SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Grene af slægten Rossing

Grene af Slægten Rossing

Grene af Slægten Rossing

Stamtavle
Levnedsberetninger
Stamtavler over andre grene

Tilegnet mindet om min far, Axel Georg Møller Rossing, der holdt uendelig meget af hele
familien og satte så stor pris på sin fødeby, Nysted, så vi i næste generation også kom til at holde
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Forord
Min Fars varme interesse for sin familie er naturligt nok smittet af på mig. Siden jeg var ganske ung har jeg
haft lyst til at vide mere om familien, men først nu, hvor jeg er pensioneret, har jeg fået den fornødne tid.
Begyndelsen blev gjort i 1998 med Gerthys julegave til mig: ”Den Store Slægtsbog”. Der var en vejledning i,
hvordan jeg kunne komme i gang og forslag til skemaer, der gav overblik over slægten.

Min far havde mange rariteter, som jeg overtog ved hans død i 1975. Det var bl.a. min oldemor, Andrine
Wilhelmine Jensens skudsmålsbog, nekrologer over min farfar, festsange, beretninger fra rejser, breve, fotos,
eksamensbeviser, farfars og farmors testamente og andre ting. En stor del af dette materiale, mener jeg, vil
være af interesse for alle efterkommere, hvorfor det er indgået i bogen.
Navnet Rossing har været en stor hjælp i min søgning efter aner. I Helligånds Kirkens kirkebog bemærkede
jeg, at navnet var understreget flere steder. Efter at jeg havde konstateret det nogle gange, spurgte jeg en af de
mere erfarne ”forskere”, om han kendte grunden til, at navnene var understreget. Hans forklaring gik ud på,
at der tidligere havde været en, der havde undersøgt slægten. Det mente jeg passede med, at jeg i slutningen
af 1940’ne til en begravelse havde mødt en for mig ukendt Rossing, Theodor Rossing, der havde forsket i
slægten. Efterfølgende har jeg søgt Theodors børn og fundet frem til dem begge, der dog ikke er i besiddelse
af en oversigt over slægten.

I tidens løb har jeg hørt forskellige historier om royale forbindelser i fortiden. Bl.a. fortalte tante Ellen
(Pedersen, f. 15-6-1901) historien om Frederik d. III., der sagde de kendte ord i forbindelse med Københavns
belejring i 1658: ”Jeg vil dø i min rede” og så tilføjede tante Ellen: ”Og så smed han os ud.”

Bjørn Rossing fortæller, at Frederik d.III’s elskerinde, Margrethe von Papens børn blev adlet under navnet
von Rosing. Dette er måske forklaringen på historien om de royale forbindelser. Bjørn mener forbindelsen
skulle gå tilbage til et af disse ”uægte” børn. Bogen ”Danske Efternavne” oplyser, at der omkring 1980 var
133 personer i Danmark, der hed Rossing til efternavn, samt at det er et stednavn fra Nordtyskland.

Faddere til døbte børn er i flere tilfælde oplyst under forældrene i afsnittet Børn. Fadderne er formentlig
valgt blandt forældrenes omgangskreds eller den nærmeste familie. Evt. slægtskab mellem dåbsbarnet og
fadderne er anført i ( ) efter fadderens navn.
I nogle tilfælde er de samme hændelser nævnt flere gange, hvilket vel er naturligt, da det enkelte
familiemedlems oplevelser bliver en del af familiens. Jeg har søgt at begrænse disse hændelser i familiens
”historie”, medens jeg er gået mere detailleret til værks under den pågældende person. Ved direkte afskrift
eller nedskrivning af mundtlige beretninger har jeg benyttet ”kursiv” og ” til at begynde og slutte med.

Dette skrift er delt i 3 hovedafsnit. Et, der viser en oversigt over Hans Jørgen Rössings efterkommere, et, der
fortæller historierne om de enkelte familiemedlemmer og et, der viser efterkommere af forskellige Rossinger,
som jeg har fundet på min vej gennem arkiverne. Disse oversigter er absolut ikke fuldkomne. Jeg er sikker
på, det vil være muligt at finde flere efterkommere, men på et tidspunkt skal redaktionen (indtil videre)
sluttes for ligesom at få samling på oplysningerne. Beretningerne i afsnit 2 står i den orden, som de
pågældende personer er anført i stamtavlen.

Jeg håber, der er interesserede, der vil udbygge oplysningerne om de personer, der her er beskrevet. Enhver
skal være hjertelig velkommen til at gå i krig. Langt de fleste oplysninger er fundet på Landsarkivet og
Rigsarkivet. En del har jeg fået ved personlig henvendelse til nære eller fjernere slægtninge og en enkelt
interesseret Nystedborger. Alle har taget imod mine henvendelser på en særdeles imødekommende og venlig
måde. Det siger jeg mange tak for. Også tak for lån af billeder, der er med til at gøre skriftet mere levende.

Endelig har jeg bedt flere om at skrive deres familiers historie, set med deres øjne. Selvstændig udarbejdede
beretninger er forsynet med beretterens navn. Disse beretninger og øvrige oplysninger, som jeg har modtaget,
siger jeg også tak for. Endelig tak til Gerthy for kritisk gennemlæsning og forslag til ændringer.
Frederiksberg, den 4. september 2003
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Hans Jørgen Rössings Efterkommere
1. Hans Jørgen Rossing f. ca. 1772, Norge, stilling Skomagermester, g. Karen Sofie Jensdatter, f.
ca.1773, Frederiksberg, d. 20. febr. 1851, Vartov i København, begravet 27. febr. 1851, Vor Frue
Assistens U 6. Hans døde 8. okt. 1822, på Frederiks Hospital, København, begravet 14. okt. 1822,
Assistens Kirkegd. nr.60 FJ (Frie jord).
Børn:
2.
i Anne Marie Caroline Rossing f. 2. januar 1797.
3.
ii Samuel Christian Frederik Rossing f. 1799.
iii Oline Elisabeth Rossing f. 2. januar 1801, Frimands kvt. 117, Ulfeldts Plads, Københ,
døbt 25. januar 1801, Helligåndskirken, d. 10. marts 1801, Frimands kvt.l 17,
Ulfeldts Plads, begravet 15. marts 1801, Helligåndskrk., AssistKrkg. Frie Jord.
4.
iv Frederich Christian Rossing f. 5. febr. 1802.
5.
v Daniel Henrich Ferdinand Rossing f. 25. febr. 1805.
vi Oline Elisabet Rossing f. 15. sept. 1807, København, Den kgl. Fødselsstiftelse, døbt
21. sept. 1807, København, Fødselsstiftelsen, g. 1. nov. 1832, i Vor Frue Kirke, Peter
Nicolai von Haven, f. 10. sept. 1803, Odden Præstegård, døbt 12. okt. 1803, Odden
Kirke, pr. Nykøbing S., (søn af Elias Christian von Haven og Marie Elisabeth
Gunnersen) stilling Kateket og skolelærer, d. 2. sept. 1833, Guinea på Fortet
Christiansborg. Oline døde 30. sept. 1833, Guinea på Fortet Christiansborg.
vii Sophie Magdalene Rossing f. 9. april 1810, Ny Adelgaden 324, København, døbt 27.
maj 1810, Helligaands Kirken, stilling Husjomfru, d. 19. marts 1881, København,
begravet 25. marts 1881, Helligånds Kirken til Helligånds Ass.krk. Skifter Pr.42-190
Hun er virkelig blevet standsmæssigt begravet pris. 110,56 den absolut højeste pris
der er betalt i marts måned 1881.
viii Lovise Frederiche Rossing f. 17. okt. 1812, Myntergaden No. 136, København, døbt
27. dec. 1812, Trinitatis Kirke, g. 31. jan. 1845, i Trinitatis Kirke, Hans Christian
Schjødt, f. 1820, Nykøbing F., stilling Skomagersvend. Lovise konfirmeret, Vor
Frue Kirke 4. okt. 1826, karakt, mg. Iflg. FT 1840 er hun Husjomfru hos Andreas
Bech, Nykøbing F., der er gift med hendes storesøster.
ix Anne Margrethe Rossing f. 12. marts 1816, Vandkonsten 153, København, døbt 18.
aug. 1816, Vor Frue Kirke, d. 21. april 1833, Mikkelbryggersgade 106, København,
begravet 26. april 1833, Assistens, Frie Jord 17de 21. 4. Dødsårsag: Betændelse i
brystet.
x Christen Joachim Rossing fill. dec. 1820, Vandkunsten 133, København, døbt 26.
aug. 1821, Vor Frue Kirke.
Anden Generation

2. Anne Marie Caroline Rossing f. 2. januar 1797, København, Skindergade, døbt 15. januar 1797,
København, Helligåndskrken, g. 7. juli 1815, i Nykøbing F. Kirke, Andreas Sørensen Bech, f.
1788, Nykøbing F., døbt 12. sept. 1788, Nykøbing F.Kirke, (søn af Magnus Andreasen Bech og
Marie Lauritsdatter) stilling Skomagerm. og garverm., d. 5. okt. 1862, Nykøbing F., 26. april 1830,
Valgt til eligeret borger. Anne døde 11. aug. 1874, Nykøbing Biyghus hos sønnen Hans M. Bech.
Børn:
i Jensine Marie Bech fill. nov. 1815, Nykøbing F, døbt 7. juli 1816, Nykøbing F.
Kirke, g. 1841?, Jens Jakob Kramer, stilling Købmand. Jensine døde 26. jan. 1893,
Nykøbing Hospital. Iflg. FT 1834
ii Vilhelm Baltasar Bech f. 17. okt. 1817, Nykøbing F., døbt 14. juni 1818, Nykøbing
F. Kirke.
6.
iii Thora Amalie Charlotte Bech f. 5. okt. 1819.
iv Sofie Andrea Bech f. 29. okt. 1821, Nykøbing F., døbt 30. nov. 1821, Nykøbing F.
Kirke.
7.
v Hans Magnus Bech f. 29. juni 1824.
vi Vilhelmine Baltsarine Bech f. 29. marts 1826, Nykøbing F., døbt 29. juli 1827,
Nykøbing F. Kirke, d. 11. aug. 1830, Nykøbing F.
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8.

9.

vii Andreas Sørensen Bech f. 24. aug. 1828.
viii Emilie Theresia Bech f. 23. aug. 1831, Nykøbing F., døbt 30. dec. 1831, Nykøbing
F. Kirke, g. 2. marts 1855, i Nykøbing F. Kirke, Frederik Charles Guldborg, stilling
Boghandler og bogbinder. Emilie døde 25-26.maj 1887, København ??????. Hun er
anfført som arving efter faderen Hans Magnus Bech, derf er død 3/5-1900.
ix Oline Elisabeth Bech f. 30. nov. 1833.
x Sophie Magdalene Bech f. 18. aug. 1835, Nykøbing F., døbt 17. sept. 1835,
Nykøbing F. Kirke, d. 3. april 1836, Nykøbing F.

3. Samuel Christian Frederik Rossing f. 1799, stilling Skomagersvend-Trompeter, g. 20. juli 1823, i
Garnisons Kirke, Ane Elisabeth Lind, f. 1806, København, d. 2. maj 1874, Alm.Hospital.
København, begravet 10. maj 1874, fra kapellet på Assistens Krkgd. Samuel døde 18. nov. 1843,
Frederiks Almindelig Hospital, begravet 24. nov. 1843, Garnisons Kirke, konfirmeret, i Trinitatis
Kirke 10. okt. 1813.
Børn:
i Frederik Christian Emil Rossing f. 17. nov. 1823, København, Lavendelstræde 86,
døbt 1. febr. 1824, Vor Frue Kirke, København, stilling Cigarmager-bogbinder, g.
27. april 1845, i Garnisons Kirke, Catharina Sophia Kyhl, f. 3. aug. 1820,
København, d. 23. april 1904, Alm.Hosp.,hvor hun boede ved mandens død.
Frederik døde 5. febr. 1891, Aim. Hospital - Købh.Skifter 3/937 3 G, begravet Vestre
Ass. Kirkegård. Faddere: Jfru. Irene Grim, Jfru. Juliane Hansen og ulæseligt navn.
ii Hans Jørgen Rossing f. 20. april 1826.
10.
iii Hedevig Elisabeth Wilhelmine Rossing f. 5. maj 1828, København, Farvergade 139,
døbt 10. aug. 1828, Vor Frue Kirke, København, d. 16. nov. 1840, København,
begravet 20. nov. 1840, Garnisons Assistens.
iv Clara Sabine Charlotte Rossing f. 22. jan. 1831.
11.
v Anna Margrethe Rossing f. 13. sept. 1833.
12.
vi Oline Elisabeth Rossing f. 18. nov. 1835.
13.
vii Sophie Wilhelmine Rossing f. 31. aug. 1842, Aabenraa no.243, København, døbt 6.
nov. 1842, Trinitatis Kirke, d. 20. juli 1925, Blegdamsvej 74,4. København,
begravet 24. juli 1925, Vestre kirkegård (VH-22-29), Fredens sogns kirkebog.
Faddere: Forældrene.
4. Frederich Christian Rossing også kendt som: Frederich Christian Ferdinand Rossing f. 5. febr.
1802, Frimands kvt. 117, Gråbrødre Torv, døbt 21. febr. 1802, København, Helligaands Kirken,
stilling Korporal - skomager, g. (1) 9. nov. 1834, i Garnisons Kirke, Mette Marie Børgesen, f.
1797, Køge, d. 10. okt. 1844, Aim. Hospital, København, begravet 16. okt. 1879, g. (2) 24. aug.
1845, i Reformert Kirke, Anna Cecilie Marie Brennicke, f. 1808, Frederiksværk, d. 18. dec. 1864,
Communehospitalet, København, Skifte 3/683 1 A. Frederich døde 23. maj 1856, Christians
Plejehjem, København, begravet 27. maj 1856, Garnisons Kirke. Er det ham der er korporal og
kalder sig Frederik Christian Ferdinand. Det tror jeg. Korporalen er født i København i 1802 af
"uvæmepligtige forældre" og efter han har forladt hæren ernærer han sig som skomager. Jeg har
ikke kunnet finde andre, der er født i 1802 i København ved det navn, så jeg er meget sikker på at
det er samme person. Den næste bror, der fødes døbes Daniel Henrich Ferdinand Rossing.
Børn med Anna Cecilie Marie Brennicke:
i Ingeborg Jacobine Brennicke også kendt som: Ingeborg Jacobine Rossing f. 1838, d.
4. maj 1846, Kommunehospitalet i København. Det er tvivlsomt, om hun er datter af
korporalen.
14.
ii Ludvig Ferdinand Rossing f. 19. april 1844.

5. Daniel Henrich Ferdinand Rossing f. 25. febr. 1805, Frimands kvt.l 17, Ulfeldts Plads, K-havn,
døbt 7. april 1805, Helligåndskirken, stilling Skomagm./politib./fattigf, g. 20. juni 1828, i
Nykøbing F. Kirke, Magdalene Heerdegen, f. 7. nov. 1806, Nykøbing F., døbt 16. jan. 1807,
Nykøbing F. Kirke, (datter af Johan Erdmann Heerdegen og Susanne Madsen) d. 14. juni 1849,
Nykøbing F., begravet 19. juni 1849, Nykøbing F. Daniel døde 12. marts 1851, Nykøbing F.,
begravet 17. marts 1851, Nykøbing F., Konfirmeret, i Nykøbing F. Kirke 1819.
- 12-

15.
16.

17.

Børn:
i Hans Jørgen Rossing f. 25. Febr. 1825, Nykøbing F., døbt 23. Maj 1825, Nykøbing
F. Kirke, stilling Snedkersvend, g. 21. sept. 1851, i Garnisons Kirke, Dorthea Diiwel,
f. 1821, Grabau i Mecklenburg Schwerin. Hans døde 18. april 1869, Nykøbing F.
Sygehus, begravet 22. april 1869, Nykøbing F. Kirkegård. Nykøbing F. Kirkebog
ved dødsfaldet: Ellers gift og bosat i København.
ii Johan Ertmann Rossing f. 26. okt. 1828, Nykøbing F., døbt 28. dec. 1828, Nykøbing
F. Kirke, stilling Skomagersvend, d. 15. aug. 1855, Søndermarken, Fr.berg (Bopæl
Adelg. 239), begravet 19. aug. 1855, Fr.berg, 3. ny Kirkeg, Frie Jord N.16.
iii Georg Wilhelm Christian Rossing f. 17. maj 1831.
iv Maren Sophie Oline Rossing f. 22. juni 1834.
v Daniel Henrik Ferdinand Rossing f. 22. febr. 1837, Nykøbing F., døbt 18. juni 1837,
Nykøbing F. Kirke, stilling Skomager, g. Elna Malmström, f. 6. dec. 1843, Sverige,
stilling Enke, d. 19. Jan. 1904, Set. Josef Hospital Helligkors, begravet 24. jan. 1904,
Bispebjerg. Daniel døde 23. okt. 1898, Kommunehospitalet, København,, begravet
30. okt. 1898.
vi Christian Jacob Philipsen Rossing f. 17. dec. 1839.
Tredie Generation

6. Thora Amalie Charlotte Bech f. 5. okt. 1819, Nykøbing F., døbt 28. nov. 1819, Nykøbing F. Kirke,
g. 7. dec. 1838, Edvard Sidenius Gram, f. ca.1814, Nykøbing F., stilling Skibsfører, d. 1854, Rio de
Janeiro. Thora døde 13. juli 1899, NygadeNykøbing F., begravet 17. juli 1899, Nykøbing F. gamle
Kirkegård. Dødsårsag: Alderdomssvaghed.
Børn:
i Hans Emilius Gram f. 15. juni 1839, Nykøbing F., døbt 6. sept. 1839, Nykøbin F.
Kirke.
ii Marie Susanne Gram f. 8. maj . 1842, Nykøbing F., døbt 16. juli 1842, Nykøbing F.
Kirke.
iii Jens Sandø Gram f. 27. jan. 1844, Nykøbing F., døbt 17 marts 1844, Nykøbing F.
Kirke.
18.
iv Christian Georg Gram f. 4. dec. 1845.
7. Hans Magnus Bech f. 29. juni 1824, Nykøbing F., døbt 23. maj 1825, Nykøbing F. Kirke, stilling
Købmd.senere bryggeribest, g. Marie Katrine Nobel, f. 1827, d. 28. sept. 1883, Nykøbing F.
Bryghus. Hans døde 3. maj 1900, Nykøbing F., begravet 7. maj 1900, Ny Kirkegaard, Nykøbing F.
Dødsårsag: Hjertesygdom.
Børn:
19.
i Bendix Christian Bech f. 10. jan. 1862.
ii Laurits Nobel Bech stilling Gartner i København. Fundet som arving eftger faderen
Hans Magnus Bech, Skifteprotokollen Nykøbing F. 1894-1902 side 268.
iii Emilie Bech g. Jens Krenchel, stilling Apoteker i Odense. Fundet ved arv efter
faderen. Nykøbing F. skifteprotokol 1894/1902 side 268.
8. Andreas Sørensen Bech f. 24. aug. 1828, Nykøbing F, døbt 21. sept. 1828, Nykøbing F. Kirke,
stilling Købmand, g. 17. jan. 1855, Ulrikke Caroline Scheel, f. 3. febr. 1836, Stubbekøbing.
Andreas døde 21. maj 1899, København. Gik fallit som købmand i Rødby, proklama 1/3-1850.
Senere bogholder og forvalter hos firmaet J.B. Bruun (jernstøberi), Nykøbing F.
Børn:
i Augusta Charlotte Bech f. 29. juni 1855, Nysted, døbt 12. aug. 1855, Nysted Kirke.
ii Hans Magnus Bech f. 6. jan. 1857, Alstrup.
iii Jørgen Scheel Bech f. 16. aug. 1858, København.
9. Oline Elisabeth Bech f. 30. nov.1833, Nykøbing F., døbt 16. april 1834, Nykøbing F. Kirke, g. 23.
sept. 1859, i Nykøbing F. Kirke, Niels Sørensen Bruun, stilling Jemstøber.
Børn:
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20.

i Karl Bech Bruun f. 10. april 1863, Nykøbing F., døbt 14. juni 1863, Nykøbing F.
Kirke.
ii Ernst Bech Bruun f. 1. febr. 1865, Nykøbing F., døbt 12. maj 1865, Nykøbing F.
Kirke.
iii Jens Andreas Bech-Bruun f. 2. marts 1871.
iv Einar Bech Bruun f. 19. dec. 1874, Nykøbing F, døbt 22. dec. 1874, i hjemmet af
pastor Haar., d. 1874 el.75, før dåben blev publiceret.
v Ellen Bech Bruun f. 1. april 1876, Nykøbing F., døbt 4. juni 1876, Nykøbing F.
Kirke.
vi Ebba Bech Bruun f. 16. dec. 1880, Nykøbing F., døbt 24. april 1881, Nykøbing F.
Kirke.

10. Hans Jørgen Rossing f. 20. april 1826, København, Mikkel Bryggersgade 106, døbt 25. juni
1826, Vor Frue Kirke, København, stilling Arbejdsmand, g. 9. nov. 1862, i Ratekau (Eutin) i
Holsten, Catharine Elisabeth Rabe, f. 28. maj 1837, Utecht, Holsten, 4. april 1852, konfirmeret i
Ratekau, Fyrstendøm.Liibeck. Hans døde 18. nov. 1870, Københavns Kommunehospital,
begravet 22. nov. 1870, København. Faddere:Forældrene og Giordemoder Madamme Hansen.
Ved skiftebehandlingen er der ikke oplyst børn.
Børn:
i Johan Friedrich Gustav Rossing f. 6. juli 1863, København, Ewaldsgade 6,
Nørrebro., døbt 2. okt. 1863, Set. Petri Kirke, København, stilling Maskinmester, g.
Sofie Christensen, f. 5. juni 1871, Næstved, døbt 4. aug. 1871, hj.døbt,publ.i
Sct-Peders Kirke 19-11-71, d. 31. marts 1942, Drogdensgade 16, IV.tv, Købh.S.,
begravet 3. april 1942, Sundby kirkegård. Johan døde 29. febr. 1936, København,
begravet 8. marts 1936, Sundby kirkegård, Sundby sogns kirkebog. Uddannet som
maskinarbejder hos kleinsmed og maskinfabrikant H.P. Hansen, Stege,
maskinisteksamen l.del 1883.
21.
ii Rudolf Waldemar Frederik Rossing f. 18. okt. 1865.
iii Theodor Christian Rossing f. 3. okt. 1870, København, stilling Overmontør, g.
Thora Emilie Jensen, f. 22. marts 1876, København, d. 5. juni 1950, Rigshospitalet,
København, begravet 10. juni 1950, Sdr.mark kremat., Solbj. Kgd.3-B-318/19.
Theodor døde 28. juni 1947, Blegdamshosp., København, begravet 3. juli 1947,
Sdr.mark krematorium,, 4. juli 1947, Urnen nedsat Solbj.Kirkegd. 3-B-318/319.
11. Clara Sabine Charlotte Rossing f. 22. jan. 1831, København, Farvergade 139, døbt 17. april 1831,
Vor Frue Kirke, København, g. (1) 13. nov. 1857, i Trinitatis Kirke, Frederik Edvard Mollerup, f.
1834, stilling Smedesvend, g. (2) 9. maj 1869, i Sankt Pauls Kirke, Søren Frederik Foght, stilling
Fhv.cigarhandler.
Børn med Frederik Edvard Mollerup:
i Angue Mollerup stilling Typograf.
Børn med Søren Frederik Foght:
ii Anna Rossing g. Lithau, stilling Assistent. I Sophie Wilhelmine Rössings testamente
er hun under 6) anført således: Fru Anna Lithau, født Rossing, Datter af min under
5) nævnte Søster (Clara) og dennes nuværende Mand fhv. cigarhandler Foght, og gift
med Assistent Lithau.

12. Anna Margrethe Rossing f. 13. sept. 1833, København, Farvergade 139, døbt 17. nov. 1833,
København, Vor Frue, g. 6. juni 1857, i Trinitatis Kirke, Niels Hansen Gylling, f. 1828, stilling
Formand - sandhandler.
Børn:
i Alvilda Hansen Gylling. Fundet i eksekutortestamente 1925 156/11.
ii Alma Hansen Gylling stilling 1914: Enke efter Knudsen.
13. Oline Elisabeth Rossing f. 18. nov. 1835, København, Farvergade 139, døbt 7. febr. 1836,
København, Vor Frue, g. (1) 8. sept. 1861, i Trinitatis Kirke, Valdemar Christian Øvre, f. 1833,
stilling Snedkermester, g. (2) 15. okt. 1882, i Helligånds Kirken, Heinrich Kirchner, f. 1845,
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stilling Skomager.
Børn med Valdemar Christian Øvre:
22.
i Amond Øvre.
ii Vilhelmine Øvre g. Hans Pedersen, stilling Husejer.

14. Ludvig Ferdinand Rossing også kendt som: Ludvig Ferdinand Brennicke eller Rossing f. 19.
april 1844, Fødselsstiftelsen, København, døbt 23. april 1844, Fødselsstiftelsen, stilling
Cand.phil., boghandler, g. Johanne Petronelle Jensen, f. 1844, Alder angivet ved datters fødsel, d.
28.februar 1906, Linnégade 14, København, begravet 4. marts 1906. Ludvig døde 1903,
København. Ludvig er født mens "Korporalen" første kone levede, men mon ikke Korporalen
alligevel er hans far. Adresse 7/4-1859: St. Kongensgade. Skifte Pr.63-310 Oktober 1903.
Børn:
i Paula Andrea Røssing f. 17. april 1885, Linnégade 14, K-havn, døbt 24. maj 1885,
Skt. Johannes Kirken, Enebarn. Faddere: Forældrene og Rodemester Carl
Holmgreen.
15. Georg Wilhelm Christian Rossing f. 17. maj 1831, Nykøbing F., døbt 2. okt. 1831, Nykøbing F.
Kirke, stilling Købmand, g. 12. juni 1857, i Nysted Kirke, Andrine Wilhelmine Jensen, f. 16. jan.
1827, Svendborg, døbt 16. jan. 1827, hjemmet. Fremstå Sct.Nicolai K. i Sv.b., (datter af Jacob
Jensen og Harraldine Lund) d. 26. jan. 1900, Nysted, begravet 1. febr. 1900, familiegravstedet på
Nysted Kirkegård. Georg døde 20. dec. 1904, Nysted, begravet 26. dec. 1904, familiegravstedet
på Nysted Kirkegård., konfirmeret, Nykøbing F. Kirke 30. marts 1845. 20. aug. 1900 udnævnt til
Dannebrogsmand.
Børn:
i Pige dødfødt f. 11. marts 1858, Nysted.
ii Sofie Eduardine Rossing f. 24. juni 1859, Nysted, døbt 21. aug. 1859, Nysted Kirke,
d. 3. maj 1935, Sygeklostret, Nykøbing F., begravet 6. maj 1935, Krematoriet, Østre
Kirkegd, Nykøbing F., konfirmeret, michaelis 1873. Urnen nedsat i
familiegravstedet Nysted Kirkegård.
23.
iii Harald Jacob Georg Rossing f. 8. febr. 1861.
24.
iv Christine Magdalene Jensine Rossing f. 19. sept. 1862.
25.
v Christian Wilhelm Georg Rossing f. 14. april 1864.
vi Augusta Natalie Jensine Rossing f. 9. jan. 1866, Nysted, døbt 12. aug. 1866, Nysted
Kirke, d. 2. april 1900, Nysted, begravet 8. april 1900, familiegravstedet Nysted
Kirkegård.
26.
vii Axel Jacob Rossing f. 24. dec. 1868.
16. Maren Sophie Oline Rossing f. 22. juni 1834, Nykøbing F., døbt 31. aug. 1834, Nykøbing F.
Kirke, stilling Niece til hustru nr. 1, g. 16. april 1856, i Nykøbing F., Edvard Frederik Kristian
Kaas, f. 21. juli 1815, Nykøbing F., (søn af Hans Henrik Kaas og Johanne Marie Rydtz) d. 14.
jan. 1892, Nykøbing F. Maren døde 5. sept. 1903, Nykøbing F.
Børn:
27.
i Jensine Marie Magdalene Kaas f. 11. jan. 1857.
ii Karoline Joakinne Johanne Kaas f. 13. nov. 1859, Nykøbing F., stilling Lærer, d. 4.
aug. 1926, Nykøbing Sygehus, begravet 9. aug. 1926, Nykøbing F. Ifølge Ketty
Lykke Jensen, Eskilstrup er hun lærer på Olsen & Ostenfeldt Privatskole (siden
Realskolen).
28.
iii Marie Andrine Georgine Kaas f. 13. april 1866.
iv Maren Kirstine Sophie Kaas f. 13. okt. 1868, Nykøbing F., g. 26. april 1895, i
Nykøbing F., Kristian Frederik Ferdinand Haag, stilling Kobbersmedemester.
17. Christian Jacob Philipsen Rossing f. 17. dec. 1839, Nykøbing F., døbt 16. dec. 1840, Nykøbing F.
Kirke, stilling Købmand, g. 15. juni 1873, i Gundslev Kirke, Karen Johanne Axeline Pingel, f. 10.
sept. 1849, Havløkke, Østofte sogn, døbt 11. nov. 1849, (datter af Jacob Jenssenius Pingel og
Petrine Christine Leth) d. 22. febr. 1935, Bispebjerg Hospital, begravet 1. marts 1935, Vestre
kirkegård, 4. okt. 1863, konfirmeret i Gundslev Kirke. Christian døde 1. april 1925, København,
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begravet 6. april 1925, fra Søndre kapel Vestre Kirkegd. Har fået livsvarig årlig hædersgave på
kr.100 for deltragelse i krigen 1864. Journal 16666.
Børn:
i Magdalene Petrine Rossing f. 5. juni 1874, Stubbekøbing, døbt 19. juli 1874,
Stubbekøbing Kirke, g. 26. april 1903, Erik Skeel Ramlau, f. 12. okt. 1877,
København, stilling Boghandler i Fr.værk.
29.
ii Edvard Pingel Rossing f. 12. dec. 1875.
30.
iii Georg Marius Rossing f. 12. juli 1877.
31.
iv Jacob Theodor Rossing f. 1. juni 1879.
32.
v Agnes Sophie Rossing f. 17. maj 1881.
33.
vi Emma Johanne Rossing f. 20. marts 1884.
vii Hedevig Marie Rossing f. 21. nov. 1886, Stubbekøbing, døbt 30. jan. 1887,
Stubbekøbing Kirke, stilling Fotograf, d. 20. dec. 1973, begravet 27. dec. 1973,
Bispebjerg kirkegård askefællesgrav. Faddere: Barnets Moder, Frk. Clara Dorothea
Henriette Scharping, Garver Hugo Robert Madsen, Kjøbmand Carl Johan Heinrich
Lassen, Alle i Stubbekøbing.

Fjerde Generation
18. Christian Georg Gram f. 4. dec. 1845, Nykøbing F., døbt 1. marts 1846, Nykøbing F. Kirke,
stilling Garver, g. Hansine Magdalene Sophie Heerdegen, f. 1850, (datter af Frederik Vilhelm
Heerdegen og Caroline Vilhelmine Olsen).
Børn:
i Edvard Sidenius Gram f. 30. juni 1874, Nykøbing F., døbt 9. aug. 1874, Nykøbing F.
Kirke.
ii Caroline Gram f. 14. sept. 1877, Nykøbing F., døbt 4. nov. 1877, Nykøbing F. Kirke.
iii Thora Gram f. 3. febr. 1882, Set. Mikkels sogn i Slagelse, døbt 14. febr. 1883,
hjemmedøbt i Slagelse, 30. sept. 1883, dåben publiceret i Nykøbing F. Kirke,. Den
30. sept. 1883: Moderen opholder sig nu i Nykøbing F. iflg. kirkebogen.
19. Bendix Christian Bech f. 10. jan. 1862, Nykøbing F., døbt 29. juni 1862, Nykøbing F. Kirke,
stilling Forv. på Nykøbing Bryghus.
Børn:
i Emil Herman Bech f. 25. sept. 1909, Nykøbing F.
20. Jens Andreas Bech-Bruun også kendt som: Jens Andreas Bech Bruun f. 2. marts 1871, Nykøbing
F., døbt 29. maj 1871, Nykøbing F. Kirke, g. Asta Wilstrup, d. 1970, iflg.blå. bog ang.H.B-B.
"Bindestreg" i henhold til kgl. bevilling af 8. okt. 1927.
Børn:
i Helge Bech-Bruun f. 25. okt. 1901, Frederiksberg, stilling Højesteretssagfører, g. Lis
Møller, f. 7. jan. uden år, iflg. blå bog. Kilde: Hvem er hvem i Dansk erhvervsliv
1982, der oplyser følgende: Formand for bestyrelsen for Aktieselskabet Alfred
Benzon, Atlas Copco A/S, Codan Gummi A/S, Mecobenzon A/S, Maskinfabriken
Pluto A/S, Scania Biler A/S, S.Dyrup & Co. A/S og Saab Biler A/S, medlem af
bestyrelsen for Dampskibssel- skabet "Norden" Aktieselskab, Dampskibsselskabet
"Orient" Aktieselskab, Det Danske Luftfartsselskab A/S, Kampsax A/S, A/S
Motortramp. Advokatforretningen er fortsat som Bech-Bruun & Trolle, er i dag
Nordens største adv.forretning.
34.
ii Svend Aage Bech-Bruun f. 18. sept. 1906.
iii Sigrid Bech-Bruun f. 13. juli 1907, Frederiksberg.
21. Rudolf Waldemar Frederik Rossing også kendt som: Valdemar Rossing f. 18. okt. 1865,
København, døbt 26. nov. 1865, Set. Petri Kirke, København, stilling Apoteker, g. 15. april 1898,
i ?, Juliane Marie Hansen, også kendt som: Julie Marie Jansen f. 7. juni 1875, Helligånds sogn,
København, døbt 4. juli 1875, Helligåndskirken, (datter af Hans Peter Hansen og Birthe
Andersdatter) d. 28. aug. 1946, begravet 1. sept. 1946, Vestre kirkegård. Rudolf døde 9. febr.
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1924, Skørping, begravet 16. febr. 1924, Vestre kirkegård, Skørping kirkebog. Discipel på
Bogense Apotek fra 20. april 1880 til medhjælpereksamen 25. juli 1884 ved Fyns Stiftsfysikat
(l.Kar.), farm, kandidateksamen Juni 1888 (Mg). Fik 7. maj 1915 bevilling til Skørping Apotek
som overtog 1. aug. 1915 og var indehaver af til sin død. Bl.faddeme ved dåben Øvre (Fasterens
mand).
Børn:
i Gerda Ingeborg Elisabeth Rossing f. 13. jan. 1900.
35.
ii Aage Valdemar Rossing f. 9. maj 1905.
36.
22. Amond Øvre. Opført i Sophie Wilhelmine Rössings testamente.
Børn:
i Vilhelm Heinrich Øvre. Gudsøn af Sophie Wilhelmine Rossing iflg. hendes
testamente.
23. Harald Jacob Georg Rossing f. 8. febr. 1861, Nysted, døbt 29. marts 1861, Nysted Kirke, stilling
Købmand, g. 18. nov. 1887, i Set. Mikkels Kirke, Slagelse, Kirstine Margrethe Conradine Møller,
f. 18. nov. 1864, Slagelse, (datter af Karl Josef Kristian Møller og Caroline Conradine Witter) d.
14. juli 1931, Nysted, begravet 19. juli 1931, familiegravstedet på Nysted Kirkegård. Harald døde
26. febr. 1928, Nysted, begravet 4. marts 1928, familiegravstedet på Nysted Kirkegård,
konfirmeret, Nysted Kirke i påsken 1875.
Børn:
i Kirstine Andrine Rossing f. 11. sept. 1888, Nysted, døbt 12. sept. 1888, hjemmet, d.
12. sept. 1888, Nysted, 12 timer gi., begravet 16. sept. 1888, familiegravstedet på
Nysted Kirkegård.
ii Klara Konradine Rossing f. 11. sept. 1888, Nysted, døbt 14. sept. 1888, hjemmet af
sognepræsten, d. 14. sept. 1888, hjemmet, 3 dage gi., begravet 16. sept. 1888,
familiegravstedet på Nysted Kirkegård.
iii Gerda Rossing f. 30. sept. 1889, Nysted, døbt 18. nov. 1889, Nysted Kirke, d. 30.
april 1935, Nysted, begravet 5. maj 1935, familiegravstedet på Nysted Kirkegård,
konfirmeret, Nysted Kirke 10. april 1904.
iv Sofie Rossing, også kendt som: Søster Rossing f. 17. okt. 1890, Nysted, døbt 17. okt.
1890, hjemmet, fremstillet i Kirken 29/3-1891, stilling Prokurist, d. 14. febr. 1973,
Nykøbing F., begravet 17. febr. 1973, Klosterk.Nyk.F., urnen i familgr.Nysted,
konfirmeret, Nysted Kirke 10. okt. 1905.
37.
v Christian Georg Møller Rossing f. 16. jan. 1892.
vi Georg Harald Møller Rossing f. 8. juli 1893, Nysted, døbt 22. aug. 1893, Nysted
Kirke, stilling Købmand, g. 19. okt. 1919, i Smerup Kirke, Ane Elisabeth Larsen, f.
11. juni 1889, Smerup, Præstø Amt, døbt 14. juli 1889, Smerup Kirke, d. 28. marts
1981, Centralsygehuset, Nykøbing F., begravet 3. april 1981, familiegravstedet på
Nysted Kirkegård. Georg døde 26. sept. 1955, Sygehuset, Nykøbing F., begravet 29.
sept. 1955, familiegravstedet på Nysted Kirkegård, konfirmeret, Nysted Kirke 6. okt.
1907.
vii Klara Rossing f. 7. juli 1894, Nysted, døbt 26. aug. 1894, Nysted Kirke, d. 19. febr.
1895, Nysted, begravet 21. febr. 1895, familiegravstedet på Nysted Kirkegård.
viii Ella Rossing f. 30. juli 1895, Nysted, døbt 25. aug. 1895, Nysted Kirke, d. 16. febr.
1896, Nysted, begravet 19. febr. 1896, familiegravstedet på Nysted Kirkegård.
38.
ix Siegfred Georg Møller Rossing f. 2. juli 1896.
x Axel Georg Møller Rossing f. 8. juni 1899.
39.
40.
xi Svend Georg Møller Rossing f. 18. sept. 1900.

24. Christine Magdalene Jensine Rossing f. 19. sept. 1862, Nysted, døbt 5. april 1863, Nysted Kirke,
g. 7. April 1883, i Nysted Kirke, Johan Pedersen, f. 3. juni 1858, Branderslev, (søn af Peter
Andersen) stilling Bogtrykker, d. 1944, Nakskov. Christine døde 30. april 1921, Vordingborg
Sindssygehospital (Oringe), begravet 6. maj 1921, Nakskov Kirkegård 21b-39. DødsårsagzColitis
ulcerosa.
Børn:
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41.

i Georg Andrew Pedersen f. 3. jan. 1890, Nakskov, døbt 7. april 1890, Skt. Nikolaj
Kirke, Nakskov, d. 20. juni 1916, druknet fra sejlbåd ved SctPetersborg. Faddere:
Kjøbmand Georg Rossing og Hustru i Nysted, Frøken Sophie Rossing - ibd - og
Faderen. Præliminæreksamen med udmærkelse i Nakskov Realskole 1905.1
handelslære hos købmand Wichmand, Afgangseksamen fra Niels Brocks 2-årige
dagskole 1913 med udmærkelse (17 UG'er).
ii Axel Ingvar Pedersen f. 6. marts 1891, Nakskov, døbt 17. maj 1891, Skt. Nikolaj
Kirke, Nakskov, d. 21. maj 1906, Nakskov Sygehus af blindtarmsbetændelse,
begravet 28. maj 1906, Nakskov Kirkegård. Faddere: Moderen bar barnet,
Købmand H. Rossing og Hustru, Nysted, Augusta Rossing, Fadderen. Var ved sin
død i handelslære hos købmand Julius Tarp i Nakskov.
iii Frede Rossing Pedersen f. 2. febr. 1893.
iv Ejner August Pedersen f. 14. dec. 1894, Nygade, 422 Nakskov, døbt 11. april 1895,
Skt. Nikolaj Kirke, Nakskov, stilling Grosserer, g. 10. juli 1925, i Hjørring, Karen
Kathrine Jacobsen, f. 20. jan. 1903, Hjørring, d. 24. okt. 1983, Esbjerg, begravet
Urnen nedsat på Birkerød Kirkegård. Ejner døde 26. jan. 1990, Nordvanggård
Plejehjem, Birkerød, begravet Urnen nedsat på Birkerød Kirkegård, 4. april 1909,
Konfirmeret i SktNikolaj Kirke, Nakskov. Faddere: Fru Kirstine Pedersen,
Stationsforstander Pedersen, Bandholm, Købm. Rossing, Nysted, Faderen.
v Asta Sophie Pedersen f. 28. april 1896, Nakskov, døbt 7. juni 1896, Skt. Nikolaj
Kirke, Nakskov, stilling Dir.sekr.Sadolin & Holmbi, d. 23. jan. 1986, Nivågaård
Hospital, 2. okt.1910, Konfirmeret i SktNikolaj Kirke, Nakskov. Faddere: Skrædder
Klinke og Hustru, Forældrene.
vi Harald Rossing Pedersen f. 24. nov. 1899, Nakskov, Nygade 30, døbt 24. nov. 1899,
Hjemmedøbt, d. 9. febr. 1911, Faldet gennem isen på Nakskov Indrefj., begravet 13.
febr. 1911, Nakskov Kirkegård (21b-37), 13. april 1900, Fremstillet i Kirken.
Faddere: Forældrene, Købmand Georg Rossing, Nysted, Frk. Marie Pedersen af
Nakskov.
vii Ellen Ingeborg Pedersen f. 15. juni 1901, Nakskov, Svingelsvej 77, døbt 7. juli 1901,
Skt. Nikolaj Kirke, Nakskov, stilling Legetøjshandler, d. 20. febr. 1993,
Nordvanggård Plejehjem, Birkerød. Faddere: Købmand Rossing og Frk. Sophie
Rossing i Nysted, Forældrene.

25. Christian Wilhelm Georg Rossing f. 14. april 1864, Nysted, døbt 10. juli 1864, Nysted Kirke,
stilling Værkfører-Bogbinder, g. Hansine Vilhelmine Christine Jensen, f. 4. juni 1875,
København, d. 29. sept. 1948, København, Finsensinstituttet, begravet 3. okt. 1948, Bispebjerg
krematorium, 9. okt. 1948, Urnen nedsat på Holmens kirkegård. Christian døde 25. aug. 1952,
København, Bispebjerg Hospital,, begravet 29. aug. 1952, Bispebj.krem.,urnen nedsat på
Holmens Kg.
Børn:
i Poula Kirstine Andrine Rossing f. 14. april 1897, København, stilling Sekretær
Finsensinstitut, d. 18. juni 1945, København, Frihavns sogn,, begravet 24. juni 1945,
Holmens Kapel på Holmens Kirkegård.
42.
ii Aage Georg Rossing f. 26. sept. 1900.
26. Axel Jacob Rossing f. 24. dec. 1868, Nysted, døbt 15. aug. 1869, Nysted Kirke, stilling Købmand
i Sakskøbing, g. 30. maj 1898, i Sakskøbing Kirke, Estrid Agnete Funck Rasmussen, f. 10. aug.
1880, Helsingør, d. 23. dec. 1963, Ndr. Fasanvej 33 B, 4., begravet Solbjerg Kirkegd. l-B-518.
Axel døde 25. marts 1906, i Hjemmet, Torvet, Sakskøbing, begravet 29. marts 1906, Sakskøbing
Kirkegård, konfirmeret, Nysted Kirke 1 .s.e. påskel 883. Iflg. hovedbogen er Jacob med c, men i
kontrabogen er det skrevet med k.
Børn:
i Axel Rossing f. 14. juli 1899, Hjemmet, Torvet, Sakskøbing, døbt 31. juli 1899, i
Sakskøbing Kirke, d. 3. aug. 1899, Hjemmet, Torvet, Sakskøbing., begravet 4. aug.
1899, Sakskøbing Kirkegård.
ii Leo Aksel Rossing f. 22. sept. 1900, Sakskøbing, døbt 21. okt. 1900, Sakskøbing
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Kirke, stilling Grosserer, d. 2. febr. 1949, København, Rigshospitalet, begravet 7.
febr. 1949, Solbjerg kirkegård, 3. okt. 1915, Konfirmeret i Sakskøbing Kirke.
iii Hans Georg Rossing f. 8. sept. 1902, Hjemmet, Torvet, Sakskøbing, døbt 12. okt.
1902, Sakskøbing Kirke, stilling Ingeniør, g. 26. febr. 1964, i Asminderød Kirke,
Juliet Solveig Eugenie Larsen, f. 18. okt. 1919, Islands Brygge sogn, København, d.
4. marts 1987, Kong Georgs Vej 104,2.th, Fr.berg, begravet Sdr.mark Kirkegård,
Birkelunden Fællesgr. Hans døde 28. febr. 1990, Kong Georgs Vej 104,2.th,
Fr.berg., begravet Sdr.mark Kirkegård, Birkelunden Fællesgr.
27. Jensine Marie Magdalene Kaas f. 11. jan. 1857, Nykøbing F., døbt 10. maj 1857, Nykøbing F.
Kirke, g. 24. oktr. 1875, i Nykøbing F., Christen Rasmussen, f. 1847, (søn af R. Rasmussen)
stilling Købmand.
Børn:
i Carl Johan Rasmussen f. 29. juli 1876, Nykøbing F., døbt 1. okt. 1876, Nykøbing F.
Kirke.
ii Sophus Emil Rasmussen f. 15. aug. 1877, Nykøbing F., døbt 7. sept. 1877, i
hejmmet af pastor Haar, d. få timer efter dåben.
iii Harriet Marie Rasmussen f. 23. juli 1878, Nykøbing F, døbt 1. sept. 1878, Nykøbing
F. Kirke, d. Nakskov.
iv Agnes Sophie Rasmussen f. 12. sept. 1884, Nykøbing F, døbt 9. nov. 1884,
Nykøbing F. Kirke, d. Nakskov.
v Ingeborg Caroline Rasmussen f. 8. sept. 1889, Nykøbing F., døbt 10. nov. 1889,
Nykøbing F. Kirke, d. Nakskov.
28. Marie Andrine Georgine Kaas f. 13. april 1866, Nykøbing F., g. 17. maj 1889, i Tingsted Kirke,
Julius Rasmussen, f. 1851, (søn af R. Rasmussen) stilling Urmager.
Børn:
i Gerda Rasmussen f. 26. april 1890, Nykøbing F., døbt 29. juni 1890, Nykøbing F.
Kirke.
29. Edvard Pingel Rossing f. 12. dec.1875, Stubbekøbing, døbt 12. marts 1876, Stubbekøbing Kirke,
stilling Grosserer, og 1907, Josephine Caroline Amanda Larsen, f. 8. juni 1884, København.
Edvard døde 25 aug. 1914, Set. Hans Hospital, begravet 30. aug. 1914, Vestre kirkegård. Faddere:
Sophie Kaas, Smed Kaas' hustru i Nykøbing, Jomfru Christiane Pingel (Moster) i Skovby, Smed
Edvard Kaas, Kjøbmand Rossing.- Betalende patient på Set. Hans Hospital.
Børn:
i Hans Axel Pingel Rossing f. 26. dec. 1906, København. Da forældrene blev skilt fik
moderen drengen. Moderen blev i gift i USA eller Canada og fik navnet Klæbel.
Hendes nye mand adopterede drengen. Oplyst i Bjørn Rössings notat.
30. Georg Marius Rossing f. 12. juli 1877, Stubbekøbing, døbt 19. aug. 1877, Stubbekøbing Kirke,
stilling Møbelarkitekt, g. 1906, Emma Christine Hansen, f. 26. nov. 1884, Ramsømagle, d. 29.
april 1966, Skt. Lukas Stiftelsen, begravet 4. maj 1966, Vestre kirkegård. Georg døde 20. juli
1937, Australiensvej 26.
Børn:
i Iben Rossing f. 31. marts 1911, stilling Bømebogsilustrator, g. Henri Clante, stilling
Keramiker. Iben begravet Farum Kirkegård. Iflg. familien Pingels stamtavle er
fornavnet Minna og fødselsdagen 31. marts 1912.
43.
ii Benedicte Rossing f. 14. jan. 1914.
31. Jacob Theodor Rossing f. 1. juni 1879, Stubbekøbing, døbt 13. juli 1879, Stubbekøbing Kirke,
stilling Direktør, g. 10. nov. 1916, i København, Kaja Petersen, f. 5. april 1881, Sonnerup sogn
(Herregården Trudsholm), d. 13. okt. 1953, København, begravet 17. okt. 1953, Solbjerg
Kirkegård, Fr.berg.5-A-168. Jacob døde 27. juli 1959, Blegdams Hospital, København, begravet
1. aug. 1959, Solbjerg kirkegård 5-A-168. Faddere: Jfr. Petrea Christiane Pingel (Moster), Helene
Jensen, Sortsø, Skolelærer Pingel(Morfar eller morbror), Skovby, Barnets Fader.
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44.
45.

Børn:
i Bjørn Rossing f. 13. nov. 1918.
ii Karen Augusta Clemens Rossing f. 3. febr. 1921.

32. Agnes Sophie Rossing f. 17. maj 1881, Stubbekøbing, døbt 24. juni 1881, Stubbekøbing Kirke,
g. Einar Thommasen, stilling Ingeniør. Faddere: Kjøbmand Lassen og Hustru, Frk. Corfitzen,
Alle Stubbekøbing, Lærer Corfitzen, Brejninge v/ Horbelev. Har været gift 2 gange med 2 brødre
iflg.Bjøm Rossing
Børn:
i Ole BjømThommasen f. 1. april 1919, København, stilling Byplanekspert.
ii Liss Tove Thommasen f. 21. marts 1921, g. Sigurdjon Olafson, f. 21. marts 1921,
stilling Billedhugger. Iflg. Bjørn Rössings notat. Blev gift med en psykiater
Rasmussen, som blev leder af et af Norges største Sindssygehospitaler. Lis er nu død
(3/2001). Har 5-6 børn.
33. Emma Johanne Rossing f. 20. marts 1884, Stubbekøbing, døbt 11. maj 1884, Stubbekøbing
Kirke, g. Ulrich Bemstorph von Sperling., f. 1. juli 1892, stilling Ingeniør, cand.polyt. Faddere:
Brygger Jørgensens Hustru i Stubbekøbing, Frk. Lassen, Brygger Jørgensen, Postholder
Jørgensen, alle i Stubbekøbing.
Børn:
i Lissie Berensdorfif von Sperling. Iflg. Bjørn Rössings notat: Gift - nu 3/2001) enke.
4 brøn, 3 drenge og 1 pige.

Femte Generation
34. Svend Aage Bech-Bruun f. 18. sept. 1906, Frederiksberg, stilling Direktør Birco A/S. Kilde:
Hvem er hvem i dansk erhvervsliv: Medlem af bestyrelsen for Birco A/S.
Børn:
i Niels Bech-Bruun stilling Direktør Bico A/S. Kilde: Hvem er hvem i danske
erhvervsliv 1982: Medlem af bestyrelsen for Birco A/S.
35. Gerda Ingeborg Elisabeth Rossing f. 13. jan. 1900, Blegdamsvej 40 A, 4., København, døbt 13.
april 1900, Set. Johannes Kirken, g. Holgersen. Gerda døde 1967, Glostrup Amtssygehus.
Børn:
i Birthe Holgersen.
ii Jørgen Holgersen.
36. Aage Valdemar Rossing f. 9. maj 1905, Blegdamsvej 40 A, 4., København, døbt 15. juli 1905,
Set. Johannes Kirken, stilling Læge, g. (1) 1. febr. 1931, i Hjørring, skilt 1953, Ingeborg
Lüdemann, f. 24. april 1911, Frederiksberg, (datter af Heinrich Magnus Liidemann og Laura
Jensine Laursen) d. 1994, g. (2) 12. nov. 1955, i Nyborg, Edel Frederikke Rostrup Møller. Aage
døde 1958, Nyborg. Student 1923 Ålborg, cand S 30 laud. 1. reservelæge Nyborg Bys Sygehus
nov. 1933. Praktiserende læge Nyborg dec. 1936, næstformand Fyns Lægeforening 1950.
Børn med Ingeborg Liidemann:
46.
i Niels Rossing f. 19. nov. 1935.
37. Christian Georg Møller Rossing f. 16. jan. 1892, Nysted, døbt 17. april 1892, Nysted Kirke,
stilling Købmand, g. 19. sept. 1919, i Nysted Kirke, Johanne Emilie Pedersen, f. 25. okt. 1894,
Næstved,, døbt 10. febr. 1895, SctMortens Kirke, Næstved, d. 24. aug. 1975, Slagelse, begravet
Det opr.Møllerske gravst. på SctMikkels. Christian døde 10. dec. 1957, Slagelse, begravet 15.
dec. 1957, det opr.Møllerske gravst på SctMikkels, konfirmeret, Nysted Kirke 22. april 1906.
Børn:
47.
i Lizzi Rossing f. 26. jan. 1922.
ii Keld Georg Rossing f. 6. marts 1927, Slagelse, døbt SctMikkels Kirke, Slagelse,
stilling Handelsuddannet, d. 27. febr. 1965, Slagelse, begravet 6. marts 1965, Det
opr.Møllerske gravstpå SctMikkels, konfirmeret, SctMikkels Kirke.
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48.

iii Elsebeth Rossing f. 1. dec. 1931.

38. Siegfred Georg Møller Rossing f. 2. juli 1896, Nysted, døbt 30. aug. 1896, Nysted Kirke, stilling
Købmand, g. 13. maj 1923, i Tingsted Kirke, Amalie Jeanette Worsøe, f. 13. jan. 1897,
Nykøbing F., døbt Nykøbing F ellerTingsted ?, d. 22. sept. 1975, Nakskov, begravet Nakskov
Kirkegård - Ukendtes. Siegfred døde 16. juli 1974, Nakskov, begravet Nakskov Kirkegård,
konfirmeret, Nysted Kirke 2. okt. 1910.
Børn:
49.
i Kaj Rossing f. 9. marts 1934.

39. Axel Georg Møller Rossing f. 8. juni 1899, Nysted, døbt 23. juli 1899, Nysted Kirke, stilling
Kontorassistent, og 4. sept. 1932, i Nysted Kirke, 29. jan. 1960, Separeret, Annemarie Reckweg,
f. 26. okt. 1909, Hauslund Station, Øster Løgum sogn, døbt 12. dec. 1909, hjemmet, (datter af
Ananias Christian Reckweg og Marie Caroline Terp). Axel døde 18. marts 1975, Amtssygehuset i
Glostrup, begravet 25. marts 1975, Vallensbæk Kirkegård, konfirmeret, Nysted Kirke 5. okt.
1913. CPR-nr.080699-5037
Børn:
50.
i Georg Axel Adolf Reckweg Rossing f. 4. sept. 1933.
51.
ii Frede Axel Ernst Günther Reckweg Rossing f. 27. juni 1936.
52.
iii Kirsten Gerda Rossing f. 26. juli 1939.
53.
iv Arne Axel Reckweg Rossing f. 11. okt. 1941.
v Børge Axel Reckweg Rossing f. 14. maj 1943, København, Husum, døbt 15. aug.
1943, Husum Kirke, stilling Lektor, cand.phil., konfirmeret, i Husum kirke 4. sept.
1957.
40. Svend Georg Møller Rossing f. 18. sept. 1900, Nysted, døbt 26. dec. 1900, Nysted Kirke, stilling
Handelsrejsende-Lagerchef, g. 17. maj 1928, i Skt.Nikolai Kirke, Nakskov, Eva Dortea Nielsen, f.
22. aug. 1907, Nakskov, døbt Set. Nicolai Kirke (Nakskov Kirke), d. 4. sept. 1980, Nakskov,
begravet Nakskov Kirkegård umefællesgrav. Svend døde 29. sept. 1974, Nakskov, begravet
Nakskov Kirkegård umefællesgrav, konfirmeret, Nysted Kirke 3. okt. 1915.
Børn:
54.
i Harald Rossing f. 3. marts 1929.

41. Frede Rossing Pedersen f. 2. febr. 1893, Nakskov 507, Vejlegade, døbt 28. april 1893, Skt.
Nikolaj Kirke, Nakskov, stilling Prokurist Købh Smergellær, g. 9. juni 1929, i Tårbæk Kirke, Aase
Ulla Scott Sørensen, f. 13. dec. 1904, Frederiksberg, døbt Andreas Kirken, København, (datter af
Axel Jacob Sørensen og Anna Gjertrude Lund) d. dec. 1991, begravet Hellerup Kirkegård, 11.
april 1920, Konfirmeret i Andreas Kirken, København. Frede døde 2. april 1956, Gentofte
Amtssygehus, begravet Hellerup Kirkegård, 7. april 1907, Konfirmeret i Skt.Nikolaj Kirke,
Nakskov. Faddere: Moderen, Skrædder Frederik Klinke og Hustru Marie f. Jørgensen, Nakskov,
Købmand Harald Rossing i Nysted.
Børn:
55.
i Poul Frede Pedersen f. 21. nov. 1932.
ii Gudrun Irene (Dudi) Pedersen f. 7. marts 1935, Rigshospitalet, København, døbt
Kildevældskirken, g. i Kenya, Peer Hingstrup Larsen, stilling murermester.
Mellemskoleeksamen 1951. Fra august 1951 til juni 1952 på Mariaforbundets
Husholdningsskole i Jægerspris.
42. Aage Georg Rossing f. 26. sept. 1900, København, stilling Bankbestyrer, g. 20. juli 1924, Sara
Amalie Hannibal, f. 13. jan. 1902, Spragelse, d. 21. april 1973, Hillerød, begravet Lillerød. Aage
døde 19. aug. 1981, begravet 25. aug. 1981, Lillerød.
Børn:
56.
i Inge Rossing f. 1. aug. 1925.
57.
ii Jørn Rossing f. 6. juli 1928.
58.
iii Lene Rossing f. 9. nov. 1938.
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43. Benedicte Rossing f. 14. jan. 1914, døbt Sions Kirke, g. 25. junil937, i Hellerup Kirke, skilt
1942, Knud Lessing, f. 15. okt. 1911, København, døbt Sions Kirke, stilling Fabrikant (Bisquits).
Benedicte døde 31. dec. 1998, begravet Kr. Værløse Kirkegård. I.
Børn:
i Dorte Lessing f. 15. marts 1938, Hellerup, stilling Laborant (Løven), g. Henning
Schmaltz-Jørgensen. Iflg. Dorte L. Telf.4448 2416

44. Bjørn Rossing f. 13. nov. 1918, Frederiksberg, døbt Sankt Markus Kirke, stilling Fuldmægtig
Nord.Gjenfors., g. 7. februar 1942, i Kettinge Kirke (V/Nysted), Inge Clausen, f. 20. maj 1919,
stilling Lærer og organist.
Børn:
59.
i Claus Pingel Rossing f. 1. dec. 1942.
60.
ii Ulf Pingel Rossing f. 15. juni 1946.
45. Karen Augusta Clemens Rossing f. 3. febr. 1921, fødeklinik på Frederiksberg, stilling Overlærer,
g. Valter Emil Nielsen, f. 3. nov. 1923, Karlebo, døbt Karlebo, stilling Overlærer, d. 1977. Karen
døde 27. sept. 2000, København, begravet 4. okt. 2000, Solbjergpark Krkgd., Fr.berg. 5-A-168.
Børn:
61.
i Hans Rossing f. 25. april 1948.
ii Kirsten Rossing Nielsen f. 1952. Ifølge Bjørn R. er hun ugift og barnløs.

Sjette Generation
46. Niels Rossing f. 19. nov. 1935, Nyborg, døbt Nyborg Kirke, stilling Informatikdirek., dr.med., g.
18. maj 1963, i Odense, Inge-Lise Bock, f. 12. dec. 1940, Assens, (datter af Heinz Bock og
Kirsten Rabøl) stilling Hospitalslaborant.
Børn:
i Anne Rossing f. 18. jan. 1960, Fødselsanstalten, Århus, døbt Christianskirken,
Århus, d. 16. juni 1967, Radiumstationen, begravet 21. juni 1967, Skovlunde Kirke
på Bispebjerg Kirkegård.
62.
ii Peter Rossing f. 5. dec. 1965.
63.
iii Kasper Rossing f. 29. aug. 1971.
47. Lizzi Rossing f. 26. jan. 1922, Kirke Sonnerup, døbt 13. april 1922, Kirke Sonnerup Kirke, g. 15.
juli 1945, i Slots-Bjergby Kirke, Heinrich Johannes Jensen (kaldet Heine), f. 16. juli 1902, stilling
Skræddermester, d. 24. febr. 1987, Slagelse, begravet 27. febr. 1987, Det opr.Møllerske gr.st. på
SctMikkels. Lizzi konfirmeret, SctMikkels Kirke.
Børn:
64.
i Vivi Rossing Jensen f. 28. febr. 1948.

48. Elsebeth Rossing f. 1. dec. 1931, Slagelse, døbt 6. marts 1932, Set. Mikkels Kirke, Slagelse,
stilling Kontorass. Post-& Telegr., g. 17. juni 1951, i Set. Mikkels Kirke, Slagelse, Iwan Bjamø, f.
1. okt. 1921, Solbjerg sogn, Frederiksberg, døbt 19. marts 1922, Set. Thomas Kirke, stilling
Direktør, d. 6. juni 1997, Slagelse, begravet Set. Mikkels Kirkegård, Slagelse. Elsebeth
konfirmeret, Set. Mikkels Kirke 6. okt. 1946.
Børn:
65.
i Willy Bjamø f. 12. sept. 1952.
66.
ii Flemming Bjamø f. 7. marts 1957.
67.
iii Inger Bjamø f. 24. marts 1960.

49. Kaj Rossing f. 9. marts 1934, Sandby ved Nakskov., døbt 5. aug. 1934, Sandby Kirke, stilling
Maskinarbejder, g. 27. juli 1958, i Christianskirken, Sønderborg., Grete Maletsky, f. 15. jan.
1940, Sønderborg, døbt 10. marts 1940, Mariekirken i Sønderborg, stilling Kontorfuldmægtig.
Kaj konfirmeret, Nakskov Kirke. Kajs telefoniske oplysninger.
Børn:
68.
i Lone Rossing f. 14. jan. 1959.
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50. Georg Axel Adolf Reckweg Rössing f. 4. sept. 1933, Nakskov, døbt 17. sept. 1933, Skt. Nikolai
Kirke, Nakskov, stilling Bankbestyrer, g. (1) 30. aug. 1958, i Brønshøj Kirke, skilt 1992, Ingrid
Minna Christine Rasmussen, f. 24. juli 1938, København, Brønshøj, døbt Brønshøj Kirke,
(datter af Harry Folmer Rasmussen og Minna Karen Margrete Stripp) stilling Kontorassistent,
konfirmeret, i Købhs.Domkrk., domprv. Paul Brodersen, g. (2) 26. juni 1993, i Nysted Kirke,
Jette Gerthy Blomqvist, også kendt som: kaldet Gerthy f. 5. sept. 1944, København, Vigerslev
sogn, døbt 12. nov. 1944, Vigerslev Kirke, (datter af Ejnar Fabian Blomqvist og Amalie
Rasmine Andersen) stilling Bankfuldmægtig, 5. okt. 1958, konfirmeret i Vigerslev Kirke. Georg
konfirmeret, Husum Kirke 24. okt. 1948,.
Bøm med Ingrid Minna Christine Rasmussen:
69.
i Christian Harry Georg Rossing f. 22. juli 1962.
70.
ii Carsten Georg Rossing f. 21. jan. 1966.
71.
iii Claus Georg Rossing f. 17. okt. 1970.

51. Frede Axel Ernst Günther Reckweg Rossing f. 27. juni 1936, Nakskov, døbt 9. august 1936, Skt.
Nikolaj Kirke, Naksksov, stilling Assurandør, g. 6. juli 1957, i Herlev Kirke, Jytte Gottlieb
Petersen, f. 7. sept. 1936, Rigshospitalet, København, (datter af Ove Harry Petersen og Gerda
Marie Gottlieb Jensen) d. 28. juli 2002, Københavns Amtsygehus, Gentofte, begravet 1. aug.
2002, Bagsværd Kirke urnen neds.på Birkholm Kg. Frede konfirmeret, Husum Kirke 29. okt.
1950.
Børn:
72.
i Gitte Rossing f. 31. marts 1958.
73.
ii Henrik Rossing f. 19. nov. 1959.
74.
iii Flemming Rossing f. 27. sept 1963.
iv Jan Rossing f. 23. jan. 1974, døbt 5. maj 1974, Bagsværd gl. Kirke, stilling
Isenkræmmer, konfirmeret, Bagsværd Kirke 7. maj 1989.
52. Kirsten Gerda Rossing f. 26. juli 1939, Park Alle 53,2.tv., København 0., døbt 8. okt. 1939,
Taksigelseskirken, stilling Sekretær, og Ole Dan Hansen, f. 26. febr. 1938, Præstø, døbt 17. april
1938, Præstø Kirke, og 12. sept. 1959, i Københavns Rådhus, Hans Ole Schlippe, f. 16. jan.
1939, Slejpnersgade, København N., døbt navngivet, Kingo sogns kirkebog, stilling
Blikkenslager, g. 4. aug. 1953, i Vallensbæk Kirke af "familiekonfes-, sionarius", pastor Fred
Andersen, Hans Brinkmann, f. 12. juni 1943, Hof Mengiers, Tyskland, stilling
Sparekasseassistent., d. 21. dec. 1994, Ejby, begravet 28. dec. 1994, Ejby Kirkegård. Kirsten
konfirmeret, Husum Kirke 18. okt. 1953.
Børn med Ole Dan Hansen:
75.
i Ingrid Annemarie Rossing f. 30. aug. 1958.
Børn med Hans Ole Schlippe:
76.
ii Annette Schlippe f. 27. jan. 1960.
77.
iii Kim Charles Schlippe f. 2. aug. 1971.
53. Arne Axel Reckweg Rossing f. 11. okt. 1941, Milanovej 5,1, København S., døbt 8. marts 1942,
Filips Kirken, stilling Direktør, g. 10. aug. 1963, i Brorsons Kirke, Marion Hjort Rasmussen, f. 9.
febr. 1941, Østerbro, København, døbt 18. maj 1941, Aalholm Kirke, stilling Revisorassistent,
konfirmeret, Davidskirken 3. april 1955. Arne konfirmeret, Husum Kirke 8. april 1956.
Børn:
78.
i Vivian Hjort Rossing f. 5. jan. 1966.
79.
ii Jesper Hjort Rossing f. 12. sept. 1968.
80.
iii Jakob Hjort Rossing f. 9. febr. 1971.
54. Harald Rossing f. 3. marts 1929, Nakskov, døbt 1929, Skt. Nicolaj Kirke, Nakskov, stilling
Orlogskaptajn, og 30. nov. 1952, i Skt. Nikilaj Kirke, Nakskov, Lis Fabricius Holm, f.
30.nov.1933, Nakskov, og 22. maj 1955, i Nykøbing Mors Kirke, Ruth Heiberg Petersen, f. 9.
maj 1926, Nykøbing M., g. 15. juli 1987, i Ebeltoft Gamle Rådhus, Ilse Margrethe Würtz
Delaurand, f. 3. dec. 1937, Århus, Set. Pauls sogn, døbt maj 1938, Set. Pauls Kirke, Århus.
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Harald konfirmeret, Nakskov Kirke. 4. sept. 1973 Ridder af Finlands Hvide Rose, 29. januar
1975 Holmens Hæder- tegn og 2. april 1975 Ridder af Dannebrog.
Børn med Lis Fabricius Holm:
81.
i Yvonne Rossing f. 24. april 1954.
Børn med Ruth Heiberg Petersen:
82.
ii Annette Rossing f. 28. april 1957.
83.
iii Birgitte Rossing f. 9. nov. 1959.

55. Poul Frede Pedersen f. 21. nov. 1932, Rigshospitalet, døbt Kildevældskirken, stilling
Repræsentant, g. 4. jan. 1958, i Vanløse Kirke, Hanne Margrethe Larsen, f. 15. juli 1934,
Vanløse, døbt Vanløse Kirke, (datter af Charles Johannes Larsen og Anna Andrea) stilling
Salgskonsulent. I handelslære 1. aug. 1949 hos isenkræmmer Per Bondrup, Frederiksberg, og
fra 1. febr. 1852 hos Enghave Isenkram A/S resten af læretiden.
Børn:
i Lene Pedersen f. 12. juni 1961, Amtssygehuset i Glostrup, døbt Hendriksholm
Kirke, Rødovre.
ii Susanne Pedersen f. 12. juni 1961, Amtssygehuset i Glostrup, døbt Hendriksholm
Kirke, Rødovre.
56. Inge Rossing f. 1. aug. 1925, København, og 25. maj 1944, Jens Walter Jensen, f. 29. sept. 1919,
stilling Kriminalassistent, g. 31. dec. 1951, Thorkild Christiansen, f. 29. nov. 1920, Nordlund,
Lolland, stilling Vicedirektør, cand-jur.
Børn med Jens Walter Jensen:
84.
i Helle Rossing Jensen f. 10. sept. 1944.
Børn med Thorkild Christiansen:
85.
ii Mette Lisbeth Rossing Christiansen f. 31. juli 1952.
86.
iii Anne Charlotte Rossing Christiansen f. 29. april 1954.
57. Jørn Rossing f. 6. juli 1928, København, stilling Kasserer i Køb.Handelsbk., g. 8. april 1961,
Ruth Larsen, f. 17. april 1937, (datter af Aksel Larsen og Edith Aaberg). Jørn døde 30. juni 1995,
Hillerød, begravet 6. juli 1995, bisat på Lillerød Kirkegaard.
Børn:
i Sascha Marianne Rossing f. 17. april 1972, Rigshospitalet, stilling Bankrådgiver
UNIbank.
ii Rune Christian Rossing f. 10. febr. 1974, Hillerød, stilling Stud, polyt.

58. Lene Rossing f. 9. nov. 1938, København, g. 7. febr. 1959, Jørgen Holm-Jensen, f. 20. april
1937, København, stilling Toldembedsmand.
Børn:
i Birgitte Holm-Jensen f. 27. maj 1960, stilling Toldemb.
ii Peter Holm-Jensen f. 20. maj 1963, stilling Unibank.
59. Claus Pingel Rossing f. 1. dec. 1942, døbt 25. april 1943, stilling Lærer, g. 6. juli 1963, i
Højdevangskirken, København, Iben Holm Jørgensen, f. 21. nov. 1942, Sundby, København,
stilling Lærer. Claus døde 22. april 1989, Ærø, begravet 25. april 1989, Bregninge Kirkegård,
Ærø.
Børn:
87.
i Line Rossing f. 3. jan. 1964.
88.
ii Rasmus Rossing f. 10. sept. 1969.
60. Ulf Pingel Rossing f. 15. juni 1946, Virum Fødeklinik, stilling Lærer, og i Farum Rådhus, Ellinor,
stilling Lærer, g. i Lemvig Rådhus, Lisbeth Kristensen, f. 5. marts 1958, stilling Lærer.
Børn med Ellinor:
i Mette Rossing f. 1. nov. 1968, stilling Socialpædagog, g. Steen Rasmussen.
89.
ii Johannes Rossing f. 12. marts 1972.
Børn med Lisbeth Kristensen:
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iii Maria Rossing f. 1. nov. 1975, stilling Skuespiller. Uddannet til skuespiller ved Den
Danske Skuespillerskole. Fra 1. januar 2003 ansat ved det kgl. Teater. Debut på
Jomfru Ane Teater i Aalborg 2002.
iv Anne Rossing f. 10. juli 1982, stilling 2000 læse HF.
61. Hans Rossing f. 25. april 1948, Set. Jacobs sogn, stilling Kok, g. 21. marts 1970, i Hørsholm
Kirke, Bente Holm Jensen, f. 21. juni 1944, Usserød sogn, stilling Kontorassistent. Hans
Telf.4871 7309. Ifølge Bjørn R. har han 2 sønner.
Børn:
90.
i Jesper Bjørn Rossing f. 31. marts 1972.
ii Henrik Holm Rossing f. 2. sept. 1978, Hørsholm, døbt Ikke døbt, stilling Studerer.

Syvende Generation

62. Peter Rossing f. 5. dec. 1965, Glostrup, døbt Skovlunde Kirke ?, stilling Læge, dr.med., g. 10.
aug. 1991, i Gentofte Kirke, Helene Marianne Olesen, f. 18. okt. 1966, Gentofte, (datter af Knud
Henning Olesen og Irene gift Olesen) stilling Candjur. Peter Verdensmester i Yngling 1983
(Sejlads).
Børn:
i Caroline Mariane Rossing f. 19. febr. 1993, Gentofte Amtssygehus, døbt Skt. Jacobs
Kirke, Østerbro.
ii Christoffer Rossing f. 26. jan. 1997, Gentofte Amtssygehus, døbt Skt. Jacobs Kirke,
Østerbro.
63. Kasper Rossing f. 29. aug. 1971, Glostrup, stilling Læge, g. 31. maj 2003, Anne Kathrine
Naundrup, f. 22. april 1971, stilling Tandlæge.
Børn:
i Marie Rossing f. 17. sept. 2002, Hvidovre Hospital, døbt Frederiksberg Slotskirke.

64. Vivi Rossing Jensen f. 28. febr. 1948, Slagelse, døbt 6. juni 1948, Set. Mikkels Kirke, Slagelse,
stilling Børnehavepædagog, g. 3. aug. 1974, i Gentofte Rådhus, Anders Poulsen, f. 16. febr. 1946,
Klampenborg, døbt 25. aug. 1946, Skovshoved Kirke, stilling Salgs- & Market.ch.-Major. Vivi
Konfirmeret, 7. okt. 1963 Set. Mikkels Kirke, Slagelse.
Børn:
i Caroline Sofie Gjedde Poulsen f. 28. april 1974, Charlottenlund Fødeklinik, døbt 25.
aug. 1974, Skovshoved Kirke.
ii Christoffer Gjedde Poulsen f. 13. dec. 1977, Charlottenlund Fødeklinik, døbt 2. april
1975, Skovshoved Kirke.
65. Willy Bjamø f. 12. sept. 1952, Slagelse, døbt SctMikkels Kirke, Slagelse, stilling Direktør, g. 28.
maj 1977, i Ulfborg Kirke, Sonja Bækby Madsen, f. 10. aug. 1951, Ulfborg.
Børn:
i William Bækby Bjamø f. 11. febr. 1977, København.
ii Jonas Bækby Bjamø f. 8. aug. 1981, Hyllinge.
66. Flemming Bjamø f. 7. marts 1957, Slagelse, døbt 7. juli 1957, SctMikkels Kirke, Slagelse,
stilling Bankbestyrer, og 16. juni 1990, i Set. Mikkels Kirke, Slagelse, Anne Jensen, f. 1. maj
1961.
Børn:
i Michelle Bjamø f. 30. maj 1991, Slagelse.
ii Mathias Bjamø f. 11. aug. 1993, Slagelse.
67. Inger Bjamø f. 24. marts 1960, Slagelse, døbt 19. juni 1960, Set. Mikkels Kirke, Slagelse, stilling
Optiker, g. 4. juni 1988, i Set. Mikkels Kirke, Slagelse, Allan Vittrup, f. 24. marts 1964, stilling
Faglærer.
Børn:
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i Johan Bjamø Vittrup f. 15. maj 1997, Slagelse.
68. Lone Rossing f. 14. jan. 1959, Søborg, døbt 29. marts 1959, Christianskirken, Sønderborg,
stilling Koordinator i B & G Bank., g. 19. aug. 1978, i Dannemare Kirke, Niels Krøyer
Frederiksen, f. 24. okt. 1954, Nakskov, stilling Civilingeniør. Har i flere år været bankbestyrer i
Bikuben.
Børn:
i Dorthe Frederiksen f. 28. sept. 1980.
ii Helle Frederiksen f. 21. juni 1983.
iii Mette Frederiksen f. 22. aug. 1987.
69. Christian Harry Georg Rossing f. 22. juli 1962, Gladsaxe, Astrid a'Rogvis Fødeklinik, døbt 19.
nov. 1962, Gladsaxe Kirke, stilling Tømrer, og 4. aug. 1982, i Jyllinge Kirke, Iris Moser, f. 18.
febr. 1962, Thun i Schweiz, (datter af Karl Moser og Yvonne Künzi) stilling
Håndarbejdslærerinde, g. 16. juli 1993, i Hilterfingen Standesamt, Anna (kaldet Anni) Rosa Graf,
f. 9. okt. 1955, Basel, døbt 5. febr. 1956, Set. Margareten Kirche, Basel, CH, stilling Dame- &
Herrefrisør. Christian konfirmeret i Jyllinge Kirke.
Børn med Iris Moser:
i Anne Cathrine Julie Rossing f. 1. jan. 1983, Jyllinge, døbt 3. juli 1983, Hilterfingen
Kirke i Schweiz, 24. maj 1998, Konfirmeret i Hilterfingen Kirke.
70. Carsten Georg Rossing f. 21. jan. 1966, Gladsaxe,Astrid å Rogvi's Fødekl.kl.10.0, døbt 10. april
1966, Herlev Kirke, stilling Overstyrmand, g. 18. febr. 1994, i Nyborg Kirke, Trine Hyllegaard, f.
22. okt. 1973, døbt 13. juli 1987, Nyborg Kirke, (datter af Erik Hyllegaard og Conny Acker
Madsen) stilling Cand.merc. Carsten konfirmeret i Jyllinge Kirke. Vægt 4250g. 54 cm.
Børn:
i Ditlev Hyllegaard Rossing f. 28. dec. 1994, Odense Sygehus, kl.04.51, vægt 2450 g,
døbt 26. nov. 2000, Nyborg Kirke.
ii Victor Hyllegaard Rossing f. 12. april 2000, Odense Sygehus, kl. 13.21, vægt 2440
g, døbt 26. nov. 2000, Nyborg Kirke, CPR 5571.
71. Claus Georg Rossing f. 17. okt. 1970, København, Rigshospitalet, døbt 28. febr. 1971, Jyllinge
Kirke, stilling Salgsassistent(Træ en gr), g. 10. juni 1995, i Jyllinge Kirke, Annette Knudsen, f.
14. april 1971, (datter af Leif Knudsen og Kirsten Frederiksen) stilling Kontorassistent. Claus
konfirmeret i Jyllinge Kirke.
Børn:
i Josefine Maria Rossing f. 30. nov. 1998, Søndre Sogn, Roskilde Amts Sygehus,
Rosk, døbt 21. marts 1999, Roskilde Domkirke.

72. Gitte Rossing f. 31. marts 1958, København, døbt 6. juli 1958, Herlev Kirke, stilling
Dagplejemor, g. 19. juni 1993, i Frederiksborg Slotsldrke, Torben Larsen, f. 8. april 1957,
Asminderød sogn, døbt 11. aug. 1957, Asminderød Kirke, (søn af Gunner Larsen og Rita
Nielsen) stilling Svagstrømsingeniør.
Børn:
i Paul Rossing Larsen f. 30. dec. 1988, Hillerød, døbt 28. maj 1989, Frederiksborg
Slotskirke.
ii Lars Rossing Larsen f. 10. febr. 1993, Hillerød, døbt 19. juni 1993, Frederiksborg
Slotskirke.

73. Henrik Rossing f. 19. nov. 1959, døbt Herlev Kirke, stilling Restauratør, og Gitte Kassow, g. 10.
nov. 1990, i Gentofte Rådhus, Sophie Bensimon, f. 18. sept. 1963. Henrik konfirmeret, 5. maj
1974 i Bagsværd gi. Kirke.
Børn med Gitte Kassow:
i Patrie Rossing f. 13. okt. 1987.
Børn med Sophie Bensimon:
ii Nikita Rossing f. 1. marts 1992.
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74. Flemming Rossing f. 27. sept. 1963, Søborggård sogn, Astrid aKogvis Fødekl., døbt 23. aug.
1964, Herlev Kirke, stilling Postbud, g. 14. maj 1994, i Grundtvigskirken, Pia Ritnagel Jensen, f.
2. dec. 1970, Frederiksberg, Godthåb sogn, døbt 14. febr. 1971, Brønshøj Kirke, stilling Lærer.
Børn:
i Mathias Ritnagel Rossing f. 16. dec. 1993, KAS i Herlev, døbt 14.maj 1994,
Grundtvigskirken.
ii Daniel Ritnagel Rossing f. 14. maj 1999, Helsingør Sygehus, døbt 8. aug. 1999,
Blistrup kirke.
iii Emilia Jytte Vivian Ritnagel Rossing f. 14. nov. 2002, Helsingør Sygehus. Kl.ca.9,
52 cm,3460g, døbt 21. april 2003, Blistrup kirke.
75. Ingrid Annemarie Rossing også kendt som: Ingrid Annemarie Schlippe f. 30. aug. 1958,
Århusgade 1,2.th.,Østerbro Købh., døbt 26. okt. 1958, Davidskirken, København, stilling
Skolelærer, g. 29. marts 1994, i Nysted Rådhus, Torben Mehlsen, f. 19. maj 1952, St. Heddinge,
døbt 6. aug. 1952, St. Heddinge Kirke, stilling Skoleinspektør. Ingrid konfirmeret, Torslunde
Kirke 1972.
Børn:
i Kristian Mehlsen f. 28. nov. 1986, Amtssygehuset i Glostrup, døbt 5. april 1987,
Vallensbæk Kirke af pastor Fred Andersen. Konfirmeret 31. marts 2001 i
Vallensbæk Kirke af "familiekonfessionarius", pastor Fred Andersen.
ii Katrine Mehlsen f. 27. aug. 1994, Amtssygehuset i Glostrup, døbt 6. nov. 1994,
Vallensbæk Kirke af Fred Andersen.
76. Annette Schlippe f. 27. jan. 1960, København, Østerbro, døbt 5. juni 1960, Taksigelseskirken,
stilling Salgsleder, og 27. jan. 1979, i Vallensbæk Kirke af "familiekonfes-, sionarius", pastor
Fred Andersen, Brian Olsen, f. 15.april 1958, Set. Josefs Hospital, Helligkors sogn, døbt 12. okt.
1958, Vanløse Kirke, stilling Vagtfunktionær, g. 31. aug. 2002, i Vallensbæk Kirke af
"familiekonfes-, sionariusrius", pastor Fred Andersen, Michael Knudsen, f. 14. nov. 1961,
Set.Josefs Hospital, Hellig Kors sogn,, døbt 21. jan. 1962, Frederiksberg Slotskirke, stilling
Datalog, Cand.scient. Annette konfirmeret, Vallensbæk Kirke.
Børn med Brian Olsen:
91.
i Melina Schlippe f. 13. sept. 1978.
ii Tom Schlippe f. 29. dec. 1980, Hvidovre Hospital, døbt 13. sept. 1981, Vallensbæk
Kirke.
77. Kim Charles Schlippe f. 2. aug. 1971, Davids sogn, Østerbro., døbt 24. okt. 1971, Luther Kirken,
Østerbro, stilling Elektrikker, g. 10. aug. 1996, i Vallensbæk Kirke, Jytte Madsen, f. 3. april 1971,
Køge Sygehus, døbt 8. aug. 1971, Nørre Dalby Kirke. Kim konfirmeret, Ejby Kirke.
Børn:
i David Schlippe f. 4. april 1996, Hvidovre Hospital, døbt 10. aug. 1996, Vallensbæk
Kirke.
ii Daniel Schlippe f. 30. april 1997, Hvidovre Hospital, døbt 2. nov. 1997, Vallensbæk
Kirke.
78. Vivian Hjort Rossing f. 5. jan. 1966, Glostrup, døbt 22. maj 1966, Skovlunde Kirke, stilling
Akademiøkonom, g. 22. maj 1993, i Jyllinge Kirke, Lars Sørensen, f. 1. sept. 1961,
Frederikshavn, døbt 15. okt. 1961, Frederikshavn Kirke, stilling Shippingman, konfirmeret, 13.
april 1975 Frederikshavns Kirke. Vivian konfirmeret, 14. maj 1981 i Jyllinge Kirke.
Børn:
i Caroline Rossing Sørensen f. 5. april 1994, Københavns Amts Sygehus,Gentofte,
døbt 26. juni 1994, Jyllinge Kirke.
ii Laura Rossing Sørensen f. 4. maj 1998, Roskilde Amts Sygehus. Roskilde, døbt 5.
juli 1998, Jyllinge Kirke.

79. Jesper Hjort Rossing f. 12. sept. 1968, Glostrup, døbt 26. dec. 1968, Skovlunde Kirke, stilling

-27-

Direktør, g. 18. juni 1994, i Borup Kirke, 10. juni 1993, Borgerlig viet Købh.Rådhus, Mette
Rudbæk, f. 16. dec. 1968. Jesper konfirmeret, 10. juni 1993 i Jyllinge Kirke.
Børn:
i Anders Rudbæk Rossing f. 8. sept. 1995, Roskilde Amts Sygehus, Roskilde, døbt
1996, Jyllinge Kirke.
ii Sofie Rudbæk Rossing f. 13. jan. 1998, Jahore, Malaysia, døbt 5. juli 1998, Jyllinge
Kirke.
80. Jakob Hjort Rossing f. 9. febr. 1971, Glostrup Fødeklinik, døbt 26. sept. 1971, Jyllinge Kirke,
stilling Cand.merc., g. 12. aug. 2000, i Jetsmark Kirke, Charlotte Andersen, f. 24. april 1970,
døbt 22. nov. 1970, Jetsmark Kirke, (datter af Verner Andersen og Tove Andersen) stilling
Cand.pharm., begravet konfirmeret, 8. april 1984 i Jetsmark Kirke. Jakob konfirmeret, 11. maj
1986 i Jyllinge Kirke.
Børn:
i Freya Hjort Rossing f. 27. dec. 2001, Rigshospitalet, døbt 29. juni 2002, Skt. Jakobs
Kirke.
81. Yvonne Rossing f. 24. april 1954, Kastrup, Københavns Amt, døbt Kastrup, stilling Lektor., g. i
Nakskov ??, Gunnar Löfberg, f. 27. okt. 1952, v/ Nakskov. Cand.mag i engelsk og historie.
Børn:
i Bjørn Henrik Löfberg f. 15. aug. 1982, Nyborg Sygehus, døbt 10. febr. 1996,
Ullerslev Kirke, 16. aug. 1982, registreret i Mesinge Præstegård.
ii Sandra Valborg Löfberg f. 26. maj 1987, Nyborg Sygehus, døbt 29. maj 1999,
Ullerslev Kirke, maj 1987, reg.på kirkekontoret i Korsløkke sogn.
82. Annette Rossing f. 28. april 1957, Evigtut, Grønland, døbt Hvidovre Kirke, stilling Dagplejemor,
g. i Skødstrup Kirke, Benny Hebsgaard, f. 29. dec. 1952, Århus ?.
Børn:
92.
i Caroline Hebsgaard f. 12. maj 1977.
ii Rasmus Hebsgaard f. 15. sept. 1978, Fødselsstiftelsen, Århus, døbt 25. febr. 1979,
Skødstrup Kirke.
iii Mathilde Hebsgaard f. 3. marts 1984, Fødselsstiftelsen, Århus, døbt 12. aug. 1984,
Skødstrup Kirke.
iv Mikkel Hebsgaard f. 28. marts 1986, Fødselsstiftelsen, Århus, døbt 27. juli 1987,
Skødstrup Kirke.

83. Birgitte Rossing f. 9. nov. 1959, Hvidovre, døbt Hvidovre Kirke, stilling Social- og
sundhedsmedarb, g. i Skødstrup Kirke, Niels Sejersen, f. 16. juni 1955, Skødstrup.
Børn:
i Andreas Rossing Sejersen f. 18. maj 1987, Fødselsstiftelsen, Århus, døbt 15. sept.
1987, Skødstrup Kirke.
84. Helle Rossing Jensen f. 10. sept. 1944, København, g. 16. dec. 1967, i Svogerslev, Niels
Johansen, f. 20. jan. 1942, Frederiksberg, stilling Repræsentant.
Børn:
i Camilla Rossing Johansen f. 9. maj 1968, Glostrup.
ii Caroline Rossing Johansen f. 26. juni 1971, Hørsholm.

85. Mette Lisbeth Rossing Christiansen f. 31. juli 1952, Frederiksberg, g. 11. aug. 1972, i Bloustrød,
Viggo Kamstrup Ianum, f. 5. febr. 1952, Munke-Bjergby.
Børn:
i Rikke Sara Ianum f. 12. sept. 1971, København 0.
ii Morten Ianum f. 21. maj 1976, Hørsholm.
86. Anne Charlotte Rossing Christiansen f. 29. april 1954, Hellerup, døbt 17. okt. 1954, Brøndby
Kirke, g. 31. dec 1981, i Lillerød Kirke, Jørgen Winsløw, f. 4. april 1952, Frederiksberg, stilling
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Bademester.
Børn:
i Sara Amalie Winsløw f. 12. jan. 1980, Rigshospitalet, døbt 24. aug. 1980, Lillerød
Kirke.
ii Frederik Jacob Winsløw f. 12. sept. 1981, Hørsholm, døbt 31. dec. 1981, Lillerød
Kirke.
87. Line Rossing f. 3. jan. 1964, døbt 1964, Virum Kirke, stilling Lærer, og Finn Ejnar Madsen,
stilling Cand.psyk.
Børn:
i Svend Rossing Madsen f. 8. marts 1991.
88. Rasmus Rossing f. 10. sept. 1969, døbt 1969, Højdevangs Kirken, København, stilling Lærer, g.
Ayo Anchær Olesen, f. 29. april 1966.
Børn:
i Loa Anchær Rossing f. 16. juni 1993.
ii Trond Pingel Anchær Rossing f. 7. marts 1996.
89. Johannes Rossing f. 12. marts 1972, stilling Geolog, g. Annette Bejder.
Børn:
i Malte Bejder Rossing. Ifølge Bjørn R.
ii Karl Bejder Rossing f. 3. juni 2000.
iii August Bejder Rossing f. 9. aug. 2002.

90. Jesper Bjørn Rossing f. 31. marts 1972, Hørsholm, døbt nej, stilling Forlagsredaktør, og
Christine Rannes, f. 17. juli 1972, stilling Studerende.
Børn:
i August Rossing f. 27. febr. 1999, Hvidovre Hospital, døbt nej.

Ottende Generation
91. Melina Schlippe f. 13. sept. 1978, Hvidovre Hospital, døbt 27. jan. 1979, Vallensbæk Kirke,
stilling Aerobicinstruktør, og Bjarke Nielsen, f. 30. jan. 1975, og Martin Bech Nielsen, f. 1. aug.
1971, Dr. Juhl Fødeklinik, Glostrup, døbt 24. okt. 1971, Hedegårdens Kirkesal, Ballerup, stilling
Blikkenslager.
Børn med Bjarke Nielsen:
i Olivia Schlippe Nielsen f. 20. juli 1998, Amtssygehuset i Glostrup, døbt 24. okt.
1998, Vallensbæk Kirke.
Børn med Martin Bech Nielsen:
ii Malou Bech Nielsen f. 1. febr. 2002, Hvidovre Hospital, døbt 10. aug. 2002,
Vallensbæk Kirke.
92. Caroline Hebsgaard f. 12. maj 1977, Fødselsstiftelsen i Århus, døbt 2. okt. 1977, Vor Frue Kirke,
Århus, stilling Pædagogstuderende, g. 1999 el.2000, i Skødstrup Kirke, Søren Mortensen, stilling
Salgsmedarbejder.
Børn:
i Casper Hebsgaard Mortensen f. 23. okt. 2002, Skejby Sygehus, døbt 19. januar
2003, Skødstrup Kirke.

-29-

Register

Aaberg, Edith.................................................... 24
Andersdatter, Birthe ......................................... 16
Andersen, Amalie Rasmine.............................. 23
Andersen, Charlotte.......................................... 28
Andersen, Peter ................................................. 17
Andersen, Tove ................................................ 28
Andersen, Verner.............................................. 28
Andrea, Anna.................................................... 24
Bech, Andreas Sørensen............................. 11
Bech, Andreas Sørensen.......................... 12,13
Bech, Augusta Charlotte............................. 13
Bech, Bendix Christian............................ 13,16
Bech, Emil Herman..................................... 16
Bech, Emilie Theresia................................. 12
Bech, Emilie................................................. 13
Bech, Hans Magnus........................................... 13
Bech, Hans Magnus.................................... 11,13
Bech, Jensine Marie........................................... 11
Bech, Jørgen Scheel........................................... 13
Bech, Laurits Nobel........................................... 13
Bech, Magnus Andreasen........................... 11
Bech, Oline Elisabeth .............................. 12,13
Bech, Sofie Andrea ........................................... 11
Bech, Sophie Magdalene............................. 12
Bech, Thora Amalie Charlotte............... 11,13
Bech, Vilhelm Baltasar............................... 11
Bech, Vilhelmine Baltsarine....................... 11
Bech-Bruun, Helge ........................................... 16
Bech-Bruun, Jens Andreas......................... 14, 16
Bech-Bruun, Niels............................................ 20
Bech-Bruun, Sigrid........................................... 16
Bech-Bruun, Svend Aage........................... 16, 20
Bejder, Annette.................................................. 29
Bensimon, Sophie ............................................ 26
Bjamø, Flemming ...................................... 22, 25
Bjamø, Inger............................................. 22,25
Bjamø, Iwan................................................ 22
Bjamø, Jonas Bækby.................................. 25
Bjamø, Mathias.......................................... 25
Bjamø, Michelle.......................................... 25
Bjamø, William Bækby.............................. 25
Bjamø, Willy ............................................ 22,25
BjømThommasen, Ole .................................... 20
Blomqvist, Ejnar Fabian.................................. 23
Blomqvist, Jette Gerthy.................................... 23
Bock, Heinz ...................................................... 22
Bock, Inge-Lise ................................................ 22
Brennicke, Anna Cecilie Marie ....................... 12
Brennicke, Ingeborg Jacobine........................... 12
Brinkmann, Hans.............................................. 23
Bruun, Ebba Bech............................................. 14
Bruun, Einar Bech............................................. 14
Bruun, Ellen Bech............................................. 14
Bruun, Emst Bech............................................. 14
Bruun, Karl Bech............................................... 14
Bruun, Niels Sørensen....................................... 13

Børgesen, Mette Marie..................................... 12
Christensen, Sofie.......................................... 14
Christiansen, Anne Charlotte Rossing .. 24,28
Christiansen, Mette Lisbeth Rossing.... 24,28
Christiansen, Thorkild...................................... 24
Clante, Henri ..................................................... 19
Clausen, Inge.................................................... 22
Delaurand, Ilse Margrethe Würtz .................. 23
Düwel, Dorthea ................................................. 13
dødfødt, Pige .................................................. 15
Ellinor................................................................ 24
Foght, Søren Frederik....................................... 14
Frederiksen, Dorthe.......................................... 26
Frederiksen, Helle ............................................ 26
Frederiksen, Kirsten.......................................... 26
Frederiksen, Mette............................................ 26
Frederiksen, Niels Krøyer................................ 26
Graf, Anna (kaldet Anni) Rosa ...................... 26
Gram, Caroline.......... '.................................... 16
Gram, Christian Georg.............................. 13,16
Gram, Edvard Sidenius.................................. 13
Gram, Edvard Sidenius.................................. 16
Gram, Hans Emilius ...................................... 13
Gram, Jens Sandø .......................................... 13
Gram, Marie Susanne.................................... 13
Gram, Thora.................................................... 16
Guldborg, Frederik Charles .......................... 12
Gunnersen, Marie Elisabeth.......................... 11
Gylling, Alma Hansen.................................... 14
Gylling, Alvilda Hansen................................... 14
Gylling, Niels Hansen.................................... 14
Haag, Kristian Frederik Ferdinand................ 15
Hannibal, Sara Amalie .................................... 21
Hansen, Emma Christine .............................. 19
Hansen, Hans Peter........................................ 16
Hansen, Juliane Marie....................................... 16
Hansen, Ole Dan.............................................. 23
Hebsgaard, Benny............................................ 28
Hebsgaard, Caroline ................................ 28,29
Hebsgaard, Mathilde........................................ 28
Hebsgaard, Mikkel............................................ 28
Hebsgaard, Rasmus.......................................... 28
Heerdegen, Frederik Vilhelm........................... 16
Heerdegen, Hansine Magdalene Sophie .... 16
Heerdegen, Johan Erdmann .......................... 12
Heerdegen, Magdalene .................................. 12
Heine), Heinrich Johannes Jensen (kaldet .. 22
Holgersen, Birthe.............................................. 20
Holgersen, Jørgen ............................................ 20
Holgersen .......................................................... 20
Holm, Lis Fabricius.......................................... 23
Holm-Jensen, Birgitte...................................... 24
Holm-Jensen, Jørgen........................................ 24
Holm-Jensen, Peter.......................................... 24
Hyllegaard, Erik................................................ 26
Hyllegaard, Trine.............................................. 26

Register

Ianum, Morten.................................................. 28
Ianum, Rikke Sara............................................ 28
Ianum, Viggo Kamstrup.................................. 28
Jacobsen, Karen Kathrine................................. 18
Jensdatter, Karen Sofie..................................... 11
Jensen, Andrine Wilhelmine............................. 15
Jensen, Anne...................................................... 25
Jensen, Bente Holm.......................................... 25
Jensen, Gerda Marie Gottlieb.......................... 23
Jensen, Hansine Vilhelmine Christine.......... 18
Jensen, Helle Rossing.............................. 24,28
Jensen, Jacob ..................................................... 15
Jensen, Jens Walter.......................................... 24
Jensen, Johanne Petronelle............................... 15
Jensen, Pia Ritnagel.......................................... 27
Jensen, Thora Emilie......................................... 14
Jensen, Vivi Rossing.................................. 22, 25
Johansen, Camilla Rossing.............................. 28
Johansen, Caroline Rossing............................ 28
Johansen, Niels.................................................. 28
Jørgensen, Iben Holm ...................................... 24
Kaas, Edvard Frederik Kristian ....................... 15
Kaas, Hans Henrik............................................. 15
Kaas, Jensine Marie Magdalene.............. 15,19
Kaas, Karoline Joakinne Johanne ................... 15
Kaas, Maren Kirstine Sophie........................... 15
Kaas, Marie Andrine Georgine................ 15,19
Kassow, Gitte.................................................... 26
Kirchner, Heinrich............................................. 14
Knudsen, Annette.............................................. 26
Knudsen, Leif.................................................... 26
Knudsen, Michael ............................................ 27
Kramer, Jens Jakob ........................................... 11
Krenchel, Jens ................................................... 13
Kristensen, Lisbeth .......................................... 24
Künzi, Yvonne.................................................. 26
Kyhl, Catharina Sophia..................................... 12
Larsen, Aksel .................................................... 24
Larsen, Ane Elisabeth....................................... 17
Larsen, Charles Johannes................................ 24
Larsen, Gunner.................................................. 26
Larsen, Hanne Margrethe................................ 24
Larsen, Josephine Caroline Amanda............ 19
Larsen, Juliet Solveig Eugenie......................... 19
Larsen, Lars Rossing........................................ 26
Larsen, Paul Rossing........................................ 26
Larsen, Peer Hingstrup.................................... 21
Larsen, Ruth...................................................... 24
Larsen, Torben.................................................. 26
Lauritsdatter, Marie........................................... 11
Laursen, Laura Jensine.................................... 20
Lessing, Dorte .................................................. 22
Lessing, Knud.................................................... 22
Leth, Petrine Christine....................................... 15
Lind, Ane Elisabeth........................................... 12
Lithau ................................................................. 14

Löfberg, Bjørn Henrik...................................... 28
Löfberg, Gunnar .............................................. 28
Löfberg, Sandra Valborg ................................ 28
Lüdemann, Heinrich Magnus.......................... 20
Lüdemann, Ingeborg........................................ 20
Lund, Anna Gjertrude...................................... 21
Lund, Harraldine............................................ 15
Madsen, Conny Acker...................................... 26
Madsen, Finn Ejnar.......................................... 29
Madsen, Jytte.................................................... 27
Madsen, Sonja Bækby...................................... 25
Madsen, Susanne...............................................12
Madsen, Svend Rossing.................................. 29
Maletsky, Grete................................................ 22
Malmström, Eina............................................... 13
Mehlsen, Katrine.............................................. 27
Mehlsen, Kristian.............................................. 27
Mehlsen, Torben .............................................. 27
Mollerup, Angue...............................................14
Mollerup, Frederik Edvard............................ 14
Mortensen, Casper Hebsgaard........................ 29
Mortensen, Søren.......... .................................... 29
Moser, Iris.......................................................... 26
Moser, Karl........................................................ 26
Møller, Edel Frederikke Rostrup.................... 20
Møller, Karl Josef Kristian............................ 17
Møller, Kirstine Margrethe Conradine........ 17
Møller, Lis ...................................................... 16
Naundrup, Anne Kathrine................................ 25
Nielsen, Bjarke.................................................. 29
Nielsen, Eva Dortea.......................................... 21
Nielsen, Kirsten Rossing.................................. 22
Nielsen, Malou Bech........................................ 29
Nielsen, Martin Bech........................................ 29
Nielsen, Olivia Schlippe.................................. 29
Nielsen, Rita...................................................... 26
Nielsen, Valter Emil ........................................ 22
Nobel, Marie Katrine......................................... 13
Olafson, Sigurdjon............................................ 20
Olesen, Ayo Anchær........................................ 29
Olesen, Helene Marianne................................ 25
Olesen, Irene gift.............................................. 25
Olesen, Knud Henning.................................... 25
Olsen, Brian...................................................... 27
Olsen, Caroline Vilhelmine ............................. 16
Pedersen, Asta Sophie.................................... 18
Pedersen, Axel Ingvar....................................... 18
Pedersen, Ejner August.................................. 18
Pedersen, Ellen Ingeborg................................ 18
Pedersen, Frede Rossing............................ 18,21
Pedersen, Georg Andrew ................................. 18
Pedersen, Gudrun Irene (Dudi) ...................... 21
Pedersen, Hans.................................................. 15
Pedersen, Harald Rossing................................. 18
Pedersen, Johanne Emilie................................ 20
Pedersen, Johan.................................................17

Register

Pedersen, Lene.................................................. 24
Pedersen, Poul Frede.................................. 21, 24
Pedersen, Susanne............................................ 24
Petersen, Jytte Gottlieb.................................... 23
Petersen, Kaja..................................................... 19
Petersen, Ove Hany.......................................... 23
Petersen, Ruth Heiberg.................................... 23
Pingel, Jacob Jenssenius................................... 15
Pingel, Karen Johanne Axeline ....................... 15
Poulsen, Anders................................................ 25
Poulsen, Caroline Sofie Gjedde...................... 25
Poulsen, Christoffer Gjedde............................ 25
Rabe, Catharine Elisabeth................................. 14
Rabøl, Kirsten .................................................. 22
Ramlau, Erik Skeel ........................................... 16
Rannes, Christine.............................................. 29
Rasmussen, Agnes Sophie ............................... 19
Rasmussen, Carl Johan..................................... 19
Rasmussen, Christen......................................... 19
Rasmussen, Estrid Agnete Funck ................... 18
Rasmussen, Gerda............................................. 19
Rasmussen, Harriet Marie................................. 19
Rasmussen, Harry Folmer................................ 23
Rasmussen, Ingeborg Caroline......................... 19
Rasmussen, Ingrid Minna Christine .............. 23
Rasmussen, Julius............................................. 19
Rasmussen, Marion Hjort................................ 23
Rasmussen, R...................................................... 19
Rasmussen, Sophus Emil ................................. 19
Rasmussen, Steen ............................................ 24
Reckweg, Ananias Christian............................ 21
Reckweg, Annemarie........................................ 21
Rossing, Aage Georg.................................. 18,21
Rossing, Aage Valdemar............................ 17,20
Rossing, Agnes Sophie.............................. 16,20
Rossing, Anders Rudbæk................................ 28
Rossing, Anna Margrethe.......................... 12,14
Rossing, Anna ................................................... 14
Rossing, Anne Cathrine Julie.......................... 26
Rossing, Anne Margrethe................................. 11
Rossing, Anne Marie Caroline......................... 11
Rossing, Annette........................................ 24,28
Rossing, Anne .................................................. 22
Rossing, Anne .................................................. 25
Rossing, Arne Axel Reckweg.................... 21,23
Rossing, August Bejder.................................... 29
Rossing, Augusta Natalie Jensine................... 15
Rossing, August................................................ 29
Rossing, Axel Georg Møller...................... 17,21
Rossing, Axel Jacob ................................ 15,18
Rossing, Axel..................................................... 18
Rossing, Benedicte...................................... 19,22
Rossing, Birgitte ...................................... 24,28
Rossing, Bjørn............................................ 20,22
Rossing, Børge Axel Reckweg........................ 21
Rossing, Caroline Mariane.............................. 25

Rossing, Carsten Georg .......................... 23,26
Rossing, Christen Joachim............................ 11
Rossing, Christian Georg Møller............ 17,20
Rossing, Christian Harry Georg.............. 23,26
Rossing, Christian Jacob Philipsen........ 13,15
Rossing, Christian Wilhelm Georg........ 15,18
Rossing, Christine Magdalene Jensine .. 15,17
Rossing, Christoffer ........................................ 25
Rossing, Clara Sabine Charlotte .............. 12,14
Rossing, Claus Georg.............................. 23,26
Rossing, Claus Pingel.............................. 22,24
Rossing, Daniel Henrich Ferdinand........ 11,12
Rossing, Daniel Henrik Ferdinand................ 13
Rossing, Daniel Ritnagel ................................ 27
Rossing, Ditlev Hyllegaard.............................. 26
Rossing, Edvard Pingel............................ 16,19
Rossing, Ella....................................................... 17
Rossing, Elsebeth...................................... 21,22
Rossing, Emilia Jytte Vivian Ritnagel............ 27
Rossing, Emma Johanne.......................... 16,20
Rossing, Flemming.................................. 23,27
Rossing, Frede Axel Emst Günther Reckvül, 23
Rossing, Frederich Christian .................... 11,12
Rossing, Frederik Christian Emil..................... 12
Rossing, Freya Hjort........................................ 28
Rossing, Georg Axel Adolf Reckweg ... 21,23
Rossing, Georg Harald Møller...................... 17
Rossing, Georg Marius............................ 16,19
Rossing, Georg Wilhelm Christian........ 13,15
Rossing, Gerda Ingeborg Elisabeth........ 17,20
Rossing, Gerda................................................ 17
Rossing, Gitte............................................ 23,26
Rossing, Hans Axel Pingel............................... 19
Rossing, Hans Georg...................................... 19
Rossing, Hans Jørgen.................................... 11
Rossing, Hans Jørgen....................................... 13
Rossing, Hans Jørgen.............................. 12,14
Rossing, Hans .......................................... 22,25
Rossing, Harald Jacob Georg.................. 15,17
Rossing, Harald.......................................... 21,23
Rossing, Hedevig Elisabeth Wilhelmine .... 12
Rossing, Hedevig Marie................................... 16
Rossing, Henrik Holm...................................... 25
Rossing, Henrik........................................ 23,26
Rossing, Iben.................................................. 19
Rossing, Inge.............................................. 21,24
Rossing, Ingrid Annemarie...................... 23,27
Rossing, Jacob Theodor............................ 16,19
Rossing, Jakob Hjort................................ 23,28
Rossing, Jan...................................................... 23
Rossing, Jesper Bjørn.............................. 25,29
Rossing, Jesper Hjort .............................. 23,27
Rossing, Johan Ertmann................................ 13
Rossing, Johan Friedrich Gustav..................... 14
Rossing, Johannes.................................... 24,29
Rossing, Josefine Maria.................................. 26

Register
Rossing, Jørn ............................................ 21,24
Rossing, Kaj.............................................. 21,22
Rossing, Karen Augusta Clemens.......... 20,22
Rossing, Karl Bejder........................................ 29
Rossing, Kasper........................................ 22,25
Rossing, Keld Georg........................................ 20
Rossing, Kirsten Gerda............................ 21,23
Rossing, Kirstine Andrine................................. 17
Rossing, Klara Konradine................................. 17
Rossing, Klara ................................................... 17
Rossing, Lene............................................ 21,24
Rossing, Leo Aksel ........................................... 18
Rossing, Line............................................ 24,29
Rossing, Lizzi............................................ 20,22
Rossing, Loa Anchær ...................................... 29
Rossing, Lone............................................ 22,26
Rossing, Lovise Frederiche............................... 11
Rossing, Ludvig Ferdinand...................... 12,15
Rossing, Magdalene Petrine............................. 16
Rossing, Malte Bejder...................................... 29
Rossing, Maren Sophie Oline.................. 13,15
Rossing, Maria.................................................. 25
Rossing, Marie.................................................. 25
Rossing, Mathias Ritnagel .............................. 27
Rossing, Mette.................................................. 24
Rossing, Niels............................................ 20,22
Rossing, Nikita.................................................. 26
Rossing, Oline Elisabeth................................... 11
Rossing, Oline Elisabeth.......................... 12,14
Rossing, Oline Elisabet..................................... 11
Rossing, Patrie.................................................. 26
Rossing, Peter............................................ 22,25
Rossing, Poula Kirstine Andrine..................... 18
Rossing, Rasmus...................................... 24,29
Rossing, Rudolf Waldemar Frederik .... 14,16
Rossing, Rune Christian.................................. 24
Rossing, Samuel Christian Frederik .... 11,12
Rossing, Sascha Marianne.............................. 24
Rossing, Siegfred Georg Møller.............. 17,21
Rossing, Sofie Eduardine................................. 15
Rossing, Sofie Rudbæk.................................... 28
Rossing, Sofie,................................................... 17
Rossing, Sophie Magdalene............................. 11
Rossing, Sophie Wilhelmine ...........................12
Rossing, Svend Georg Møller ................ 17,21
Rossing, Theodor Christian ............................. 14
Rossing, Trond Pingel Anchær ...................... 29
Rossing, Ulf Pingel .................................. 22,24
Rossing, Victor Hyllegaard.............................. 26
Rossing, Vivian Hjort.............................. 23,27
Rossing, Yvonne........................................24, 28
Rudbæk, Mette.................................................. 27
Rydtz, Johanne Marie.......................................15
Røssing, Paula Andrea ..................................... 15
Scheel, Ulrikke Caroline................................... 13
Schjødt, Hans Christian ................................... 11

Schlippe, Annette...................................... 23,27
Schlippe, Daniel................................................ 27
Schlippe, David................................................ 27
Schlippe, Hans Ole .......................................... 23
Schlippe, Kim Charles.............................. 23,27
Schlippe, Melina ...................................... 27,29
Schlippe, Tom .................................................. 27
Schmaltz-Jørgensen, Henning........................ 22
Sejersen, Andreas Rossing.............................. 28
Sejersen, Niels .................................................. 28
Stripp, Minna Karen Margrete........................ 23
Sørensen, Aase Ulla Scott................................ 21
Sørensen, Axel Jacob ...................................... 21
Sørensen, Caroline Rossing............................ 27
Sørensen, Lars.................................................. 27
Sørensen, Laura Rossing ................................ 27
Terp, Marie Caroline........................................ 21
Thommasen, Einar............................................ 20
Thommasen, Liss Tove.................................... 20
Vittrup, Allan.................................................... 25
Vittrup, Johan Bjamø...................................... 26
von Haven, Elias Christian............................ 11
von Haven, Peter Nicolai .............................. 11
von Sperling, Lissie Berensdorff.................... 20
von, Ulrich Bemstorph Sperling....................... 20
Wilstrup, Asta ................................................ 16
Winsløw, Frederik Jacob ................................ 29
Winsløw, Jørgen .............................................. 28
Winsløw, Sara Amalie .................................... 29
Witter, Caroline Conradine............................... 17
Worsøe, Amalie Jeanette.................................. 21
Øvre, Amond .............................................. 15,17
Øvre, Valdemar Christian.............................. 14
Øvre, Vilhelm Heinrich.................................. 17
Øvre, Vilhelmine............................................... 15

2. AFSNIT

Levnedsbeskrivelser

31

Hans Jørgen Rossing, født i Norge ca. 1773.
Død 8. Oktober 1822 i en alder af ca.49 år. Begravet 14. Oktober 1822 på Assistens Kirkegård.
Gift med Karen Sofie Jensdatter, født i 1773 eller 1774 i Frederiksberg sogn, Københavns Amt.
Mon ikke de er blevet gift i 1796, idet deres første barn fødes 2. januar 1797 ?
Død 20. Febr. 1851 i en alder af ca.77 år på Vartov Hospital af alderdom. Vartov kirkebog oplyser, at hun
skulle være 77 år da hun dør. Begravet Vor Frue Ass. U 6.
Desværre har jeg ikke fundet hende i Frederiksberg sogns kirkebog.

Hvis Hans Jørgen har boet i København i 1794 kan han have oplevet, at det første Christiansborg Slot
nedbrænder. I januar 1797 bor familien i Skindergade, hvorfra der ikke er mange minutters gang til
Christiansborg.

2. januar 1797 fødes det første barn, en pige, der 15. januar 1797 døbes Ane Marie Caroline Rossing i
Helligånds Kirken. Fadderne er: Madam Anne Marie Lindam, Spækhøkerkone; Jomfru Caroline Colvig,
Skomager Thomas Jørgensen, Skomager Madstgensen, Skomager Pedersen, Skrædder Diderichsen.
Ved denne dåb er faderens stilling anført som skoflikker.
Netop i Anne Maries fødeår, i september 1797 indvies Frihedsstøtten, der er rejst uden for Københavns
Vesterport til minde om stavnsbåndets opløsning i 1788. Den indviedes af daværende Kronprins Frederik,
senere kong Frederik d.VI. I slutningen af 1980érne viste Frihedsstøtten sig dog at være så medtaget af tidens
tand, at det var nødvendigt at rejse et helt nyt monument. Dette blev indviet den 5. juni 1999 af vor tids
kronprins Frederik.

Borgerskabsprotokollen for Skomagerlauget i København udviser:
”Onsdagen d. 30 Maj 1798 Hans Jørgen Rossing, født i Norge, vandt Borgerskab som Skomagermester i
Lauget. ”
Samme dag viser Skomagerlaugets regnskabsprotokol, at han har betalt 8 Daler, der er indskud eller
kontingent.
I 1799 fødes Samuel Christian Frederik Rossing. Jeg har fundet ham i folketællingen for 1801, men det har
ikke været muligt, at finde ham i kirkebøgerne for Helligånds Kirken ej heller i Trinitatis, Nikolaj eller Vor
Frues Kirkebøger ligesom jeg heller ikke har kunnet finde ham i Fødselsstiftelsens kirkebog.

2. januar 1801 fødes det 3. barn og familien bor nu Frimands kvarter 117, Ulfeldts Plads, og faderen er nu
betegnet som skomager. Hun døbes 25. januar 1801 i Helligåndskirken og får navnet Oline Elisabeth
Rossing,. Fadderne er: Frue Schouboe, Jffu Anne Sofie Sonne, Studiosus Keld Simonsen, Læderskrædder
Comeli og Skrædder Iversen. Men allerede 10. marts 1801 dør hun 9 uger gammel og bliver begravet 15.
marts 1801 fra Helligånds Kirken på Assistens Kirkegård, frie jord.

Skærtorsdag, den 2. april 1801 kan de se Englænderne nedkæmpe den danske flåde i ”Slaget på Reden”.
Berlingske Tidende omtalte slaget således:

”Kiøbenhavn, den 3die April 1801.
I gaar var det en i Danmarks Aarbøger mærkværdig Dag. Paa den havde man den anden Kamp med den
overmodige Britte, og den er overstaaet til Hæder for Fædrelandet. I Forgaars Eftermiddag gik 2 Divisioner
under Admiral Nelson til Seils og lagde sig samlet en halv Miil Østen for Lynetten Quintus, skraas for den
sydlige Linie af vor Defension. Klokken IO/2 lettede den engelske Flaade af henimod 40 store og mindre
Skibe og nærmede sig.

Vor Defension begyndte Bataillen.. En uafbruft ild blev vedligeholdt i fulde 5 Timer. Det danske Mod viste

33

sig i det ædleste Lys, og den seirsvante Britte saa, at Danmark har Mænd, som kan værne om dets Fred og
kæmpe for dets Uafhængighed
De Engelske anfaldt efter Sædvane paa een Punkt
med Deres hele Magt. Den sydlige Linie udholdt en
morderlig Ild og besvarede den med Kraft. Chefen for
Defensionen, den kiekke Olfert Fischer blev saaret,
maatte forlade Skibet Dannebrog og førte derefter
Kommandoen paa et andet af Blokskibene. Alle
Officererne udmærkede sig hver paa sin Post ved
sandt Mod, og de underordnede ofrede gladelig deres
Liv for Fædrelandet.
Kl. 3 begyndte Kanonaden lidt at sagtne, og Admiral
Nelson sendte noget efter en Parlementair i Land for
at underhandle. Man siger, at han skal have hilset de
Danske som kiekke Brødre og i Depeschen gjort
følgende Forslag:

1) at Danmark skulle afstaa fra Alliance med
Rusland, 2) tillade ham at reparere sine Skibe og 3)
modtage hans saarede til Helbredelse.
De to første Forslag skal vor ædle Kronprinds have
ganske afslaaet, med det Svar, at Danmark havde
endnu Mod og Kraft til at forsvare sig og sin Selvstændighed, men hvad det sidste angik, saa kunde Admiral
Nelson vente, at Danmark vilde altid vise Menneskelighed mod sine Fiender. En Vaabenstilstand, der
vedvarer endnu, blev derpaa sluttet. ”

Illustration fra Berlingske Tidende: Slaget på Reden.
Kronprins Frederik modtager den engelske parlamentær ved Langelinie, der hvor den engelske
Kirke ligger i dag.
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5. februar 1802 fødes Frederich Christian Rossing. Han døbes 21. februar 1802 i Helligånds Kirken.
Fadderne er: Frue Schouboe, Jfr. Charlotte Fugman, Secretaer Schøtt, Urtekræmmer Bang, Planteur Fugl,
Student Linde. Familiens adresse er nu angivet som Gråbrødre Torv, da Ulfeldts Plads har ændret navn.

Ifølge Kirkebogen for Helligaands Sogn er Skomager Hans Jørgen Rossing fadder til Jens Walsøe, født 16.
Maj 1803 og en broder Niels, sønner af købmanden i naboejendommen Niels Jensen Walsøe, Ulfeldts Plads
118. Det ser ud til, at det er lidt svært, at fa ændringen af pladsens navn til at slå igennem.

25. februar 1805 fødes Daniel Henrich Ferdinand Rossing, der døbes 7. april 1805 i Helligånds Kirken.
Fadderne er Frue Schouboe, Jfru Charlotte Sonne, Niels Walsøe, Kjøbmand, Bager Rohde, Instrumentmager
Irmscher. Klokkeren har ikke gjort sig den ulejlighed at anføre familiens adresse ved denne dåb, men de bor
fortsat Frimands Kvarter 117.

Det må formodes, at fru Schouboe, der er fadder for Oline, Frederich og Daniel, og søstrene jomfruerne
Sonne, der må nøjes med at være fadder een gang hver, har hørt til familien nærmeste vennekreds.

I 1807 indtræffer en ny skelsættende historisk begivenhed, Englænderne bombarderer København og herom
kunne mine tiptipoldeforældre læse følgende i Berlingske Tidende:
”Kiøbenhavn den II. September 1807.
Et mageløst Bombardement i 3 Dage fra Onsdag Aften den 2den September Kl. 7/2 og til Fredagen den 4de
har afgiort Kiøbenhavns Skiæbne. Ved en uafbrudt Regn af Bomber, Granater, Brandkugler og
Brandraketter tog Ilden, som de to Nætter var blevet dæmpet ved Brandvæsenets overordentlige
anstrengelser, saaledes overhaand den 3die Nat især ved Frue Taarns Antændelse, at den nordre Deel af
Byen, nemlig Nørregade, Kannikkestræderne, Fiolstræderne, Skindergade, Klosterstræde, lille
Kiøbmagergade, Skidentorvet, Nørrevold, Rosengaarden, den nordvestlige side af Kultorvet tilligemed en
stor Deel Bygninger i andre Gader paa samme Kant bleve et Rov for Luerne.
Følgen var Underhandlinger og Capitulation, hvorefter Fienden har besat Castellet og Holmene, for at tage
Flaaden, Danmarks herlige Søeværn, i Besiddelse.
Antallet af de ved Bombardementet her i Staden afbrændte Huse og Gaarde beløber sig til 305, hvoriblandt
26 Bryggergaarde, 5 Bagergaarde og 20 Brændeviinsbrænderier; dog er de tilbageblevne Bryggerier og
Bagerier i Stand til at forsyne Byen med det fornødne Brød og Øl.
Herefter er der truffet Anstalt til, at Trinitatis og Heiliggeistes Kirker uopholdeligen indrømmes til
Tilflugtsstedfor de Brandlidte her i Staden, som ingen Huusly have, og at Vedkommende desangaaende have
at henvende sig til Værgerne for bemeldte tvende Kirker.
løvrigt tilkiendegives de indflyttende herved, at ingen Tobaksrøgen eller Koge-Ild i eller omkring Kirkerne
kan tillades, men alene tændte Lys i forsvarligt vel tillukkede Brand-Haandlygter, ligesom at ingen
brandbare Vare, saasom Krudt, Svovl, Hør eller Hamp m.m. maa indlægges i Kirkerne eller henlægges paa
Kirkegaardene.
Kiøbenhavns Raadstue den 8de September 1807”

II dage efter bombardementets ophør, den 15. september 1807 fødes Oline Elisabeth Rossing (den II.) på
den kongelige Fødselsstiftelse, hvor hun døbes den 21. september 1807. Der er ikke anført faddere i
kirkebogen.

På det tidspunkt bor familien på Gråbrødretorv, der ligger i et område, der er hårdt beskadiget af
englændernes bombardement af byen, hvorfor det er nærliggende at tro, at deres bolig er så beskadiget, at det
ikke har været muligt at føde der.
Helligåndskirken, der er deres sognekirke, benyttes som husly for hjemløse efter bombardementet. Det kan
være grunden til at Oline er døbt på Fødselsstiftelsen. En anden grund kan være, at hun har været svag, da
hun allerede bliver døbt 6 dage efter fødslen og der ikke er angivet faddere i kirkebogen.
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Engelske tropper belejrer København, der udsættes for et voldsomt bombardement. Kvarteret omkring Frue Kirke rammes hårdest.
Ialt omkommer 1600 indbygger i flammerne.
Illustration fra Berlingske Tidende
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Gerz Feigenberg skriver i Danske Banks Publikation (1996) ”Gyldne Tider, Scener fra ”Bryggerens”
Danmark”:

”1 det Danmark, vi møder ved starten på Guldalderen, var der faktisk ikke ret meget, der tydede på, at
fremtiden var noget at glæde sig til. Det så skidt ud for landet i begyndelsen af 1800-tallet.
Stormagtsdrømmene var uigenkaldelig forbi. Flåden, det sidste levn fra den tid, hvor Danmark endnu gjorde
sig håb om at hævde sig internationalt, havde englænderne simpelthen hentet under Napoleonskrigene, efter
i øvrigt at have sønderbombet København i september 1807 i et tidligt eksempel på, hvad der desværre er
blevet så almindeligt i moderne krigsførelse. Ved bombardementet døde omkring 1600 uskyldige mennesker,
over en procent af byens beboere.
Så sent som i 1807 blev Københavns byporte stadig låst om aftenen med en stor nøgle, som blev båret op på
kongeslottet og opbevaret om natten. ”

I 1808 dør kong Christian d.VII og Frederik d.VI bliver konge i både Danmark og Norge. Det var ham, der
iklædt admiralsuniform, blev roet rundt i kanalerne i Frederiksberg Have om søndagen.

9. april 1810 fødes Sophie Magdalene Rossing, der den 27. maj 1810 døbes i Helligånds Kirken. Fadderne er
Mad. Sophie Magdalene Gyldenfeldt og Jfr. Caroline Margrethe Sophie Holm, Gjelstrup (Skomagermester),
................Hørkræmmer, Jensen, Skomager og Philipsen. Familien bor nu Nye Adelgaden 324.

To et halvt år efter, 17. oktober 1812 fødes Lovise Frederiche Rossing, der 7. december 1812 døbes i
Trinitatis Kirke. Fadderne er Madam Carlsen, Jomfr. Due, Moritz brbr. (brændevinsbrænder), Werner,
Skomager og Vestergaard, Kræmmersvend. Adressen er nu Myntergaden 136.
I 1813 gik staten bankerot og ved ffedsafslutningen i Kiel i 1814 måtte Danmark afstå Norge til Sverige.
Hvor ærgerligt for en dansker født i Norge.

I 1814 kommer Samuel Frederik Christian i lære hos sin far med en læretid på 5 år.

7. juli 1815 bliver den ældste, Anne Marie Caroline Rossing, gift med skomagermester Andreas Sørensen
Bech i Nykøbing F. Kirke. Det har været på høje tid, da det ser ud til at deres førstefødte er født i samme år.
Endelig 12. marts 1816 fødes det sidste barn (troede jeg), Anne Margrethe Rossing, der 18. august 1816
døbes i Vor Frue Kirke. Fadderne er Madamme Espersen, Herr Rasmussen og ....... Rindom. Familien er
igen flyttet og bor nu Vandkunsten 153, Vester kvarter.

I 1819 konfirmeres Daniel Henrich Ferdinand Rossing i Nykøbing F. Kirke. Han er sikkert kommet i
skomagerlære hos sin søsters mand, Andreas Sørensen Bech.

Københavns Skomagerlaugs Drengeprotokol over Ind- og Udskrivning viser:
”Samuel Frederik Christian Rossing, født i Kiøbenhavn, 20 Aar gi. har staaet 5 Aar i Lære hos Mester Hans
Jørgen Rossing, blev som Svend Fri og Løsgiven den 16. Juli 1819. Lærebrevet er udskrivet.
I. Nyman. ”

Den samme dag er en anden lærling Andreas Christian Mørch udlært, han har dog kun stået i lære i 4 år, så
man kan ikke anklage Hans Jørgen for at favorisere sin egen søn. Lærling Andreas er sikkert søn af Hans
Jørgens kollega, skomagermester Rasmus Christian Mørch, der også figurerer i skomagerlaugets
drengeprotokol.
Hans Jørgen bliver indlagt på Frederiks Hospital den 14. september 1822, hvor han som fattig og uformuende
har ”været fri Kurie og Pleie under No. 1970 fra den 14. September d.a. til bemeldte 8. October s.a., ” altså i
alt 25 dage.
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Frederiks Hospitals dødsprotokol viser:
"Hans Jørgen Rossing, Dødsdag 8. Okt. 1822. Begravet 14. Okt.. Skomagermester, Boende Philosophgangen
No.248 1 B", formentlig baglejlighed (Til Butikken ??), "Alder 56, Død afTyphuss, Attest fra Skifteretten
forelagt. "
Vor Frue Kirkes kirkebog viser:
Hans Jørgen Rossing, Død 8. Okt. 1822. Begravet Mandag d. 14. Okt. 1822. Død på Frederiks Hospital, alder
35 år. Forraadnelsesfeber.

Begravelsesprotokollen på Københavns Stadsarkiv viser:
"H. Rossing Død 8. Okt. 1822. Skomager 55 år. Dødsårsag: Forrådnelsesfeber. Frederiks Hospital, Frue
Sogn. Begravet 14. Okt. 1822 Assistens Kirkegaard nr. 60 FJ. "
Københavns Skifterets Forseglingsprotokol 5-B-196, Sag 671 viser:
"Anno 1822 Den 10de October indfandt Skiftekommissionen sig ved fuldmægtig Schram, Skifteskriveren ved
Kopist Bundgaard med Betjenten Jørgensen i Huset nr. 248 i Philosophgangen, for at foretage Skifte efter
Skomagermester Hans Jørgen Rossing, der som fattig Patient paa Frederiks Hospital Den 8. Oct. ved døden
var afgaaet. Hospitalsanmeldelse hvorefter fordres 23 Rigsdaler 4 Mark 13 Skilling Sølv eller Sedler og
Tegn 29 Rigsdaler 72 Skilling. Ved Forretningen var til stede den afdødes enke Karen Sophie Jensen som
tilkendegav, at den afdøde efterlader sig 8 Børn.
Hun anviste hvad Boet ejer og dette vurderede Betjenten til Sand Værdi saaledes:
1. 1 gammelt Sengested, nogle gamle vaar,
2 Rigsdaler
2. 1 Dragkiste, l Slagbænk
3 Rigsdaler
3. 1 Bord, 3 Stole
3 Mark
4. I Disk, 1 stol,
1 Rigsdaler
5. 1 Spejl, 1 stol, 1 Nürnberg Ur
4 Mark
Videre end anført erklærede Enken, at Boet ikke er ejende. Hun forventer sig effekterne udlagte. Herved beor
det.
Fortsatte i Behandlingsprotokol 5 side 25 7.
Schram
Bundgaard
Karen Sofie Rossing
(sign.)
(sign.)
(med rystende hånd)

1 Rigsdaler = 6 Mark a' 16 skilling.
Behandlingsprotokol 5, pag. 257 viser:

"Forseglingsprotokol 5 B pag. 196 No. 671
Afdøde Skomagermester Hans Jørgen Rossing og efterlevende Ægtefælle Karen Sophie Jensens Bo.
Enken mødte og tilkendegav, at Begravelsen havde kostet 16 Rigsdaler, og at der hæfter paa Boet for
samtlige 9 Rigsdaler, som hun ville tilsvare, men til nogen Erstatning herfor begærede hun Boet udlagt for 7
Rigsdaler 1 Skilling vurderede effekter.
På Frederiks Hospitals vegne mødte Kvartermester Schaarup og på Husværtinden, Frøken Wendels vegne
mødte Betjenten Jørgensen, hvilke begge samtykkede i det forlangte Udlæg.
Derpaa blev de registrerede Effekter udlagt til Stervboenken (dødsboenken) på den begærede maade,
hvormed Forhandlingen er sluttet.

N. Schaarup
(Sign.)

Karen Sophie Jensen
Medført Pen

Jørgensen
(Sign.)”

Trods enkens underskrift i første omgang er afgivet med en rystende hånd og i anden omgang med ført hånd,
lever hun alligevel til 1851 og dør i en alder af 79 år.

Under Hans Jørgens sygdom understøttes familien af Skomagerlauget, idet deres protokol viser, at der er
udbetalt 1 rigsdaler den 28. september 1822.
Ved faderens død i 1822 er de fire yngste, pigerne Sophie Magdalene, Lovise Frederiche og Anne Margrethe,
henholdsvis 12, 10 og 6 år gamle og drengen Christen Joachim endnu ikke 2 år. Fra december 1822 støttes
deres mor af Skomagerlauget med 1 Rigsbankdaler hvert kvartal, dog med mindre variationer..
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Ved Hans Jørgens død i 1822 oplyser enken til Skiftekommissionen, at Hans Jørgen efterlader sig 8 børn. Jeg
kendte kun 7 børn og fandt så Frederik Christian i Hellingånds Kirkebog. Så mente jeg, jeg havde styr på
familien, nu stemte tallet. At Oline Elisabeth d.I var død 9 uge gammel var jeg ikke klar over, ligesom jeg
heller ikke kendte eksistensen af Oline Elisabeth d.II på det tidspunkt af mine undersøgelser.
Til min store overraskelse konstaterer jeg senere i forbindelse med, at jeg søgte fødselsdagen i Vor Frue
Kirkes kirkebog, for en fra en anden Rossinggren, at Hans Jørgen og Karen Sophie, trods det, at hun nu må
være omkring de 47 år, får endnu et barn, nemlig en søn Christen Joachim Rossing, der er født 11. dec. 1820
og døbt i Vor Frue Kirke søndag den 26. august 1821.

Nu stemmer regnskabet ikke igen. Mit udgangspunkt er som sagt oplysningen i skiftet efter Hans Jørgen, der
fortæller, at han efterlader sig 8 børn. Hvem er død ? Er det Frederik Christian eller Christen Joachim ? Hvad
siger FT 1834 for Mikkelbryggersgade 106 ? Den eksisterer desværre ikke. Da jeg mener Frederik Christian
og Frederik Christian Ferdinand er samme person, må det være Christen Joachim, der er død.

Den 1. november 1832 bliver Oline Elisabeth gift med kateket og skolelærer Peter Nicolai von Haven i Vor
Frue Kirke. Det ser ud til at være en hastevielse, da den sker uden forudgående lysning, sikkert fordi de
hurtigt skal af sted til Guinea, hvor Peter Nicolai har fået embede.

Den yngste datter Anne Margrethe dør 21. april 1833 i en alder af 16 år, af betændelse i brystet og begraves
lørdag den 26. april 1833 på Vor Frue Assistens Frie Jord 17de. 21. 4. På dette tidspunkt bor moderen på
adressen Mikkelbryggersgade 106, hvor hun den 23. april 1833 får besøg af skiftekommissionen. Da Anne
Margrethe ”har været til Huse hos hende samt aldeles intet efterlader sig til Skifteforhandling, blev
Forretningen straks sluttet. ”
1 ”Gyldne Tider” fortælles videre:
”1 1839 døde Frederik VI omsider. Den nye konge, Christian VIII, blev ved en pompøs og håbløs forældet
ceremoni på Frederiksborg Slot højtidelig kronet. Han var den sidste danske konge, der blev salvet til
kongeværdigheden på denne gammeldags maner. Under processionen gik kongen under en baldakin iført
krone og hermelinskåbe bærende på scepter og æble. ”

Det ser ud til at der har været god forbindelse mellem familien i København og de 2 børn, der bor i Nykøbing
F.. Iflg. folketællingen i 1840 er Lovise Fredericke husjomfru hos sin storesøster Anne Marie Bech. Under
dette ophold lærer Lovise skomagerlærlingen Hans Christian Schjødt at kende. Han var ved FT 1840 blandt 5
skomagerlærlinge hos Andreas Bech.
Fra 1839 ser det ud til Karen Sophie er flyttet til Vartorv, da understøttelsen fra Skomagerlauget er nedsat til
2 Rd. pr. år. Ved folketællingen i 1840 bor Karen Sophie på Vartov Hospital, der var datidens plejehjem. Her
bor hun til hun dør af alderdom d.20. februar 1851 i en alder af 79 år.

Børn:
Ane Marie Caroline Rossing, f 2. Januar 1797, døbt i Hellligaands Kirken 15. Januar 1797.
Gift i Nykøbing F. Kirke d.7. Juli 1815 med skomagermester Andreas Bech. Den 30. Nov. 1814 får han

borgerskab som skomagermester i Nykøbing F. (Folio 272).
De får 6 børn. Ved FT 1834 bor de Torvet 26 og 27 i Nykøbing F.. Husstanden består af udover de 8
familiemedlemmer af en 68-årig mand, Niels Hansen, der underholdes af husfaderen, 5 skomagersvende, 3
lærlinge, 1 garverformand, 1 garverlærling, 1 tjenestekarl (Johan Adam Heerdegen) og 2 tjenestepiger, i alt
en husholdning på 22 personer, som vel selv efter datidens forhold må siges at være en stor husholdning for
en byfamilie.
Ved FT 1840 er Lovise Rossing, der går i sit 27. år, opført som husjomfru. Hun er lillesøster til husets frue.
Samuel Christian Frederik Rossing (Se denne), f. 1799, men hvor ? (Fundet på FT 1801)

Ikke fundet i Helligåndskirkens kirkebog ej heller i Trinitatis, Nikolaj, Vor Frues eller Fødselsstiftelsens
Kirkebog.
Oline Elisabeth Rossing, f. 2/1-1801, døbt i Helligaands Kirken 25. januar 1801. Død 10.marts 1801.
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Frederich Christian Rossing, f.5. februar 1802, døbt i Helligånds Kirken 21. februar 1802.
Efterfølgende har jeg fundet en Frederik Christian Ferdinand Rossing (Se denne), født i 1802 i
København, som soldat. Ifølge lægdsrullen er han skomager. Jeg har ikke kunnet finde ham i de københavnsk
kirkebøger, så jeg tror de to er identiske.
Daniel Henrich Ferdinand Rossing (se denne), f. 25. februar 1805, døbt i Helligånds Kirken 7. april 1805.
Oline Elisabet Rossing (se denne), f.15. september 1807 på den Kongelige Fødselsstiftelse,

Døbt på Fødselsstiftelsen d.21. september 1807.
Sophie Magdalene Rossing, f. 9. april 1810, døbt i Helligånds Kirken 27. maj 1810.
Opført på FT 1840 som ugift, 29 år, boende Løvstræde 119, Frimands Kvt., hvor hun er bl. tjenestefolkene
hos urtekræmmer Hans Jacob Nysted.
Ved FT 1845 og 1850 er hun på samme adresse anført som husjomfru hos enken Else Nysted.
Sophie dør 19. marts 1881, 71 år gammel på adressen Løvstræde 14, og begraves fredag den 25. marts 1881
kl. 12 fra Helligånds Kirken på Helligånds Assistens Kirkegård.
Hendes begravelse har været lidt over det sædvanlige og opgørelsen i begravelsesprotokollen ser således ud:
Gravsted litra G nr.51, fornyelse
kr. 44,56
Gravens gravning
kr.3,50
Overordentlig dybde
kr.4.00
kr. 7,50
Ligvogn
kr. 12,00
8 Ligbærere med Karether
kr. 26,00
Kirkens benyttelse
kr. 16,00
Graverne
kr. 4,00
Klokkeren
kr. 0,50
kr. 110,56
hvilket er det største beløb, der er betalt for en begravelse i marts 1881.
Det er sikkert familien Nysted, som hun har tjent hos i mere end 40 år, der har bekostet begravelsen. Mon
hun har fået medalje for lang og tro tjeneste i samme familie ?

Lovise Frederiche Rossing, f.17. okt. 1812, døbt i Trinitatis Kirke 7. december 1812. Den 4. okt. 1826
bliver hun konfirmeret i Vor Frue Kirke, med karakteren mg.
Iflg. FT 1840 er hun husjomfru hos sin storesøster, Ane Marie Bech i Nykøing F. En af de lærlinge, der bor
hos familien Bech er Christian Schiøth, der går i sit 20. år. På trods af Lovise er 7 år ældre end Hans
Christian Schiødt bliver de gift i Trinitatis Kirke 31. jan. 1845. Iflg. FT 1845 er Hans Chr. født i Nykøbing
F. og er logerende hos brudens broders enke, Ane Elisabeth Rossing, Aabenraa 227, 3.sal.
Anne Margrethe Rossing, f.12. marts 1816, døbt i Vor Frue Kirke 18. august 1816.

Hun dør 21.april 1833 i en alder af 17 år og bor dette tidspunkt i Mikkelbryggersgaden 106 sammen med sin
mor. Anne Margrethe bliver begravet 26. april 1833 på Assistens Kirkegård.
Christen Joachim Rossing, 11. dec. 1820, døbt i Vor Frue Kirke 26. aug. 1821. Jeg har ikke kunnet finde
yderligere oplysninger om ham.

Familien har boet på følgende adresser:
15/1-1797: Frimandskvarter, Skindergade.
10/3-1801: Frimands kvarter 117, Graabrødretorv
7/4 -1805: Frimands kvarter 117, Graabrødretorv.
27/5-1810: Ny Adelgaden 324 Købmager kvarter.
27/12-1812: Myntergaden 136 Rosenborg eller Købmager kvarter..
Vejviserne for 1813 til 1816 viser: Myntergade 136.
18/8-1816: Vandkonsten 153 Vester kvarter.
26/8-1821: Vandkunsten 153 Vester kvarter.
Frederiks Hospitals Dødsprotokol 8/10-1822: Philosophgangen 248 1 B, Baglejlighed (Nu Vester Voldgade).
10/8-1828: Mikkelbryggersgaden 106. (Se Samuel Christian Frederik R.)
21/4-1833: Mikkelbryggersgaden 106.
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Samuel Christian Frederik Rossing, født 1798 el. 1799 i København.
Død 18. nov. 1843 i en alder af 44/45 år på Frederiks Hospital. Begravet 24. nov. 1843 fra Garnisons Kirke.
Gift i Garnisons Kirke d. 20. juli 1823 med Ane Elisabeth Lind, f. 1806 i København.

Samuel er ikke fundet i Helligåndskirkens kirkebog, ej heller i Trinitatis, Nikolaj, Vor Frues, eller
Fødselsstiftelsens Kirkebog, men på folketællingslisten pr. 1. febr. 1801 er han opført.
Samuel er konfirmeret 10. okt. 1813 i Trinitatis Kirke, men der er ingen fødselsdato anført. Han kommer i
skomagerlære hos sin far i juli 1814 og er udlært 5 år senere. Laugsprotokollen over udlærte svende oplyser
følgende:
"Samuel Frederik Christian Rossing født i Kiøbenhavn, 20 Aar gi. har staaet 5 Aar i Lære hos Mester Hans
Jørgen Rossing, blev som Svend Fri og Løsgiven den 16. Juli 1819. Lærebrevet er udskrevet.

I. Nyman"

På et senere tidspunkt oplyses det, at han er "trompeter" i Kongens Livjæger Corps. Det er sikkert årsagen til
at brylluppet holdes i Garnisons Kirke.

Allerede 4 måneder efter, den 17. nov. 1823 fødes deres første søn, Frederik Christian Emil, der døbes 1.
febr. 1824 i Vor Frue Kirke. Faddere: Jomfru Irene Grim, Jomfru Juliane Hansen og ulæseligt navn. Familien
bor i Lavendelstræde 86, 1.
Den 20. april 1826 fødes sønnen Hans Jørgen, der døbes i Vor Frue Kirke den 25. juni 1826. Fadderne er
forældrene og "Giordemoder Madamme Hansen". Familien bor nu i Mikkel bryggersgade 106.

5. maj 1828 fødes den første af i alt 5 døtre, Hedevig Elisabeth Wilhelmine, der døbes 10. aug. 1828 i Vor
Frue Kirke. Fadderne er forældrene og pige Oline Elisabeth Rossing, der er dåbsbamets faster. Familien er nu
flyttet til Farvergade 139 og lejligheden i Mikkelbryggersgade er nu overtaget af Samuels mor.
22. jan. 1831 fødes Clara Sabine Charlotte, der holdes over dåben 17. april 1831 i Vor Frue Kirke. Fadderne
er forældrene og grovsmed Mads Hansen.

13. sept. 1833 fødes deres 3. datter, der opkaldes efter faderens søster, der døde 5 måneder før, Anna
Margrethe. Hun døbes i Vor Frue Kirke 17. nov. 1833. Fadderne er ligesom ved den ældre bror Hans Jørgens
dåb forældrene og "Giordemoder Madam Hansen ".

Fasteren Oline Elisabeth von Haven og onklen, Peter von Haven, der er rejst til Guinea, dør begge der i løbet
af september 1833 og den næste pige, der fødes 18. nov. 1835 opkaldes efter fasteren, Oline Elisabeth og
døbes i Vor Frue Kirke 7. febr. 1836. For 3. gang er fadderne, forældrene og "Giordemoder Madam
Hansen". Familien bor fortsat Farvergade 139, men det synes dog at pladsen er blevet for trang, da FT 1840
oplyser, at de nu bor Aabenraa 243, stuen. Samuels stilling er anført som hornblæser ved Kongens Livjæger
Corps (mon var det en fuldtids beskæftigelse?), men han er jo ellers skomager.

Lejligheden Farvergaden 139 overtages af blikkenslagersvend Carl Henrik Rossing. Jeg vil tro, der må være
en familiær forbindelse mellem dem.
I 1839 døde Frederik VI og Christian VIII bliver konge.
De 2 ældste, drengene Frederik Christian Emil og Hans Jørgen er i 1840 ikke opført på folketællingslisten
hos forældrene. De bor sikkert, som det var sædvane på den tid, hos deres læremestre. Frederik Christian
Emil blev udlært som cigarmager. I 1863 er Hans Jørgens stilling angivet som værtshusholder og guldsmed i
Set. Petri Kirkebog, det tyder på, at han er udlært guldsmed.
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Den 16. nov. 1840 giver Samuel følgende anmeldelse til skiftekommissionen:

” Wilhelmine Elisabeth Hedevig, 12 Aar gi. er død i dag uden at efterlade Arv anmeldes.
København, den 16. November 1840
S. C. F. Rossing
Hornblæser ved Livjægercorpset. ”
Wilhelmine begraves den 20. nov. 1840 på Garnisons Assistens Kirkegård.
På ovennævnte adresse i Aabenraa ankommer familiens sidste barn, en ”efternøler” der fødes 31. aug. 1842.
Hun døbes Sophie Wilhelmine Rossing i Trinitatis Kirke den 6. nov. 1842 og fadderne er forældrene alene.

I det sene efterår 1843 indlægges Samuel på Frederiks Hospital, hvor han dør på datteren Oline Elisabeths
8 års fødselsdag, den 18. nov. 1843 af "kronisk Hjernetilfælde”. Han begraves fra Garnisons Kirke den 24.
nov. 1843.
Moderen er nu alene med 4 hjemmeboende piger mellem 1 og 12 år og ved FT 1845 er hun flyttet lidt hen ad
gaden til Aabenraa 227, 3.sal. med sine piger og den ældste søn, Frederik Christian Emil Rossing, der er
cigarmager og ugift, er flyttet hjem til moderen, vel nok for at deltage i familiens underhold.

Allerede 27. april 1845 bliver Fr. Chr. Emil gift i Garnisons Kirke med Catharina Sophia Kyhl, f. 3. aug.
1820. Hans stilling er anført som cigarmagermester, senere som bogbinder. Han dør 5. febr. 1891 på Aim.
Hospital. Catharina dør 23. april 1904 i en alder af 83 år, som ”lem” på Aim. Hospital, hvor hun har boet
siden 1. maj 1893 ifølge Københavns Politis Dødeblade.
Endelig er skomagersvend Hans Christian Schjødt, 26 år og ugift, født i Nykøbing på Falster, ”logerende
der”, som der står i folketællingslisten pr. 1. februar 1845, men den 31. januar 1845 er Schjødt dog blevet
gift i Trinitatis Kirke med afdøde Samuels lillesøster Lovise.

Den næstældste søn Hans Jørgen (se denne), f. 20. april 1826, er formentlig udlært som guldsmed. For
medels 50 RD har han gjort militærtjeneste for en værnepligtig fynbo fra Flemløse ved navn Kristoffer
Hansen. Han blev indkaldt 16. april 1848 til eksercerskolen i Nyborg.

Samuels næstyngste datter, Oline Elisabeth bliver den 8. sept. 1861 gift i Trinitatis Kirke med snedkersvend
Waldemar Christian Øvre, 28 år.

Den yngste datter, Sophie Wilhelmine Rossing, har jeg, ingen nærmere viden om. Hun har formentlig tjent en
familie som husjomfru og på den måde arvet en del midler. Ved hendes død 20. juli 1925 bor hun
Blegdamsvej 74, 4. Der foreligger et executortestamente, der giver ganske gode oplysninger om hendes
søskende, deres ægtefæller og børn.
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Friderich Christian Ferdinand Rossing, f.1802 i København.
Skomagersvend og underofficer. Død 23. maj 1856.
Gift 9. nov. 1834 med Mette Marie Børgesen, f. 1797 i Køge, død 10. okt. 1844.
Gift 24. aug. 1845 med Anna Cecilie Marie Brennicke, f. 1808 i Frederiksværk, død 18. dec. 1864.

Hans Jørgen har en søn der er døbt Frederich Christian Rossing, f. 5. febr. 1802. Ham er jeg ikke ”stødt på” i
mine senere undersøgelser. Jeg er meget sikker på, at begge her nævnte, er en og samme person. I
skomagerlaugets lærlingeprotokol har jeg ikke kunnet finde nogen af dem. Jeg havde håbet at finde oplysning
om hans far i lægdsrullen eller i stambogen for 2. Danske Liv Regiment, men desværre nej. Der er anført:
"Søn af uværnepligtige forældre”.

2. Bataljons kopi- og listebog 1824-26 bageste side i bogen:
”4. Comp. No.7 Korporal Rossing, 22 Aar. Tilgaaet Datum: 14. Febr. 1824. Hvorfor: Tilhvervet. "
Bataljonens liste over arrestanter for oktober 1824fortæller bl.a.:
”4. Comp. 7 Corporal Rossing, Naar 14/10-24. Hvorfor: Pantsat (Indsat ?) for Betaling. 48 Timers Arrest.
Løs 16/10. "
Af i alt 32 korporaler måtte de 22 en tur i ”spjældet” i løbet af oktober måned 1824.

Samme bog for februar 1825 oplyser:
”4. Comp. No. 7 Korporal Rossing. Naar 21/2. Hvorfor: Skole Forsømmelse. 24 Timers Arrest. Løs 25/2. ”
Stambogen for 2. Danske Liv Regiment 4. Kompagni oplyser:
"Lægd 26 A 452 Friderich Christian Ferdinand Rossing, Fødested Kjøbenhavn, År 1802, Religion
Lutheraner, Profession Skomager. Indrullet på Aar (Antal år ikke opgivet) 14. Februar 1824. Avanceret til
(Ingen opl.) 14. Februar 1824 (Lægd 26 er Kirke Værløse sogn.). ”

Næh, han er ikke flyttet til Kirke Værløse, men fra 1826 gør han mod betaling tjeneste for en, der ikke er så
ivrig efter at komme i kongens klæder, om hvilket lægdsrullen for København Amt, lægd 26 A 452 (Gruppe
1 bind 114) oplyser:
"Frederik Ferdinand Rossing, Fødested København, Alder 24 1826, 65" (1,70 m), Opholdssted Regimentet,
Vedtegning: Underofficer 18. Sept. 1826 Dsk.Liv.R.. Leiet af No. 111. Hæver Dusør. Har Kongelig Tilladelse
efter Reg. Skr. Af 26. Sept. 1826. "
Lægd 26 nr. 111 viser:
"Kristeen søn af Jens Larsen. Fødested Kirke Værløse. S (Soldat) 1826. 2. L.R. 3. B. Betalt 50 Rigsbankdaler
og stillet ved Regm. A 452 efter Skr. 1827. Kongelig Tilladelse af 18. Sept. 1826. "

Kort tid efter han er begyndt at aftjene værnepligten for Kristeen Jensen må han igen en tur i spjældet.
Arrestantlisten for Oktober 1826 oplyser:
"4. Comp. No. 7 Korporal Rossing. Naar 22/10. Tjenesteforsømmelse. 5 Dage Vand og Brød. Løs 27/10. "
Den 9. nov. 1834 vies Frederik Christian Ferdinand Rossing, korporal ved Danske Liv Regiment, 31 år, til
Mette Marie Børgesen fra Køge, 37 år, i Garnisons Kirke.

Ved FT 1. februar 1840 bor ægteparret Sølvgade 410, Baghuset, Kvisten. Der er ikke opført børn hos dem.
Trinitatis Kirkebog viser, at Mette Marie er død 10. oktober 1844 på Aim. Hospital, 47 år gammel. Hun er
begravet 16. oktober 1844.

Ved FT 1. februar 1845 bor Frederik Christian Ferdinand stadig Sølvgade 410 kvisten, Sankt Annæ Vester
Kvarter, men nu med Ane Cecilie Marie Brennicke, 37 år, ugift, født i Frederiksværk med børnene:
Ingeborg Jacobine Brennicke, 7 år, født i København, og
Ludvig Ferdinand Brennicke, 1 år, født i København.
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Den 24. august 1845 indgår Frederik Christian Ferdinand i sit andet ægteskab. Han bliver gift i Reformert
Kirke med sin samlever Anna Cecilie Marie Brennicke efter forudgående lysning i Trinitatis Kirke.
En nøjere undersøgelse viser, at Ludvig Ferdinand, er født den 19. april 1844 på Fødselsstiftelsen i
København under no.359 for både mor og barn ög døbt den 23. april 1844 på Fødselsstiftelsen. Det har ikke
været muligt for mig at fa adgang til de arkivalier i Rigsarkivet, der oplyser faderens navn, da jeg ikke er
direkte efterkommer af Ludvig Ferdinand.

Da Ludvig Ferdinand er født, mens Frederik Christian Ferdinand’s første kone endnu levede, er det måske
forklaringen på at det er så hemmelighedsfuldt. Det er mere tvivlsomt om F.C. Ferdinand er far til Ingeborg.
Den 23. maj 1856 dør Frederik Christian Ferdinand i Christian Plejehuus, Almindelig Hospital, 53 år
gammel. Dødsårsagen er oplyst til at være "Caihaxin”. Han begraves fra Garnisons Kirke 27. maj 1856.

Jeg har konstateret, at begge børnene benytter efternavnet Rossing senere, Ludvig i lægdsrullen. Ved
Ingeborgs død er dog begge navne anført.
Enken Ane Cecilie Marie Rossing, dør 18. dec. 1864 på Communehospitalet i København i en alder af 56 år.
Adresse Fælledvejen 11. Intet at skifte.

Ludvig Ferdinand Rossing bliver cand.phil. fra København Universitet og nedsætter sig senere som
boghandler. Han bliver gift med Johanne Petronella Jensen og den 17. april 1855 far de en datter:
Paula Andrea Rossing, der døbes 24. maj 1885 i Skt. Johannes Kirken.

Ved skiftet efter hendes far underskriver hun sig som Røssing. Hvorfor mon ? Men det har jo været nemt at
sætte en lille streg over o’et.
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Daniel Henrich Ferdinand Rossing, født 25. Februar 1805 i
København.
Død d. 12. Marts 1851, 46 år gammel, begravet 17. Marts 1851 på Nykøbing F. Kirkegaard.
Gift 20. Juni 1828 i Nykøbing F. Kirke med jomfru Magdalene Heerdegen, født 7. November 1806 i
Nykøbing F. Datter af garver Johan Ertmann Heerdegen og hustru Susanne Madsdatter. Forlovere:
Skomagermester Andreas Bech og spækhøker Lars Jensen. Magdalene er døbt 16. Januar 1807 i Nykøbing F.
Kirke. Ingen oplysninger om faddere. Død d. 14. Juni 1849, begravet 19. Juni 1849, 43 år gammel.
Ferdinand, som han kaldte sig, er døbt i Helligaands Kirken 7. April 1805. Han er formentlig kommet i lære
som skomager hos skomagermester Andreas Bech, Nykøbing F., som hans søster Anne Marie Caroline
Rossing, er blevet gift med d.7. juli 1815 i Nykøbing F. Kirke.

Han blev konfirmeret i 1819 i Nykøbing F. Kirke sammen med en dreng
ved navn Johan Georg Heerdegen. Præsten har bedømt dem begge således:
Kundskaber og opførsel: Udmærket god. Det er Johans søster, Ferdinand
senere bliver gift med. Det ser ud til at det er denne ven og senere svoger,
der kalder sig Georg, der har lagt navn til senere efterkommere kaldet
Georg. I de følgende 5 generationer har der i hver generation været flere
med navnet Georg.
Tilsyneladende har Ferdinand og Magdalene ikke rigtig kunnet styre deres
kærlighed, på Ferdinands 20 års fødselsdag, 25. febr. 1825 nedkommer
Magdalene med en, som der står i kirkebogen, uægte søn, som Ferdinand
er udlagt som fader til.
Sønnen døbes 23. maj 1825 i
Nykøbing F. Kirke og bliver
opkaldt Hans Jørgen efter
farfar'en, der er død 3 år
Johan Georg Heerdegen
forinden. Faddere er madam
Heerdegen (mormor), Karen
Rossing
(farmor),
skomager
L.
Jensen,
Sophie
Skomagersvendene Knap og Jensen.

Hans søster og svoger får deres søn, Hans Magnus Bech (f.29.
juni 1824), døbt samme dag. Meget praktisk har de slået
børnenes dåb sammen til een familiefest.
Det er dog mærkeligt, at der skal en ny graviditet til, før de
unge mennesker får taget sig sammen og gifter sig. Det sker den
20. juli 1828 i Nykøbing F. Kirke, hvilket viser sig at være på
høje tid, da deres andet barn Johan Ertmann fødes den 26.
oktober 1828. Johan døbes i Nykøbing F. Kirke 28. dec. 1828.
Faddere er madam Beck (faster), Jfr. Schou, kobbersmed
Knudsen, slagtermester A. Hansen og toldbetjent Christian
Schultz.
Alter og døbefond i Klosterkirken i
Nykøbing.

I en alder af 25 år får Ferdinand borgerskab som skomager.
Nykøbing F. Borgerskabsregister (Folio 272) viser:
”Borgerskab som Skomager 3. November 1830. ”

Min oldefar, Georg Wilhelm Christian Rossing, fødes 17. maj 1831 og døbes 2. okt. 1831 i Nykøbing F.
Kirke. Fadderne er slagter Hansens kone, jomfru Beck (formentlig den 15-årige kusine, Jensine Marie),
sadelmager Olsen og garver Heerdegen (morfar).

Folketællingerne for 1834 og 1840 fortæller, at familien bor Østergade 63, som ejes af Ferdinands svoger,
skomagermester Andreas Sørensen Bech.
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Maren Sophie Oline Rossing fødes 22. juni 1834 og døbes 31. aug. 1834 i Nykøbing F. Kirke. Fadderne er
garvermester Johan Georg Heerdegens hustru, Maren, født Olsen (tante), jomfru Thora Beck (kusine),
fuldmægtig Schmidt, skomagermester Hansen og karetmager Jørgensen, alle af Nykøbing.
Tre år senere, 22. febr. 1837 fødes Daniel Henrik Ferdinand Rossing, der døbes 18. juni 1837 i Nykøbing F.
Kirke. Fadderne er Madame Schmidt, Jomfru Bahnson, Skomager Knudsen, Garver Heerdegen (morbror),
Politibetjent Philipsen (faderens kollega) og Spækhøker Petersen.
Som rosinen i pølseenden fødes Christian Jacob Philipsen Rossing den 17. dec. 1839. Han døbes 16. dec.
1840 dagen før hans 1 års fødselsdag. Fadderne er Jomfru Sofie Rossing (faster), Marianne Heerdegen
(moster), garver Heerdegen (morbror), fuldmægtig Wilcken og faderens kollega politibetjent Christian Jacob
Philipsen.

Den 20. december 1841 køber han ejendom nr.62 i Bastebrostræde, som han får skøde på 2. januar 1842.
Købesummen er 300 Rigsbankdaler og skødet lyses 17. januar 1842.

Bastebrostræde med Guldborgsimd for enden. Fotograferet juli 2000.

Sideløbende med sin skomagervirksomhed var Ferdinand politibetjent fra 1837 til 1849 og fattigfoged fra
1841 til sin død i 1851.
I Georg Nørregaards bog: Nykøbing på Falster gennem Tiderne, berettes der:
"Bevæbnet politi nævnes jævnlig i det 18. århundrede. Under byfogedens kommando fandtes byens tjenere
eller bysvende. Benævnelsen politibetjent brugtes, da man i begyndelsen af 1820'erne ansatte 2 mand,
Philipsen og Jacobsen, som sådanne. De nævnes i kommunens regnskab for 1824. En afgået politibetjent fik
da 24 rdlr. i pension. ”

I samme bog med Rådstueprot. 27.5.1839 som kilde fortælles:
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”1 1839 nævnes det, at reservepolitibetjent Rosing (med l s) på grund afpolitibetjent Keils svagelighed fik
25 rdlr. (rigsdaler) ekstra, medens gamle Keil kun fik 10 rdlr. I 1848 fik Philipsen og Rosing igen hver 25
rdlr. ekstra, hvad der herefter gentog sig flere gange. ”
Oldebarnet, Bjørn Rossing fortæller, at han har hørt, at Ferdinand var politibetjent og blev berømt på, at han
og hans makker, politibetjent Philipsen, der er fadder til de 2 yngste drenge, arresterede en massemorder ved
navn Bulotti. B.R. fortæller, at massemorderen havde en kæreste i Nykøbing, og de arresterede morderen i
soveværelset hos hende.
Det lyder spændende, men historien med Bolotti er forkert. Da jeg nævnte historien på Biblioteket i
Nykøbing F., var der straks en medarbejder, der kunne fortælle, at Bulotti først huserede i begyndelsen af
1900-tallet. Måske er der en anden forklaring.

I sin egenskab af politibetjent og fattigfoged har han færdedes hjemmevant hos Byfogeden. Han har jævnligt
underskrevet i retsprotokollerne gennem årene.

Ved gennemsyn af Nykøbing F Byfogeds Skifteprotokoller har jeg konstateret, at Ferdinand første gang
underskiver som vidne den 4. nov. 1837. Første gang han som fattigfoged anmelder et fattiglems dødsfald er
14. marts 1841. Hans forgænger som fattigfoged, Jens Bahnsen, anmelder sidste gang 28. sept. 1840.
Ferdinand er sikkert tiltrådt som fattigfoged den 1. januar 1841.
I bogen om Nykøbing F. gennem tiderne fortælles videre:
”Da borgervæbningen i 1846 blev ophævet, rejste der sig krav om oprettelse af et forenet brand- og
politikorps. I 1847 holdt stiftamtmand v. Jessen revy over dette korps, og straks efter Frederik d. 7. 's
tronbestigelse i januar 1848 aflagde korpset ed til den nye konge. ”
I ovennævnte bog’s afsnit: DE FATTIGE fortælles:
”De lemmer, der boede i fattigvæsenets ejendomme, var underlagt et ret strengt reglement. De skulle udvise
ubetinget lydighed mod det inspektionshavende medlem affattigkommissionen såvel som mod fattigfogeden;
men klager kunne de fremføre over for præsten. Værelserne skulle være rengjort og udluftet og sengen redt
om sommeren kl. 7, om vinteren klokken 8. Om aftenen skulle de være hjemme kl. 21 om sommeren, kl. 20 om
vinteren. ”

Folketællingslisten for 1845 for Nykøbing F. købstad viser, at husstanden består af følgende personer på
adressen:
”Badstebrostræde 62:
Ferdinand Henrich Daniel Rossing, 41 aar, Skomager og Politibetjent,
Marie Magdalene Herdegen,
39 aar,
Johan Erdmann Rossing,
17 aar, Skomagerlærling,
Georg Christian Wilhelm Rossing, 14 aar,
Marie Sophie Oline Rossing,
11 aar,
Ferdinand Henrik Daniel Rossing, 8 aar,
Jacob Christian Philipsen Rossing, 5 aar,
Hans Peter Jensen, Ugift,
31 aar, Skomagersvend,
UIrikke Hermandine Løyche, 23 aar, Ugift, Indtinget affattigvæsenet.

Indtil 1849 var borgere i byerne ikke værnepligtige. Som følge af krigsudbruddet i 1848 skulle alle, der var
født 1823-1825 og som ikke tidligere havde været omfattet af værnepligten, stille på session. Ældste søn
Hans Jørgen er født i 1825 og hører således til de første byboere der skulle møde på session.

Med lov af 12. Februar 1849 om indførelse af almindelig værnepligt skulle alle, der var født i 1826 eller
senere, optages i lægdsrullen. Undtaget var kun præster og skolelærere. Fra 1861 var kun præster fritaget.
Dette fik naturligvis konsekvens for Ferdinands sønner, der som de første byboere blev omfattet af den
almindelige værnepligt.
Danmarks Riges Grundlov underskrives den 5. juni 1849 af Kong Frederik d.VII
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Hustruen dør den 14. Juni 1849 og Ferdinand anmelder selv hendes død til Byfogeden dagen efter.

Skifteprotokollen lyder således:
”30/1849 Anmeldelse om Skomager Rössings Hustrus Dødsfald.
Aar 1849 den 15. Juni anmeldte Skomagermester Rossing, at hans Hustru Marie Magdalene Rossing, født
Heerdegen er afgaaet ved Døden og efterladt sig følgende Børn: 1_ Sønnen Hans Jørgen Rossing, 24 Aar,
Snedkersvend i Kjøbenhavn. 2 Sønnen Johan Erdmand Rossing, 21 Aar, Skomagersvend og hjemme, 3
Sønnen Georg Wilhelm Christian Rossing, 18 Aar, i Handelslære i Frederikshavn, 4 Sønnen Daniel Henrik
Ferdinand Rossing, 12 Aar, 5 Sønnen Jacob Christian Philipsen Rossing, 8 år, 6 Datter Maren Sophie Oline,
15 Aar, og vil saa efter forordning af 21. Mai 1845 med disse sine Børn forblive hensiddende i uskiftet Boe.

F. Rossing
(sign.)

J. Møller
(sign.)
Som vidner:
2 ulæselige underskrifter. ”

Folketællingslisten for 1850 viser følgende hustand for:
”Bastebrostræde 62:
Daniel Ferdinand Henrich Rossing, Enkemand, født i Kjøbenhavn, Skomagermester og Fattigfoged,
Johan Erdmand Rossing, Skomagersvend,
Marie Sophie Oline Rossing,
Ferdinand Daniel Severin Rossing,
Jacob Christian Philipsen Rossing,
Karen Kirstine Jensen, 29 aar, født Bogø Sogn, Præstø Amt, Tjenestepige,
Ulrikke Lychte, 29 aar, født i Nykøbing, Indtinget af Fattigvæsenet,
Jens Ludvig Larsen, 22 aar, født Saxkjøbing Landsogn, Maribo Amt, Skomagerlærling. ”

Efter hustruens død er der formentlig ansat en ”tjenestepige” til at tage sig af familien. De to yngste er
henholdsvis 10 og 13 år. Endvidere er der Ulrikke, der er anbragt af fattigvæsenet samt skomagerlærlingen,
så husstanden i alt består af 8 personer. Det har sikkert været mere end datteren på 16 år kunne klare.
Han fortsætter sit job som politibetjent og fattigfoged efter hustruens død, men sidste gang han skriver til
vitterlighed i skifteprotokollen er 12. Okt. 1849. Hans hverv som fattigfoged fortsætter han med til det sidste,
idet han så sent som den 24. Januar 1851 for sidste gang anmelder et ”Fattiglems” dødsfald. Han dør selv 12.
Marts 1851 i en alder af 46 år.
Nykøbing F. Kirkebog viser:
Død 12. Marts 1851, begravet 17. Marts 1851, Skomagermester og Fattigfoged i Nykøbing, født i
Kjøbenhavn, Søn af Skomagermester H. Rossing i København.

Som det fremgår flere gange har han kaldt sig Ferdinand. I forbindelse med dødsfaldets notering i kirkebogen
er ”Daniel Henrik” tilføjet over Ferdinand Rossing. Alderen var først anført som 36 år, rettet til 46 år, der er
streget ud og 50 år er skrevet i stedet. Under anmærkninger er senere tilføjet (han bruger ”å”): han var født i
København 25/2 1805 altså 46 år.”
Nykøbing F. Byfogeds protokol viser:
”11/1851 Anmeldelse om Skomagermester Ferdinand Rössings Dødsfald.
Aar 1851 den 12. Marts anmeldte Politibetjent Philipsen, at Skomagermester Ferdinand Rossing i dag er
afgaaet ved døden og efterlader sig følgende børn 1. Sønnen Hans Jørgen Rossing, 26 Aar gammel,
Snedkersvend i Kiøbenhavn, 2. Sønnen Johan Ertman Rossing, Soldat og ved Armeen, 3. Georg Christian
Rossing, 19 Aar i Handelslære i Frederikshavn, 4. Ferdinand Henrik Daniel Rossing, 14 Aar, hjemme, 5.
Jacob Christian Philipsen Rossing, 11 Aar, 6. Datteren Sophie Rossing, 16 Aaar hjemme.
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Dernæst bemærkede denne, at den afdøde hensidder i uskiftet bo efter hans i Juni Maaned 1849 afdøde
Hustru Marie Magdalene Rossing, født Heerdegen, og at han vil være ansvarlig for boets ejendele indtil
registrering efter begravelsen kan ske.
C. Philipsen
J. Møller
Som vidner:
Lindholm
J. Schmidt”
Ejendommen sælges på auktion,
der er annonceret i såvel
Berlingske Tidende som Lolland
Falsters
Stifttidende.
Der
indkaldes til auktion på Rådstuen
Fredagene den 20. juni, 4. og 18.
juli 1851. På 3. auktion sælges
ejendommen
for
765
Rigsbankdaler til cigarmager
Niels
Hansen.
Ved
skiftesamlingen i boet den 22.
august 1851 approberes salget.

Der er 5 skiftesamlinger med den
sidste d. 30. dec. 1851, hvor der
blev udfærdige repartition med en
samlet indtægt på 995 rigsdaler.
Jeg kan ikke se der er udbetalt arv
til børnene.
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Indkaldelsen til 3. auktion i L-F Stiftstidende 2/6-1851

Børn:
Hans Jørgen Rossing, f. 25 Febr. 1825 døbt i Nykøbing F. Kirke d. 23. Maj 1825, forældre: Jfr. Magdalene

Herdegen. Fader udlagt: Skomagersvend Ferdinand Rossing. Under bemærkninger er anført: Uægte.
Faddere: Madam Herdegen (mormor) og Sophie Rossing (farmor), Skomager L. Jensen, Skomagersv. Knap
og Jensen.

FT 1840 og 1845 oplyser, at Hans Jørgen er snedkerlærling og bor hos snedkermester Hans Madsen,
Nørregade 234, København. Hans Madsen er født 1796 i Fuglse i Maribo amt. Jeg tror mesteren er bror til
Hans Jørgens mormor.
Ved krigsudbruddet i 1848 skulle han møde på session, men jeg har ikke kunnet finde ham i lægdsrullen
hverken i København eller Nykøbing F.

Ved skifteanmeldelseme efter forældrene i 1848 og 1851 er hans stilling oplyst som snedkersvend i
Kjøbenhavn.

Hans Jørgen bliver gift 21. sept. 1851 i Garnisons Kirke med separeret Dorthea Andersen, født Düwel, der er
født i 1821 i Grabau i Mecklenburg Schwerin.

På trods af at han er gift og bosiddende i København på adressen Teglgaardsstræde 4, dør han på sygehuset i
Nykøbing F. den 18. april 1869 af brystsyge (Lungetuberkulose) i en alder af 44 år og bliver begravet på
Nykøbing F. Kirkegaard d.22. april 1869.
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I forbindelse med broderen Johans død i august 1855, oplyser opsynsmand Hans Jørgensen, Frederiksberg
Have, at han har kendt Hans Jørgen fra barn af og at han jævnligt er kommet hos ham, samt at han har 3 børn.
Jeg har dog ikke kunnet finde frem til dem og ved skiftet er der ikke opført børn.
Johan Ertmann Rossing (se denne), f. 26. Okt. 1828, døbt 28. Dec. 1828 i Nykøbing F. Kirke.

Faddere: Madam Beck (faster) og Jfr. Schou, kobbersmed Knudsen, Slagtermester A. Hansen og Toldbetjent
Christian Schultz.

Georg Wilhelm Christian Rossing (se denne), f. 17. Maj 1831, døbt 2. Okt. 1831.

Faddere: Slagter Hansen's kone. Jomfru Bek, Sadelmager Olsen, ulæselig stilling og fornavn Olsen, Garver
Heerdegen (morfar).

Maren Sophie Oline Rossing, f. 22. Juni 1834, døbt 31. Aug. 1834 i Nykøbing F. Kirke.
Faddere: Garvermester (Johan Georg) Heerdegen's hustru, Maren, født Olsen (tante), Jomfru Thora Bech,
Fuldmægtig Schmidt, Skomagermester Hansen og Karetmager (utydeligt) Jørgensen alle af Nykøbing.

Ved folketællingen i 1855 er Sophie, som hun kalder sig, opført som husjomfru på adressen, Frisegade 53,
Nykøbing F., hos enkemanden, smedemester Edvard Kaas. Smedemester Kaas er 22. marts 1850 blevet gift
med Mariane Heerdegen, der 3. april 1851 nedkommer med en søn Hans Johan Marianus Heerdegen Kaas.
Mariane, der dør 2. maj 1851 altså en måned efter fødslen, er moster til Sophie, som Edvard Kaas bliver gift
med 16. april 1856. De far 4 piger.

Daniel Henrik Ferdinand Rossing, f. 22. Febr. 1837, døbt 18. Juni 1837 i Kirken.
Faddere: Madame Smith og Jomfru Bahnson, Politibetjent Philipsen og Spækhøker Petersen.

Ved folketællingen i 1855 er Ferdinand, som han kalder sig, opført i skomagermester Jørgen Jensens
husstand, som lærling.
Den 3. nov. 1830 får han borgerskab som skomagermester i Nykøbing F., men det inddrages snart igen, da
han rejser til København. Her bor han på forskellige adresser.

Som sine søskende arver han efter sin morbror i 1874 Rigsbankdaler 1605 og 8 9/56 skilling.

Han bliver gift med enken Elna Malmström, født 6. december 1843 i Sverige.

Daniel døde 23. okt. 1898 på Kommunehospitalet i København i en alder af 61 år og begraves 30. okt.
1898. På dette tidspunkt boede han Baggesensgade 24.
Ved skiftet efter ham møder slagtermester Lauritz Nielsens hustru, Anna, Griffenfeldtsgade 60, der
oplyser, at hun er afdødes steddatter. Hun forklarer, at afdøde var gift med hendes mor, Elna f. Malmström.
Ægtefællerne havde i mange år ikke levet sammen. Boets værdi oplyses til højst kr.40.-. Afdødes effekter og
kontanter blev udlagt til enken, der uden sygekassehjælp havde bekostet begravelsen med mindst kr.100,-.

Små to år efter tages boet op igen, idet der fra skifteretten i Nykøbing F. med en skrivelse af 2. aug. 1900 er
modtaget kr.288,15 fra garvermester Johan Georg Heerdegens og hustrus dødsbo. 25. okt. 1900 meddeler
enken, at hun ikke vil påtage sig gældsansvaret i boet, hvorfor der udstedes proklama i dødsboet.

Endelig 15. juli 1901 kan boet afsluttes, idet cand.jur. Dabelsteen mødte med kvittering fra slagtermester
Lauritz Nielsen, hvorefter denne som befuldmægtiget for afdødes enke har modtaget det hende udlagte beløb
på kr.253,94.
Christian Jacob Philipsen Rossing (se denne), f. 17. Dec. 1839, døbt 16. Dec. 1840.

Faddere: Jomfru Sofie Rossing (faster), Mariane Heerdegen (moster), Garver Heerdegen, Fuldmægtig
Wilcken, Politibetjent Philipsen, alle af Nykøbing.
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Oline Elisabeth Rossing, født 15. september 1807 på Den kongelige
Fødselsstiftelse.
Død 30. september 1833 på fortet Christiansborg på kysten Guinea (i dag Ghana) i Vestafrika.
Gift 1. november 1832 i Vor Frue Kirke, København, med Peter Nicolai von Haven, født 10. september
1803 i Odden Præstegård. Død 1. september 1833 på fortet Christiansborg i Guinea.
Som det eneste af søskendeflokken er Oline født på Fødselsstiftelsen. Hun er født 11 dage efter
Englændernes bombardement af København og da familien på det tidspunkt bor på Gråbrødretorv, der ligger
i et område, der er stærkt beskadiget, er det nærliggende at tro, at det også er gået ud over familiens bolig, og
det er grunden til at hun er født på Fødselsstiftelsen. Hun blev døbt i Fødselsstiftelsens kirke den 21.
september 1807 og opkaldt efter sin ældre søster, der døde 10. marts 1801 2‘/2 måned gammel.

Vor Frue Kirkebog viser:
”Viet 1. Nov. 1832 Peter Nicolai von Haven, 29 Aar, Katechet og Skolelærer på de danske Etablissementer
paa Kysten Guinea. Ungkarl.
Jfru Oline Elisabeth Rossing, 25 A ar, Mikkel Bryggersgade 106.
Forlovere: C. Riis og J. P. Sjelle, Urtekræmmer.
Uden forudgående lysning af hr. Pastor Riis som uvedkommende Præst efter kgl. Bevilling af 30. Oktober
d.Aa.. ”
Baggrunden for hastevielsen uden forudgående lysning er sikkert, at Peter har fået embede som kateket og
skolelærer på Guinea og der nu afgår skib, som de skal med.

Da jeg ser, at en Oline Elisabeth Rossing er blevet gift i Vor Frue Kirke med Peter Nicolai von Haven
mistænker jeg hende for at have snydt med alderen, der er opgivet til 25 år, da jeg mente hun var 32 år. At jeg
gjorde Oline Elisabeth uret, blev jeg først klar over, da jeg ville vide mere om deres ophold i Guinea.
På Rigsarkivet søgte jeg Vaterschoutsprotokollerne i håb om at jeg kunne finde nærmere oplysninger om
familien. Jeg fik oplyst, de nævnte protokoller var på Landsarkivet, men en af de hjælpsomme betjente havde
hørt hvad jeg søgte, og på egen foranledning fandt han såvel protokoller som dokumenter fra enkekassen
frem. Han henvendte sig til mig og sagde, han havde fundet nogle sager frem til mig, som jeg nok ville have
glæde af at se.

Mellem dokumenterne lå en afskrift af Oline Elisabeths dåbsattest fra Fødselsstiftensen og en udskrift af
kirkebogen fra Odden Menighed på Sjællands Odde vedr. Peter Nicolais dåb. Havde den hjælpsomme betjent
på Rigsarkivet ikke fundet disse sager til mig, er det ikke sikkert jeg nogensinde havde fundet Hans Jørgens
og Karen Sophies ottende barn. Ja hun er godt nok deres 6. barn i aldersrækkefølgen, men på daværende
tidspunkt i min søgen, vidste jeg fra skiftet efter hendes far, at han efterlod sig 8 børn, som jeg alle nu havde
kendskab til, troede jeg. Jeg vidste ikke, at Oline Elisabeth 1 var død og Oline Elisabeth 2 var født. Senere
finder jeg endnu et barn, Christen Joachim, så nu er der igen noget galt med bogholderiet. Der må altså være
en mere, der er død inden faderen dør. Jeg tror det er Christen Joachim, men jeg har endnu ikke fundet
dokumentationen.
Som nævnt stemte regnestykket ikke længere, men afskriften af dåbsattesten hjalp mig på vej. Jeg blev straks
klar over, at Oline Elisabeth d. 1. måtte være død inden Oline Elisabeth d. 2. blev født, hvilket jeg
efterfølgende konstaterede i kirkebogen.

I øvrigt var det slet ikke så nemt at snyde med alderen ved giftermål, da præsten, dengang som i dag, kræver
dåbsattesterne forelagt. Gommen, der var født i Odden Præstegård, har fået en erstatningsattest udfærdiget
den 10. sept. 1832, altså inden brylluppet, af sognepræsten til Odden Menighed på Sjællands Odde. Denne
”erstatningsattest” lå ligeledes i sagsmappen, men kunne ikke kopieres, da den var forsynet med præstens
laksegl.

Af nedennævnte korrespondance fremgår det, at de har boet på fortet Christiansborg, der lå på Guldkysten
ved byen Accra i det der i dag hedder Ghana.
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Det danske fort Christiansborg blev anlagt i 1661 og var fra 1685-1850 sæde for guvernøren over de danske
etablissementer i Guinea. I 1850 solgte danskerne Christiansborg m.m. til englænderne. Det var fra dette
område Danmark havde drevet slavehandel, men vi havde dog stoppet denne handel i 1791, længe før Oline
og Peter kom til Guinea.

Den almindelige Enkekasses afskrift af dåbsattesten.
Bevidnet af Enkekassens Bogholder-Kontoir d. 31. Octb. 1832.
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Guineisk kopibog 1831-34, side 138, sag nr.279:
"18. October 1832.
Under 27. dennes har det allernaadigst behaget hans Majestæt Kongen at resolvere saaledes:
Vi vil allernaadigst som Candidatus Theologiæ, Peter Nicolai Haven beskikket til Katechet og Skolelærer ved
vore Etablissementer paa Kysten Guinea, med den for disse Embeder ved vor allerhøjeste Resolution af 16.
Sept. 1826 bestemte Lønning og øvrige Wilkaar, samt tilladelse til i Egenskab af Katechet at oppebære Ojfer
og...........
Vorfor bifalde vi allernaadigst, at Kaldsbrevet for Kandidat Haven maa udfærdiges af Wort General
Toldkammer og derefter igjennem wort danske.......... fremlægge til vor allerhøjeste Konfirmation. "
De er sikkert ankommet til Guinea omkring årsskiftet. De har ikke fået lang tid i de nye omgivelser. Til trods
for, at Peter Nicolai den 31. oktober 1832 har fået udstedt en lægeattest om at hans helbred er helt i orden,
dør han den 1. september 1833.
Da skiftekommissionen indfinder sig i hjemmet på fortet Christiansborg noterer den, at enken er syg og
sengeliggende. Den 30. september dør hun. Der er intet anført om dødsårsag eller hvor de er begravet, men
de er uden tvivl begravet på den danske kirkegård på fortet.

Kirkegården på Fortet Christiansborg med Atlanterhavet i baggrunden.
Foto: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

”Vor Tids Leksikon” (1950) fortæller, at klimaet er tropisk og meget usundt for europæere. Det må
formodes, at de har pådraget sig en tropesygdom, der har medført døden for dem begge.
Det fremgår af kopibogen side 202-203, sag nr.563 af 28. december 1833 af et brev til Biskoppen over
Sjællands Stift, "er ordineret Katechet og Skolelærer P.N. Haven afgaaet ved Døden på Fortet
Christiansborg. "

Af samme kopibog, side 356, sag nr.651 :
"19. Juni 1834:
Ifølge indberetning fra Guvernementet over De Danske Besiddelser på Kysten Guinea, er afdøde Katechet
Havens efterladte Enkelig Hustru afgaaet ved Døden den 30. September f.Aa., hvilket meddeles den Kgl.
Direction med Tilføjelse, at Kollegiet ikke endnu har modtaget nogen Underretning om Tilstanden af de
Afdødes Bo eller om hvorvidt deres Gæld til Den almindelige Enkekasse er berigtiget. "
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I ”Adresseavisen” nr.34 har hendes svigerfader, pastor Haven annonceret hendes død.
Det tyder på, hun har været populær i familien, idet ikke mindre end 2 piger blev opkaldt efter hende.
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Hans Jørgen Rossing, født 20. april 1826 i København.
Død 18. nov. 1870 på Københavns Kommunehospital.
Gift i Ratekau (Euten) i Holsten 9. nov. 1862 med Catharine Elisabeth Rabe, født 28. maj 1837 i Utecht,
Holsten.

Hans Jørgen fødes den 20. april 1826 i Mikkel Bryggersgade 106 og døbes 25. juni 1826 i Vor Frue Kirke.
Faddere er forældrene og Giordemoder Madamme Hansen.
Hans Jørgen er formentlig kommet i lære som guldsmed, en stilling han senere er noteret for i Set. Petri
kirkebog ved en barnedåb.
Formedeis 50 Rbd (Rigsbankdaler) har han gjort tjeneste som værnepligtig for en Fynbo fra Flemløse ved
navn Kristoffer Hansen. Han bliver indkaldt 16. april 1848 til eksercerskolen i Nyborg. I stambogen for 5.
Linie Bataillons 2 kompagni er der noteret "Leiet som Menig". D.v.s., at han mod betaling har aftjent
Fynboens værnepligt med den deraf følgende risiko for at miste livet i krigen 1848-51.

Der har været nok af muligheder for at miste livet. Bataillonen deltog i 1848 i kampen i Kollund Skov ved
Bov, og ved Dybbøl. Han bliver udnævnt til underkorporal 2. dec. 1848. I 1849 deltog 5.bataillon i kampen
ved Kolding og senere ved Fredericia.
30. juni 1850 udnævnes han til
korporal. Bataillonen deltager i slaget
ved Isted den 25. juli 1850. I de
forskellige
kamphandlinger
falder
adskillige af Hans Jørgens kammerater.

Den 2. aug. 1850 avancerer han til
fourerer formentlig med rang af
sergent.
En
fourer
er
den
befalingsmand,
der
"besørger"
afhentning
og
fordeling
af
underafdelingens
(kompagniets)
forplejning og penge og hjælper ved
indkvarteringen.

Efter at have deltaget i hele den første
Slesvigske krig, bliver han ved krigens
afslutning hjemsendt den 14. februar
Efter slaget ved Isted 25. juli 1850
1851. Den gode Fynbo har sikkert
glædet sig over, at en anden har sat
livet på spil for ham. På stambladet er noteret: "14/2-51: Ved sin Hjemsendelse sat i Menig (Fynboen) nr.41.
Lægd 77 (Flemløse) nr.89. Flyttet til København (Hans Jørgen). Overført blandt 1852 for at aftjene egen
Værnepligt. "
En nærmere granskning af Lægdsrullen for Lægd 77 Flemløse i Odense Amt nr.89 fortæller:
"Hans Jensens Søn Kristoffer Hansen: S (jSo\åtii)1848 som stillet for sig 77 Y 498 Betalt 50 Rigsbankdaler. "
Sidste mand i den pågældende rulle det år er:
"77 Y 498 Hans Jørgen Rossing, født 20-4-1826. Soldat 3/4-1848 5. Inf.B., stillet af No.89, født i København
af Uværnepligtige Forældre efter Nyborg Kommandantskabs Skr. Af 19/6-48. Flere Beviser har ikke været at
erholde. Skr.27/48. "
Bemærkningen om at han er overført blandt 1852 er dog ikke helt korrekt, for allerede i 1851 er han opført i
lægdsrullen i København (gruppe 7, bind 4 nr. 15715). Værsgo’, nu kan han begynde forfra, men et notat i
lægdsrullen oplyser:
”Ær Sergent og ansat på prøve som Menig ved Gendarmeriet i Hertugdømmet Slesvig og har at møde i
Staden Slesvig den 1. Juni 1851 efter 5. L.I.B.(5. Lette Infanteri Bataillon) Skr. 27/5-51 "
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Det tyder på, at han har ønsket at ”komme ind” igen straks og har søgt ind til Slesvigske Gendarmeri, der er
oprettet 18. febr. 1851. Korpset blev ophævet 30. nov. 1864. Videre er der følgende notater i Lægdsrullen:
"Er mødt på Session 1852. Forlods udskrevet 1852; nu indkaldt ved 5. Reg. Soldat 5. L.I.B. Skr. (nr.) 9/53. "

"Er aftjent 15/11-53 og overført ved Gendarmeriet i Holsten efter Slesvigske Gendarmeri. Skr.16/11-53. "
"Forfremmet til Underofficer ved det holstenske Gendarmeri efter 5.L.Bataillons Skr. 7/1-58. "

Slesvigske Gendarmeri Korps Stambog for 1851-54 no.l fortæller, at han er "ubereden Gendarm i Corps
nr. 10".
Den 15. november 1853 afskediges han af det Slesvigske Gendarmeri, da toldgrænsen mellem Slesvig og
Holsten ophæves og overgår i stedet til Det Holstenske Gendarmeri.

Oplysninger om det Holstenske Gendarmeri findes ikke i Rigsarkivet. Vi tabte som bekendt krigen i 1864 og
prøjserne har formentlig taget gendarmeriets stambøger m.v. i deres varetægt. Lægdsrullen oplyser, at han i
januar 1858 er blevet forfremmet til underofficer. I en biografi om sønnen, apoteker Rudolf Valdemar
Frederik Rossing, er faderens stilling anført som vagtmester ved Grænsegendarmeriet.

Under sin tjeneste ved det holstenske gendarmeri lærer han fräulein Catharine Elisabeth Rabe at kende. Hun
er født 28. maj 1837 i Utecht og konfirmeret 4. april 1852 i Ratekau, Fyrstendømmet Lübech. Den 9. nov.
1862 bliver de gift i Ratekau v/ Eutin i Holsten.

Efter brylluppet er de rejst til København og den 6. juli 1863 får de en søn, der døbes Johan Frederich Gustav
Rossing, den 2. okt. 1863 i Set. Petri (tyske) Kirke i København. Faddere: J. Ole, Soldat v/ Husarerne,
Madam A.G. Rossing Wine, Løngangsstræde 17 og Moderen.
Faderens stilling er i den på tysk førte kirkebog: "Gastwirth, Goldsmied. Adresse: Ewaldsgade 6. "

Endelig et sidste notat i lægdsrullen efter 16 års tjeneste: "Afsked Sept. 1864. Skr. (nr) 23/64. "
18. okt. 1865 fødes Rudolf Valdemar Frederik Rossing, han døbes 26. nov. 1865 i Set. Petri Kirke.
Den yngste søn, Theodor fødes 3 okt. 1870 og allerede I/2 måned efter, den 18. nov. 1870, dør faderen på
Kommunehospitalet. Hans stilling er angivet som arbejdsmand og han begraves 22. nov. 1870.
Man må nok sige, at moderen nu har et problem, men det ser ud til, at hun har formået at løse det på en
særdeles tilfredsstillende måde. Alle 3 drenge far en fin uddannelse og ender i gode stillinger, som
henholdsvis maskinmester, apoteker og overmontør.
Børn:
Johan Frederich Gustav Rossing, f. 6. juli 1863, døbt 2. okt. 1863 i Set. Petri (tyske) Kirke.

Gift med Sofie Christensen, født 5. juni 1871 i Næstved.

Johan Frederich Gustav kommer i lærer som maskinarbejder hos kleinsmed og
maskinfabrikant H.P. Hansen i Stege. Han tager 1. del af maskinisteksamen i 1883,
derefter er han ansat hos Alfred Christensen, i ØK, der dengang havde en betydelig
rederivirksomhed, derefter hos Thor E. Thulinius og på Trævarefabriken ”Phøenix”
i årene 1918-26.
Oplysningerne og fotoet af Gustav, som han sikkert har kaldt sig, har jeg fra værket
Danmarks Funktionærstand, Maskinmestrenes Forening.

Johan Fr. Gustav døde 29. febr. 1936 og begraves 8. marts 1936 på Sundby
Kirkegaard, hvor hustruen begraves 3. april 1942, hun døde 31. marts 1942 på
adressen Drogdensgade 16, 4.tv. København S.
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Gustav Rossing,
Maskinmester.

Rudolf Valdemar Frederik Rossing (se denne), f. 18. oktober 1865 døbt 26. november 1865 i Set. Petri

Kirke. Familien bor nu St. Annægade 16.
Theodor Christian Rossing, f. 3. oktober 1870, hvis dåb det ikke er lykkedes mig at finde i kirkebøgerne.

Gift med Thora Emilie Jensen født 22. marts 1876 i København.
Theodor døde 28. juni 1947 på Blegdamshospitalet i København og bisættes 3. juni 1947 fra Søndermark
Krematorium på Frederiksberg. Ved hans død er hans stilling anført som overmontør.
Hustruen dør 5. juni 1950 på Rigshospitalet og bisættes 10. juni 1950 fra Søndermark Krematorium.
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Johan Ertmann Rossing, født 26. okt. 1828 i Nykøbing F.
Død 15. august 1855 på Frederiksberg i en alder af 26 år. Ugift.

Døbt 28. dec. 1828 i Nykøbing F. Kirke. Faddere: Madam Beck (faster) og Jfr. Schou, Kobbersmed
Knudsen, Slagtermester A. Hansen og Toldbetjent Christian Schultz.

Ved FT i 1845 er han opført hos forældrene som skomagerlærling. Der bor også en skomagersvend, så det er
sikkert de to, der passer forretningen, da faderen som bekendt både er politibetjent og fattigfoged.
Ved FT 1850 er Johan opført som skomagersvend hos faderen. En dreng, som er født i Saxkøbing Landsogn,
er kommet i lære, så de stadig er to til at passe forretningen.
Lægdsrullen for Maribo Amt, lægd
97, Nykøbing F. købstad, 1849
oplyser: 21 Aar, 63” høj (1,64 m.)
Indkaldt 12. nov. 1850 til 2. Linie
Bataillon, der har garnison i
København på Sølvgades Kaserne.
Under indkaldelsen er han på session
i 1851.

Stambogen for 2. Linie Bataillon
fortæller, at han har gjort tjeneste
som menig ved 4. kompagni med
nr.338. Under bemærkninger er
Sølvgades Kaserne
anført: ”18/4 fra (”fra” skal være
”til”) 3. Rs.J.K.” (3.Reserve Jæger
Korps). Året skal formentlig være
1851. Der er kun anført årstal ( 1851 ) én gang efter datoen 18/4 ud for den første af de mange soldater, der har
fået lignende påtegninger.

3. Reserve Jæger Korps stambog viser, at Johan har gjort tjeneste ved 2. kompagni med nr.254. ”År mødt til
tjenesten: 1851”. I rubrikken ”Hvor forhen tjent” er anført ”4.L.B. ”. Jeg har ikke fundet ham i stambogen
for 4.Linie Bataillon, der burde sikkert have stået 2.L.B. Skiftet mellem de to enheder er formentlig grunden
til, at han er på session igen i 1851.
Det ser ud til han efter militærtjenesten er kommet tilbage til Nykøbing F., da han i 1853 overføres derfra til
lægdsrullen i København. Hans far er død i 1851 og hans tidligere job er dermed borte. Det er sikkert en
medvirkende årsag til, at han har besluttet sig til igen at tage til København, hvor han fået logi hos
skræddermester Cappel, Adelgaden 239, 2.sal.
Desværre har han pådraget sig Tuberkulose og det ser ud til, at sygdommen har været så alvorlig, at han har
været på hospitalet to gange og helt har mistet troen på, at han ville blive rask igen.

Den 15. aug. 1855 findes han død i Søndermarken på Frederiksberg. Ifølge Frederiksberg Kirkebog er han
død 15. aug. 1855, 26 år gammel. 19. aug. 1855 bliver han begravet på Frederiksberg Kirkegård ”med
Jordpaakastelse, men i Stilhed, ifølge Stiftamtets Resolution af 18/8-1855” (3. ny kirkegård, 2 Frie Jord N
16).
Københavns Amts Sdr. Birks Fogedprotokol viser:
”Aar 1855 d. 16. August mødte Fogeden i sit forfald/politiforretninger/ ved sin af Amtet const. Fuldmægtig
Exam.jur. A. Johnsen med Vidnerne Møller og P. Petersen i Frederiksberg Kirkes Benhuus for at syne Liget
af en sammesteds henbragt Mandsperson, som igaar er fundet hængt i Søndermarken og hvorom Anmeldelse
til Fogeden er sket igaar Aftes af Opsynsmanden ved Frederiksberg Have.

58

Fogeden med Vidnerne tog Afdøde i Øjesyn. Paa hans Legeme findes intet Syn af udvortes anbragt Vold, men
alene en i Halsen under Hagen indtrykt Fure følge af Maaden paa hvilken han anføres at være kommen af
Dage.
Han skjønnes at være ca.30 A ar, af Middelhøjde, spinkel af Lemmer, havde blond Haar og blaa Øjne. Han
fandtes iført mørk Klæde Frakke, Benklæder og Vest og sort bredskygget Hat.
Fogeden med Vidnerne begav sig derefter til Opsynsmandens Bolig i Frederiksberg Have, hvor da fremstod
Opsynsmanden Hans Jørgensen, som paa Anledning forklarer:
Igaar Eftermiddags Kl. 4-5 fik Comp. (Comparenten= den der beretter) Budfra Eieren af Slotskroen om, at en
ubekjendt Mandsperson var fundet hængt i Søndermarken. Da han paa Grund heraf strax begav sig dertil
fandt han ved sin Ankomst den hængte Mandsperson liggende paa Jorden ved Stedet, hvor Afiivelsen havde
fundet Sted. Nemlig tæt ved Indgangen fra Hovedlandeveien.
Efter hvad Comp. erfarede har en ubekjendt Kone, som spadserede i Søndermarken først opdaget den hængte
og gjort Anmeldelse herom i Slotskroen, hvorefter Gæstgiver Hansen sammesteds og Gartner Adolf Møller
strax havde begivet sig over i Haven og skaaret paagiældende ned.
Disse 2 Personer tilligemed flere ubekjente Personer, som endnu var ved den hængte ved Comp. Ankomst.
Liget befandtes forklaret dødt og stift da Comp. kom til stede, og da dette kun skete nogle faa Minutter efter
at han var blevet nedtaget, antager han, hvilket de tilstedeværende ogsaa bekræfter, at han har været
fuldkommen dødforinden han blev opdaget, og at følgelig ethvert Oplivelsesforsøg matte anses uden Nytte.
Paa Comp. foranledning blev Liget herefter henbragt til Kirkens Benhuus. Fremdeles bemærker Comp., at
han strax efter at have taget Afdøde i Øjesyn i ham gjenkjente Snedkersvend Hans Rossing af Kjøbenhavn,
hvem han har kjent fra Barn af og som jævnligen er kommen i hans Huus, dog ikke i det sidste Aarstid. Han
var gift og havde 3 Børn, og har i de sidste 2-3 Aar boet i Kjøbenhavn, men er egentlig hjemmehørende i
Nykøbing paa Falster.
Hvad der kan have bevæget ham til at berøve sig selv Livet er Comp. aldesles udbekjent, dog maa han
bemærke, at han i den sidste Tid har levet i meget trange Kaar og at følgelig kan have været en medvirkende
Aarsag til hans nu begaaede skridt..
Comp. afleverede en tom Portemonain, samt et Skrivelse stilet.til afdødes Familie og Venner, som var fundet
i hans besiddelse og hvoraf Skrivelsen fremlagdes til vedfølge.
Da Comp. i øvrigt ikke kunde meddele videre til Oplysning blev Forretningen, efter det tilførte var oplæst og
rathihaberet, udsat.

Vidner:

A. Johnsen

P. Petersen

J. Møller

Samme Dag blev ovenstaaende Undersøgelsesforretning continueret paa Birkekontoret i Nærværelse af
Vidnerne Hartnack og Lundbye.
Skræddermester Cappel boende i Adelgaden No. 239, 2. Sal, mødte og forklarede, at der hos ham i denne
Sommer har logeret en Skomagersvend ved Navn Johan Rosing, hvem Compfor øvrigt har haft Bekjendskab
til fra Barndommen af.
Denne Johan Rosing, der fandt Arbejde fra Skomagermester Bremer i Regnegaden, hvilket Arbejde, som han
dog besørgede hjemme i sit Logi, forlod i Tirsdags dette, idet han yttrede, at han skulle til sin Mester. Da han
ikke kom tilbage til sædvanlig tid og da Comp. havde erfaret, at han ikke havde været hos Mesteren, gik
Comp. til hans Familie og Bekjendte for at høre om ham; han fik imidlertid ingen Besked før I dag, da en
Tobaksspindersvend Hoffmann fortalte Comp., at der i Søndermarken var fundet Liget af et ungt Menneske.
Comp. har nu taget det fundne Liig i Øjesyn og gjenkedte ham i samme ovennævnte Skomagersvend Johan
Rosing.
Foreholdt, at Jørgensen har erklæret Liget at være af Snedkersvend Hans Rossing bemærkede Comp., at han
i dag har talt med denne Mand, der er Broder til den Afdøde, som han ligner en del, samt at den hos Liget
forefundne Skrivelse er undertegnet ”J.R.” - Videre forklarede Comp., at Johan Rosing i den senere tid har
været svagelig, saa at han et Par Gange har ligget paa Hospitalet og hvilken Svagelighed virker meget
nedslaaende paa ham, i Særdeleshed har han været meget modfalden siden han sidste Gang kom fra
Hospitalet, hvilket nu er omtrent 6 Uger siden. Hvad han led af vidste hverken han selv eller andre, men
Comp. tror det var Brystsvaghed, hvorimod afdøde selv undertiden ytrede, at han følte hos sig selv, at han
nok aldrig blev rask mere. Om han egent var forstyrret i Hovedet ved Comp. ikke saalige; men hans Adfærd
var dog ikke i Almindelighed som Andres; thi han gik f. eks. aldrig ud, han svarte kun sjældent og da afbrudt
naar han blev spurgt om Noget og viste ingen Interesse verken for hans egne eller andres Anliggender.
Rath. Dim. (Rathihaberet =Godkendt, Dimisioneret=Afsendt)
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Dernæst fremstod Tobaksspindersvend J. Hoffmann, boende ved Vestervold No.214, Købh.. Paa Anledning
forklarer han:
I Morges bragte Comp. i Erfaring, at der igaar aftes var fundet Liget af et hængt Menneske i Søndermarken;
og da Comp. igaar havde hørt, at Johan Rosing Tirsdagen var gaaet bort fra sit Logi, uden at komme tilbage,
underrettede han foregaaende Comp. om,, hvad han saaledes havde erfaret.
I Forening med denne har Comp. nu taget det fundne Liig i Øjesyn og gjenkjender han i samme
Skomagersvend Johan Rosing, som han har kjendt fra Barndommen af. - Comp. ved vel, at Afdøde navnlig i
den senere tid har været sygelig, dog har han ikke omgaaet ham til Stadighed saa, at han ikke kan ytre nogen
Formening om i hvilken grad Sygeligheden har indvirket paa hans Humør, dog bemærker han, at han i
Søndags talte med ham, og da var han noget modfalden. Rath. Dim.

Fogeden fremlagde en af pract. Læge Grupp paa Frederiksberg afholdt legal Synsforretning over Liget af
D.D. Forretningen blev derefter sluttet.
C.N. Petersen
Vidner
Haartnack
Lundbye ”
Københavns Skiftekommissions forseglingsprotokol 5-1485-249, der fortæller:
”Aar 1855. d. 24. Aug. Indfandt C. Cappel sig med Cand. Juris Nørregaard og Skiftefoged...... , med
Betjenten Kriegstad i Adelgade 239, for at foretage Skifte efter Skomagersvend Johan Rossing for efter
indkommen og nu forelagt Anmeldelse fra Søndre Birk d. 16. ds. er fundet død.
Christian Cappel, som forklarede, at den afdøde var ugift, ikke i nogen ligkasse (begravelseskasse) og intet
har efterladt til Skifte, hvorfor Forretningen straks blev afsluttet.

C. Cappel”

Nørregaard

I skiftesagen er fundet følgende 2 dokumenter:

”5/1485.1854 & 55.
Hermed undlader jeg ikke tjenstligt at anmelde, at der den 16. August er i Søndermarken fundet Liget af en
Mandsperson, der er oplyst at være Skomagersvend Johan Rossing af Kjøbenhavn, Adelgade No.239. 2. Sal.
Idet jeg bemærker, at Afdøde Intet har efterladt sig heri Jurisdictionen, tillader jeg mig at bede mig Tilstaaet
for Anmeldelsen behagelig indbetalt.
Kjøbenhavn Amts Søndre Birks Contoir d. 22. Aug. 1855.
N. Vinten
Til
Den Kongl. Landsover-, samt Hof- og Stadsrets
Skiftekommission

5/1485 1854 og 1855.
Ved at fremsende hoslagte Regning fra praktiserende Læge Grupp over det ham tilkomment Salær for
Undersøgelsen af Liget af Skomagersvend Johan Rossing, der under 16. August er fundet hængt i
Søndermarken og hans Dødsfald ved Skrivelse herfra af 22. August er anmeldt for den ærede
Skiftekommission, tillader jeg mig tjenstligt at bede mig Beløbet 2 Rd behagelig tilstillet, saafremt den
Afdødes Bo maatte være istand til at betale summen; i modsat fald beder jeg mig Regningen behagelig
remitteret med Attest om Boets Uformuenhed.

Kbhvns Amts Søndre Birks Contoir den 23. Aug. 1855
N. Vinten
Til
Den Kgl. Landsover- samt Hof—og Stadsrets
Skiftekommission i Kjøbenhavn ”
De forskellige udtalelser tyder på, at sygdommen helt har taget modet fra Johan og han derfor har vandret
den tunge og lange vej fra Adelgade til Søndermarken for at tage livet af sig.
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Georg Wilhelm Christian Rossing, født 17. maj 1831 i Nykøbing F.
Død 20. december 1904. Begravet 26. december 1904 i familiegravstedet på Nysted Kirkegaard.
Gift 12. juni 1857 i Nysted Kirke med Andrine Wilhelmine Jensen, født 16. januar 1827 i Svendborg. Ved
fødslen blev Andrine hjemmedøbt og fremstillet i Set. Nicolai Kirke i Svendborg den 18. maj 1827. Datter af
posementmager Jacob Jensen og hustru Haraldine Lund, Svendborg.
Død 26. januar 1900 i Nysted. Begravet 1. febr. 1900 i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.

Georg bliver døbt 2. oktober 1831 i Nykøbing F. Kirke. Han tilbringer sin barndom og skoletid i Nykøbing F.
og bliver konfirmeret 30. marts 1845 i Nykøbing F. Kirke. Da han endnu ikke er fyldt 14 år er der indhentet
aldersdispensation fra Biskoppen, hvilket er noteret i kirkebogen den 15/2-1845. Han har fået følgende
konfirmationskarakterer: Gode kundskaber, meget god opførsel.
Jeg forestiller mig, at han bliver konfirmeret så tidligt, fordi det allerede er aftalt, at han, når skolen er
afsluttet, skal i handelslære hos købmand Niels Urban Spendrup i Frederikshavn. Hvordan de har fundet en
læreplads til ham i Frederikshavn er noget af et mysterium. Afstanden kunne dårligt blive større og telefonen
var endnu ikke opfundet. Familien bor tæt ved havnen og den mulighed jeg kan se, er, at han har fået
lærepladsen gennem en af de skippere, der anløber havnen med sit fartøj.

Folketællingslisten for Frederikshavn købstad for 1850 viser følgende:
Storgade 53:
Niels Urban Spendrup,
32 aar, gift, født i Aalborg,
Kjøbmand,
Andrea Spendrup,
29 aar, gift, født i Aalborg Amt, Hans Hustru,
Anne Marie Spendrup,
19 aar, ugift, født i Hjørring,
Georg Wilhelm Christian Rossing, 19 aar, ugift, født paa Falster, Handelslærling

Mens Georg er i Frederikshavn dør hans mor den 14. juni 1849 og hans far den 22. februar 1851. Det er vel
tvivlsomt om han er med til begravelserne. Der var langt fra Frederikshavn til Nykøbing F.. Det tager jo
nogen tid, inden meddelelsen om forældrenes død når frem til ham, og inden han ville kunne nå til Nykøbing,
ville forældrene sikkert være begravet.
I Danmark var der kun tog mellem København og Roskilde på den tid. Eneste transportmulighed har været
pr. sejlskib eller postvogn.
Den 22. februar 1853 dør hans mormor, Susanne Heerdegen, og 2. oktober 1853 hans morfar, Johan
Erdmann Heerdegen. I skifteanmeldelsen efter mormoderen er det anført, at Georg er handelsbetjent i
Frederikshavn. Det ser ud til at han efter læretiden er fortsat hos købmand Spendrup indtil han skal ind som
soldat. Betegnelsen handelsbetjent er det samme som kommis [ko’mi], der i 1980’erne blev afløst af
butiksassistent.

Georg er optaget i lægdsrullen i Frederikshavn i 1850. Den 30. maj 1853 møder han som soldat ved 11.
bataljon 1. kompagni i Aalborg. Ifølge stambogen er han 21 år, højden er noteret til 61 %” (1,61 m.). Der er
tilsyneladende kun 2 fra Maribo Amt, der møder i Aalborg og de får henholdsvis nr.l og nr.2. Georg får nr.2.
Af samme stambog fremgår det, at han mødte som ”overcomplet”, men blev ”overført i ordinært
rekrutnummer. ”
I øvrigt fremgår det af 11. bataljons 1.kompagnis stambog, at flere af hans kammerater er døde på forskellige
sygehuse, bl.a. på Altona Sygehus og Rendsborg Sygehus, ligesom flere også er blevet kasseret på disse
sygehuse. Den tidligste datering jeg har fundet i forbindelse med disse hændelser er 24. december 1853. Det
tyder på, at Georgs kompagni efter rekruttiden er forflyttet fra Aalborg og nu garnisoneret i Slesvig-Holsten
for vinteren 1853/54.
I hans ansøgning om erindringsmedaljen for deltagelsen i krigen i 1864 anfører Georg: ”Jeg tiente ved 11.
Batalion i Aalborg. 1854 blev forsat som overcomplet til Altona 3. Batalion. ” Ansøgninger er skrevet i 1902,
altså 48 år efter han gjorde tjeneste i Altona.
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Ifølge Forsvarets Arkivers oversigt over regimenternes garnisonering, fremgår det, at 11. bataljon var
garnisoneret i Aalborg i det aktuelle tidsrum, medens 3. bataljon var garnisoneret i Altona fra 1852-61.
Georgs kompagni er formentlig tilført 3. bataljon som forstærkning. Efter krigens afslutning blev de
slesvigsk-holstenske tropper overført til garnisoner i kongeriget og i stedet blev 3. bataljon forlagt til Altona.

Det fremgår ikke af stambogen, hvornår han er blevet hjemsendt, men ifølge lægdsrullen er han overført til
Nykøbing F. i 1854, hvilket formentlig er ved hjemsendelsen. Det er noteret i stambogen, at hele kompagniet
er overført til reserven den 12. november 1857.
I 1855 er Georg optaget på folketællingslisten hos skomagermester Andreas Bech, Slotspladsens Rode nr.5.
Han bor altså hos sin faster og onkel, da begge forældrene er døde. Han har formentlig arbejdet i Nykøbing.

Den 3. september 1856 far han som 25årig borgerskab som købmand i Nysted. I en avisomtale i forbindelse
med 70-året for forretningens grundlæggelse, fortælles, at min oldefar startede i den ejendom, hvor Sophus
Jørgensen havde forretning i 1926. Den tidligere redaktør af Nysted Avis, Knud Petersen oplyser, at det var
på adressen Adelgade 25.
Det store toetages forhus, der i dag står på ejendommen Adelgade 25, er opført i 1911-12 af købmand
Tommerup. Før dette stod et fjortenfags hus, som købmand Bech byggede i 1854. Købmand Andreas
Sørensen Bech, har en datter Augusta, der er født 29. juni 1855 i Nysted og døbt i Nysted Kirke 12. aug.
1855. Den næste datter fødes Alstrup den 6. jan. 1957. Det er nok i forbindelse med at købmand Bech flytter
fra byen, at Georg etablerer sig i Nysted.

Få år efter (efter 1860) flyttes forretningen til Adelgade 74 på hjørnet af Skibbrostræde, hvor forretningen
havde til huse gennem 3 generationer til den blev solgt efter farbror Georgs død i 1955, mindre en et år før
den ville have haft 100 års jubilæum i familiens eje.
Den 24. maj, 1. og 7. juni 1857 lyses der til ægteskab for Georg og jomfru Andrine Wilhelmine Jensen på
Aalholm Slot, i Nysted Kirke. Den 12 juni 1857 vies de som de første i familien Rossing i Nysted Kirke.
Forlovere: Ulæseligt navn, muligvis Jensen, og N. Larsen. Nøjagtig 9 måneder efter brylluppet nedkommer
oldemor med deres førstefødte, der sørgeligt nok er en dødfødt pige.

Min oldemor, Andrine Wilhelmine Jensen far d. 22. april 1841 som 14-årig udstedt en skudsmålsbog i
Svendborg. Side 15 i bogen viser:

'’Jomfru Andrine Jensen har tjent mig som kammerjomfru fra 1. Mai 1854 til 1. Mai 1855. Hun syer særdeles
godt, og har været tro og godmodig.
H. Tillisch
Kjøbenhavn, den 2. Mai 1855

Forevist 3/5-55
Forevist i Nysted i Aug. 1855
T. Gudmundsen”

Ved gennemgang af Nysted Kirkebog genkendte jeg Gudmundsens underskrift og konstaterede, at
Gudmundsen var sognepræst i Nysted. Desværre mangler siderne 3-14, de kunne ellers nok have fortalt et og
andet.
Min kollega, filialdirektør N.B. Tillisch, der var chef for Den Danske Bank, Bellahøj Afdeling, oplyser, at
underskriveren i skudsmålsbogen, H. Tillisch, er Henriette Wilhelmine Tillisch, født 28. juli 1797 som
komtesse Lerche, enke efter kammerherre, kabinetssekretær Christian Ludvig Tillisch (1797-1844).

Far har fortalt, at hans farmor, Andrine Wilhelmine Jensen var kammerjomfru hos grevinden på Aalholm.
Hun er givet tiltrådt ved skiftedag, 1. maj 1855 og har arbejdet hos grevinden til hun bliver gift med oldefar i
1857.
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Folketællingen i 1860 viser:
”Adelgade, matr.nr.69, købmand Bechs Ejendom, Forhus:
Georg Wilhelm Christian Rossing, 29, gift,
Andrine Wilhelmine Jensen, 24, gift, hans hustru, (det må vist være en fejl eller hvad, hun er 33 år)
Sophie Edvardine Rossing, 1 (år), deres Datter,
Stine Rasmussen, 23, ugift, f. i Radsted, Tjenestepige. ”

Ved krigsudbruddet i 1864 mellem Prøjsen og Danmark
melder han sig frivilligt til hæren, har min Far fortalt. Det
kan vi jo nok undre os over i dag, da han har 3 børn og hans
kone er gravid. Hun nedkommer med en søn, der fødes den
14. april 1864. Oldefar overlever heldigvis krigen, hvor han
ifølge nedennævnte indstilling har gjort tjeneste ved 3.
infanteri regiment (3.bataillon). Det har dog ikke været
muligt for mig at finde ham i 3.Infanteri-Regiments
stambog for krigen i 1864, men det er ikke så mærkeligt, det
viser sig nemlig, at han har været indkaldt som
forstærkningsmand under Københavns Kommandantskab,
men herom senere.

Under krigen i 1864 var der lazaret på Aalholm. De sårede
og syge blev sejlet med dampskib til Nysted og
Nystedborgerne stillede med vogne og strøede halm på
vejen, så transporten ikke blev alt for ulidelig.
Nystedborgerne viste i det hele taget soldaterne megen
deltagelse og bragte dem vin og andre forfriskninger.

Georg Wilhelm Christian Rossing

Efter krigens afslutning afholdtes i alle stiftets byer basar til
fordel for invaliderne og de faldnes efterladte. I Nysted
indbragte aktiviteterne 3.514 rigsdaler 48 skilling, et beløb
som stiftets næstmindste by med 1300 indbyggere med rette
kunne være stolt over, når en by som Nykøbing kun kunne
fremstampe 3.627 Rdlr.29 Skill.

Ifølge bogen ”Huse i Nysted” erhverver oldefar ejendommen
Adelgade 74 i 1867 og ved folketællingen i 1870 er familien opført
på Adelgade, matr.nr.27 og 28. Bygningen var oprindelig opført i en
etage, men blev udbygget med l.sal og udnyttet tagetage i 1903 af
sønnen Harald Jacob Georg Rossing.

Forhuset består oprindelig af to ældre bindingsværkshuse, som ved
midten af 1800 tallet blev sammenbygget til et ellevefags hus.
Omkring 1885 blev facaden og gavlen grundmuret af købmand
Rossing. Herudover består ejendommen af et enetages, tolvfags
bindingsværkssidehus med teglhængt heltag, skorstenspibe i
tagryggen og to tagkviste på gårdsiden. Baghuset er et 13/2 fags
enetages hus i bindingsværk. Teglhængt heltag med to skorstenspiber
i tagryggen. I denne del af ejendommen var der bl.a. indrettet
hestestald. Nederst på grunden, ved skibsbroen, byggede købmand
Sidenius i 1853 et kornmagasin, som blev nedrevet i 1960’eme i
forbindelse med den nederste del af haven blev udstykket og solgt fra.
Dette kornmagasin er malet og senere ”kopieret”, så det pryder
væggene i mange Rossingers hjem den dag i dag. Jeg husker også, at
der var flere i den forrige generation, der var kede af, at ”Magasinet”
blev jævnet med jorden.
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Andrine Wilhelmine Rossing,
født Jensen

Midt i billedet ses
købmandsgården, som
den oprindelig så ud.
I butiksdøren ses min
oldefar.

Da
farfar
overtog
ejendommen i 1903
blev den forsynet med
1.
sal,
ligesom
tagetagen
blev
udnyttet.

NYSTEDS CHANCE
FORSPILDTES 11883
Den gode borgmester Bruun i
Sakskøbing samlede i 1883 i
Nysted omkring 150 land
mænd fra Nysted-egnen for at
få dem til at gi igang med
dyrkning af sukkcnocr. El
lers ville landbostanden og de
samfund, der var afhængig af
velstand i landbruget, gå en
mørk tid i møde, sagde den
energiske borgmester.
Gårdejer J. Andersen i
Øllebølle var en af foregangs
mændene. og fil støtte for
sagen offentliggjorde han det
fine resultat af sin sukkerroe
dyrkning, som også kom
■arbejdsmanden« til gode:

De små fingre...
- Det er en stor fornøjehe at
se. hvor de kunne tjene
penge allesammen, koner,
piger og drenge. De små
fingre løbe om mellem roerne
og kappes om at tjene ørerne,
skrev J. Andersen i lokalavi
serne. Han anbefalede varmt
sine kolleger at lade sig »gribe
af roefeberen«.
- Gå hen og lad eder
indskrive som roedyrkere. Vi
kunne nok få en sukkerfa
brik, når vi er enige, men stol
ikke på. at der bliver roer

nok, hvis du ikke selv kom
mer med. Enighed giver
styrke. Gå gennem døren,
mens den er åben, thi den
bliver en gang lukket! Adva
rer sukkerroe-forkæmperen i
Øllebølle.
Han talte for døve øren.Nysted fik aldrig sin sukker
fabrik. Det gjorde Nykøbing
- kun eet år senere - og så
måtte landmændene på Nysted-egnen køre deres roer
den lange vej

- Og dansen går
I 1883 dukkede cyklen op formentlig også i Nysted, selv
om man ikke lokalet råder
over noget fotografi af en
cyklende herre - eller dame.
Muligheden havde ellers væ
ret til stede, idet Nysted fik
sin egen fotograf, A.H.
Løve, der åbnede sin forret
ning og anbefalede sig »med
smukt udførte billeder i alle
størrelser«.
Danselærer Kristiansen fra
Flintinge startede dansekur
sus i Nysted, så der ikke var
nogen undskyldning for bor
gerne, når Herritslev sogns
sygekasse holdt bal med
tombola. »For god musik og

beværtning vil der blive sør
get«, lovede sygekassen i sin
annonce, og arrangementet
gav et pænt overskud: 386.Sådan kunne man lave et
stykke praktisk socialpolitik
for 100 år siden: De raske
morede sig og skaffede penge
til de syge.

Stå så stille
En dag i slutningen af forrige
århundrede stillede en foto
graf sig op med sin store
kukkasse i Adelnde lige syd
for rådhuset. (Se billedet
øverst). Han fik en del af
byens indbyggere - overve
jende børn - til at stille rig i
positur, og selvom fotografen
sikkert har formanet dem
alle, har et par stykker
alligevel været så berørte af
situationen, at de ikke kunne
stå helt stille.
Det gælder pigen i træsko
foran de to pæne ældre damer
til højre i billedet, og det
gælder især drengen i bag
grunden foran købmandsbu
tikken. En værdig herre med
fuldskæg og i kavaj står
stnink og stille til venstre i
billedet.

Bagerkringlen på den for
længst nedlagte bagerforret
ning til højre i billedet før
»Rossingstraqde« ses tydeligt,
og lamgere nede ses købman
dens vindue med masser af
husgeråd: Potter, pander,
pyntetallerkner.
En enlig tom hestevogn enspænder - øjnes et stykke
nede i Adelgade, der ellers er
mennesketom. Hesten er sik
kert på stald for at få en
mulepose fuld af havre, me
dens ejermanden og det
øvrige Nysted sover tu mid
dag efter grønkålssuppen
med fedt flask og måske
pandekager.
Arbejdsdagen
var lang. Man begyndte tit på
havnen kl. 5 om morgenen,
så ved middagstid havde en
arbejder virket næsten lige så
længe, som man idag arbej
der på en hel dag. Der var
først fyraften kl. 6.

Sådan var det Nysted, der i
1883 fik underretning om, at
byfogedfuldmægtig Schwensen havde overtaget en spare
kassefilial. der nu på onsdag
markerer 100-året for begi
venheden.

Vinteren narmr «gl

fygesne på loftet
- understryg nu
med Topsealørl

• Sidder bedre fast
• Trader træet
at »åndes!
Ring før uforbindende tilbud
-også på:

Da Sparekassen på Falster 11883 fik en fRIal I Nyetod havdo byon et rot blomstrende handelsliv. Dot
vidnar do anselige købmandsgårde om. Få år senere blev byens største købmænd ramt af falBttor,
men det or en enden sag. I flere generationer hor Rosalng-slaogton drevet købmondshandoi I
Nysted. VI viser her ot interior-blflode fra butikkon. der lå på hjørnet af SMbobrostmde. der
populært blev kaldt Rosslngstrssde, og Adelgade. Købmand Rossing i midten er her omgivet af
sine 5 senner: Georg, Axel, Svend. Christian og Sigfred. De havde som allo butflesavende dengang
hvidt kravetøj og sflpa. Sønnerne gjorde sHo karriere Indenfor købmondebranchon. og nogio of
dom nåede høje poster Indenfor dansk butfltshondoL Rossing reklamerer tydeligt mod: Hor sarigos
udenlandske landbrugsprodukter. Og: Hor sælges margarine. Ideen om at »købe dansk« var
åbenbart Ikke nået tfl Nysted 11920, da Miedet blev taget
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HULMURS-ISOLERING
LOFT-ISOLERING
BEHOLDER-ISOLERING

TOPSEALER
KETTINGE
(031(73210
Anders Jørgensen. 8717 83

Motivet fra butikken
har ofte været benyttet
i de lokale aviser.

Klippet her er fra NY
DAG,
men
uden
datering.

Den 30. april 1873 dør hans morbror Johan Georg Heerdegen, der er barnløs efter datterens død. Alle
Heerdegens nevøer og niecer er indsat som arvinger. I denne forbindelse arver Georg Rd. 1605-0-8 9/56
skilling i første omgang og 25 år senere i juni 1900 arver de yderligere hver kr.288,15.
Sønnen Harald og svigerdatteren Kirstine far den 11. sept. 1888 deres førstefødte, et par tvillingepiger, hvor
den ene dør den 12. sept, og den anden dør den 14. sept.. De begraves begge den 16. sept. 1888. Dette har
selvfølgelig været en stor sorg både for forældre og bedsteforældre. I denne anledning har Andrine skrevet et
lille digt, der er trykt, det ses bagest i dette afsnit.
Selskabet De Danske Vaabenbrødres afdeling i Nysted blev oprettet 1. juni 1862. Af selskabets medlemsbog
fremgår det, at Georg indtrådte som medlem 1. juni 1866. Selskabet var en social forening, der havde til
formål, at hjælpe nødlidende veteraner fra den slesvigske krig i 1848 og senere krigen i 1864 og veteranernes
enker.

Overbestyrelsens protokol over bestyrelserne i lokalafdelingerne viser, at købmand Bekker er formand fra
afdelingens stiftelse til 10. maj 1890. Kjøbmand Georg Rossing er indtrådt i bestyrelsen d. 11. februar 1883
og valgt til formand 10. maj 1890 og fortsætter på sin post til sin død 20. december 1904.
Af bogen ”De kongelige danske Ridderordener og Medailler”, fremgår det, at han blev udnævnt til
Dannebrogsmand den 20. aug. 1900.

Far fortalte, at det var fordi han havde meldt sig frivilligt til krigen 1864, da han p.g.a. alder ikke var blevet
indkaldt. Fætter Harald mener derimod, at det var fordi han havde været medlem af Nysted Byråd. Men
Rigsarkivets arkivalier fortæller noget andet.

Forinden hædersbevisningen tildeles, indhenter Indenrigsministeriet oplysning gennem Lolland-Falsters
Stiftamt, der igen tilskriver Nysted Byfoged, der i skrivelse af 2/6-1900 til Lolland-Falsters Stiftamt,
konkluderer: "Han er en fuldt ud respektabel og vel anset Mand. ”

13. juni 1900 svarer Stiftamtet Indenrigsministeriet og medsender Byfogedens udtalelse, "og bemærke, at
der ikke er Amtet noget bekendt, der kan svække dette vidnesbyrd”, hvorefter han den 20. august 1900
tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn.
Knapt en måned efter oldefar er udnævnt til Dannebrogsmand, kan han glæde sig over, at hans 3 sønner,
Harald, Axel og Christian i løbet af 8 dage får hver en søn, henholdsvis den 18. september 1900 Svend Georg
Møller Rossing, den 22. Leo Axel Rossing og den 26. Aage Georg Rossing.

Erindringsmedaljen for deltagelse i krigen i 1864 indstiftes i 1876 og tildeltes veteraner efter ansøgning.
Først i 1902 ansøger Georg om at få tildelt erindringsmedaljen. Efter det materiale jeg har fundet, tror jeg, at
han er blevet kraftigt opfordret til det af sønnen, Axel's svigerfader, overlærer Hans Rasmussen, Sakskøbing,
der er ”æresgæst” i De Danske Vaabenbrødres afdeling i Sakskøbing, og formentlig har denne medalje.

Hans Rasmussen skriver til landsformanden for Vaabenbrødrene, der formentlig har foreslået, at der
indsendes en ansøgning til Krigsministeriet. 30. September 1902 skriver Hans Rasmussen til Krigsministeriet
og anmoder om, at Georg kunne få tilladelse til at bære erindringsmedaljen, idet han vedlægger et af Georg
udfyldt ansøgningsskema tillige med landsformandens brev.

Krigsministeriet undersøger sagen og indhenter følgende attest fra Krigsministeriets arkiv:

”G.No.272.
Attest.

Ifølge her foreliggende Optegnelser blev Forstærkningsmand under Kjøbenhavns
Kommandantskab Georg Rossing - Nykøbing (hans kaldenavn under indkaldelsen) den 28/1 1864 ”kasseret
for stedse” ifølge Regulativ IIE 1 paa Grundafbet. Blodaareknuder.
Krigsministeriets Arkiv, den 6/10 1902.
Frederik Calmer.
Til
1’ Departement. ”

I brev af 10. oktober 1902 svarer Krigsministeriet Hans Rasmussen, at de ikke ser sig i stand til at tildele
Georg erindringsmedaljen, da han ”den 28. januar 1864 af en Kassationskommission i Kjøbh. er bleven
”kasseret for stedse ” og saaledes ikke har deltaget i Krigen, der udbrød d. 1 ' Februar. ”

Med Krigsministeriets brev til overlærer Hans Rasmussen faldt myten om oldefars deltagelse i krigen i 1864
til jorden. Var han blevet kasseret 4 dage senere, altså efter krigsudbruddet, havde han heller ikke været
berettiget til medaljen, da statutterne for
Erindringsmedaljen fordrede, at veteranen
havde været på feltfod. Det var f.eks. ikke
nok, at man havde gjort vagttjeneste i
København.
Billedet viser fra venstre siddende i græsset
datteren Christine med ægtefællen Johan
Pedersen med deres ældste barn Georg,
siddende forældrene Andrine og Georg.
Bagest
datteren
Sofie, svigerdatteren
Kirstine og hendes mand Harald i haven
sommeren 1890.
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Farbror Georg fortalte mig som stor dreng, at forretningen dengang hans farfar drev den, mest var handel
med klude og metaller. Forretningen kom først rigtig i gang, da hans far kom hjem og tog over.
1. oktober 1887 overdrager han forretningen til sønnen Harald Jacob Georg Rossing, der driver forretningen
videre under firmanavnet Georg Rossing, hvilket han også kalder sig i byen, medens han i familien blev kaldt
Harald.

Folketællingen pr.l. februar 1890 viser, at matr.nr.89 Adelgade stadig ejes af oldefar. Endvidere, at datteren
Augusta Nathalie er på besøg. Hun er 24 år, ugift og er husjomfru i Gunslev Præstegård på Falster

Pigerne: Sofie, Christine og Augusta.

Drengene: Harald, Christian og Axel

I en avisomtale af forretningens 70-års jubilæum i 1926 skrives der bl.a.:

” Den 3. Sept. Er det 70 Aar siden det gamle, ansete Købmandsfirma, Georg Rossing etableredes, idet den
nuværende Indehavers Bedstefader Georg Rossing erhvervede Borgerskab og begyndte Købmandshandel i
Ejendommen, hvor Sophus Jørgensen nu har Forretning, hvorfra han efter faa Aars Forløb flyttede ned paa
Hjørnet af Strandstræde, hvor Forretningen endnu har til Huse.
Det var kun smaat med Handelen i de Tider, men ”Gamle Rossing” (født 1831, død 1904), som han kaldtes
for 30-40 Aar siden var myreflittig. Der existerede ikke den Ting, som han ikke kunde faa Penge ud af. Thi
vel var det smaat med Butikshandelen, men alt Affald, Klude, Metaller o.s.v. sorterede han saa
mønsterværdigt, at han fik Præmier ved Udstillinger og ingen skulde tænke, at alt var taget i disse Bunker,
naar det pænt ordnet laa hver Sort i sin Æske. Ved Auktioner var Rossing sikker Mand og alt det Skrammel,
der var til, købte han og naar ogsaa der hans ordnende Haand havde haft fat, fik det et andet og tiltalende
Udseende, og lidt efter lidtfik han grundfæstet Forretningen. En god og hjælpsom Mand var han tillige.
Men Tiderne gik jo fremad, der krævedes paa mange Maader noget andet og mere, og Sønnen Harald, som
havde lært hos Købmand Samson, Nykøbing, kom saa hjem 1885 og satte paa forskellig Maade mere Fart i
det Hele. Væsentlig bidrog, at der begyndtes paa Skibsproviantering, ligesom ogsaa anden Udvidelse af
Forretningen kom til. ”

26. januar 1900 dør oldemor i en alder af 68 år. 1. febr. 1900 begraves hun i familiegravstedet på Nysted
Kirkegård.

I 1903 overdrager han ejendommen til sønnen Harald Jacob Georg Rossing, der allerede i 1887 overtog
forretningen.
Den 20. december 1904 afgår oldefar ved døden. Anden juledag begraves han fra Nysted Kirke.
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Omtalen er ”oversat” fra gotiske bogstaver og lyder:

Avisomtale af begravelsen.

'Jordefærd. Anden Juledag fandt Georg Rössings
Jordefærd Sted fra Nysted Kirke under overordentlig
stor Deltagelse. Vaabenbrødrene bar Kisten fra
Hjemmet til Kirken, der var ganske overfyldt med
Kranse, blandt hvilke der var signerede Kranse fra
Vaabenbrødrenes Hovedbestyrelse i København, fra
Afdelingerne i Nysted og Flaarup, fra Nysted
Borgerforening osv. Ved Kisten var opplantet
Bannere fra de to nævnte Afdelinger og fra
Forsvarsbrodrene. Sognepræst Graae talte hjerteligt
om den afdødes hele retsindige Færd. Fra Kirken til
Kirkegaarden bares Kisten af Forsvarsbrodrene, og
et Følge saa stort, som man saare sjeldent har set det
i Nysted, ledsagede den i det straalende vejr til
Graven. ”

Børn:
Pige dødfødt 11. marts 1858.
Sofie Edvardine Rossing, f. 24. juni 1859, døbt 21. aug. 1859 i Nysted Kirke.

Faddere: Jomfru Marie Reimer, Jomfru Stine Jensen (Moster ??), Provisor Hyllesen, Købmand Chr. Meyer,
alle i Nysted, Handelsbetjent J. Rossing (farbror), Skomager Rossing (farbror) (anført som Ferdinand G.
Rossing i hovedbogen), begge i Nykøbing.
Konfirmeret Michaelis 1873, Dom: Kundskaber: mg, Opførsel mg.
Sammen med hendes forældre og hendes bror Harald er de faddere ved købmand L.G. Samsons datter,
Christine Georgine Samsons dåb i Nykøbing F. Kirke 29. maj 1882. På det tidspunkt bor Sofie på
Færgegaarden ved Sundby på Lolland. Hun er formentlig husjomfru dér.
Hun dør 3. maj 1935 på Sygeklostret i Nykøbing F., Klosterstræde 3, Nykøbing F. I kirkebogen er anført:
Ugift, pensionistinde, Chr. d. IX’s Kloster, Voldgade, Nykøbing F. Hun bliver bisat den 6. maj 1935 fra
Krematoriet på Østre Kirkegaard. Urnen bliver nedsat i familiegravstedet på Nysted Kirkegaard.
Harald Jacob Georg Rossing (se denne), f. 8. febr. 1861, døbt Langfredag, 29. marts 1861 i Nysted Kirke.
Faddere: Jomfru Jacobine Jensen (moster ?) i Nysted, Jomfru Rikke Pedersen, ibd., Smed E. Kaas (onkel) i
Nykøbing, Handelsbetjent Jacob Rossing (farbror) ibd. og Skrædermester Petersen i Nysted.
Konfirmeret i Nysted Kirke påsken 1875. Dom: Kundskaber: mg, Opførsel: mg.

Christine Magdalene Jensine Rossing (se denne), f. 19. sept. 1862, døbt 5. april 1863 i Nysted Kirke.

Faddere: Madam Kaas (faster) i Nykøbing, Jomfru Rikke Petersen ibd., Smed Eduard Kaas (onkel) i
Nykøbing,
Christian Wilhelm Georg Rossing (se denne), f. 14. april 1864, døbt 10. juli 1864 i Nysted Kirke.

Faddere: Moderen, Jomfru Gjebhard fra Kbhvn., Faderen og Skomagersvend F. Rossing (farbror) i Nysted.
Augusta Natalia Jensine Rossing, f. 9. januar 1866, døbt 12. aug. 1866 i Nysted Kirke.

Faddere: Madam Thomsen, Jff. Kaas (kusine), Eduard Kaas (onkel) og Frederik Rossing (farbror) (skal
formentlig være Ferdinand) alle i Nysted.
Ved folketællingen i 1890 er hun opført hos forældrene, men det oplyses, at hun er husjomfru i Gunslev
præstegård på Falster, hvor hun ikke er opført på FT 1890.
Den 22. dec. 1897 har hun fra Gundslev Præstegaard skrevet et kondolencebrev til veninden Clara Meyer
(f.28-4-1867) i Nysted, hvis far, købmand Chr. Meyer, var død.
Ugift. Død 2. april 1900 i en alder af 34 år, begravet 8. april 1900 på Nysted Kirkegård.
Axel Jacob Rossing (se denne), f. 24. dec. 1868 i Nysted, døbt 15. Aug. 1869 i Nysted Kirke.

Faddere: Moderen, Jff. Sop. Rasmussen, Skrædder Petersen, alle i Nysted. Elev paa Latinskolen Marius Kaas
i Nykøbing. Konfirmeret 1. Søndag efter Påske 1883. (Ingen karakterer) i Nysted Kirke.
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Christian Jacob Philipsen Rossing, f. 17. dec. 1839 i Nykøbing F.
Død d. 1. april 1925 i København. Begravet 6. april 1925 Vestre Kirkegård.
Gift d.15. juni 1874 i Gundslev Kirke med Karen Johanne Axeline Pingel, f. 10. sept. 1849 på Havløkke i
Østofte på Lolland. Død 22. febr. 1935 på Bispebjerg Hospital, begravet 1. marts 1935 på Vestre Kirkegård.

Christian er opkaldt efter sin fars kollega, politibetjent Christian Jacob Philipsen, der var familiens gode ven.

I 1849, da Christian er 10 år, dør hans mor og knapt 2 år efter dør hans far og hjemmet opløses. 11 år gammel
flytter Christian ind hos sin morbror Johan Georg Heerdegen, hvor også hans morfar og mormor bor, men
allerede 2 år efter dør først mormor’en i en alder af 65 år og et halvt år efter morfar’en på 83 år.
Bjørn Rossing, der er barnebarn af C.J.P.R. fortæller, at han har faet fortalt, at Christian boede på et værelse
hos morbroderen sammen med en gammel mand, der tog livet af sig ved at hænge sig, og at Christian måtte
skære manden ned.

Efter hvad jeg har konstateret i kirkebøgerne, har morfaderen ’'aflivet sig formentlig i et anfald af vildelse”.
Det har været morfar’en Christian måtte skære ned. Det var en uhyggelig oplevelse for en dreng på 13 år.
Ved skifteanmeldelsen efter mormoderen, Susanne Heerdegen, oplyser hendes søn, garver J.G. Heerdegen, at
Jacob Christian Philipsen Rossing, 13 År, er i lære hos ham. Det er interessant, for han ender med at blive
handelsuddannet. Ved FT 1855 bor han ikke længere hos morbroderen. Han er formentlig blevet træt af at
være garverlærling og i stedet kommet i handelslære og bor hos købmanden, som sædvane var.

En nøjere granskning af FT 1855 viser, at han nu er kommet i handelslære hos købmand Johan Christian
Anton Kramer, Frisegade 64, Nykøbing F. og at han bor der.
Bjørn Rossing fortæller herom, at hans farfar kom i garverlære hos sin morbror Johan Georg Heerdegen. Han
var imidlertid kun i lære i kort tid. Han ville ikke være garver, da han ikke kunne klare lugten. Følgelig
gjorde Johan Georg Heerdegen Christian arveløs.

Bjørn fortæller videre, at hans farfar deltog i krigen i 1864 og blev taget til fange på Als og var i prøjsisk
krigsfangelejr i ca. 2 år.
Bjørns oplysning var interessant. I et skrift af Robert Lemming om danske i tysk fangenskab efter krigen i
1864 har jeg efterfølgende fundet følgende oplysninger:

”Flensborg lejr nr.29/6 5.Regiment 7.Kompagni Nr. 7 C. Rossing, ” (29/6 er sikkert datoen.)
Cosel lejr nr. 0/7 5.Regiment 7.Kompagni Nr. 7 Christian Rossing. ”(0/7skal formentlig være datoen 10/7.)
Rapportbogen for kompagniet oplyser, at menig nr.7 C.Rossing er tilgået kompagniet 2. maj 1864 og gør
tjeneste til 29. juni 1864. Det bemærkes, at han kan anbefales til ”Stillingsmand”, d.v.s. at han mod betaling
kan gøre tjeneste for en anden værnepligtig.

Under 29. juni 1864 er noteret: ”1 affairenpå Als savnet”, hvilket er helt i overensstemmelse med Bjørns
oplysning om, at han var i krigsfangenskab. I ”Lærebog for Hærens Menige (1936)” fortælles det, at der på
Als kun var efterladt en så ringe styrke, at Øen let blev erobret af Preusserne den 29. juni 1864.

17. aug. 1864 er noteret: ”Frimandfra Centraldepot”. En frimand er en soldat, der er midlertidig hjemsendt.
Nok en konsekvens af tilfangetagelsen. (En teknisk betegnelse for en krigsfange).
Ved den anden slesvigske krig var bataljonen som alle andre afdelinger blevet til et regiment med navnet 5.
Infanteri-Regiment og indgik i 6. brigade

Cosel, hvor Christian var i krigsfangenskab, ligger i Ober-Schlesien ved floden Oder 40 km. fra Gleiwitz nær
grænsen til Tjekkiet. Området er i dag langt inde i Polen, men stadig nær grænsen til Tjekkiet. Det har været
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en lang tur. Robert Lemmings skrift oplyser endvidere, at fangerne kun har opholdt sig i lejrene i ca. 6 uger,
da det ved fredsslutningen i Wien blev aftalt, at alle fanger skulle hjemsendes.

En kompagnikammerat, Peder Madsen Holze, der har deltaget i hele krigen i 1864, har skrevet dagbog om
sine oplevelser i krigen 1864 og beretter bl.a. følgende, der har været optaget i den lokale Social-Demokrat,
”Ny Dag” d. 6. marts 1964:

”En Nakskovvits Dagbog fra Krigen 1864
Dybbøls Fald efterfulgtes af Våbenstilstanden fra den 12. Maj til 25. Juni (1864) mens man i London
forhandlede om Fred. Da der ikke kunde opnås Enighed om Betingelserne, begyndte Krigen atter den 26.
Juni.

Vi kom på Forpost langs Alssund, og vi havde
vor Stilling fra Surlykke Batterie og Kjær Vig,
omtrent lige overfor Sandbjerg Skov. Den 29.
om Morgenen havde Fjenden gjort anstalt til
Overgang, og han havde forsynet sig med 1000
Joller. Kl. 2 om Morgenen begyndte de at sejle
over flere Steder. Vort 4. Regiment kunde ikke
standse dem, og vi trak os tilbage til Kjær Vig.
Men Fjenden gik frem med stor Hurtighed, og
vi maatte gøre omkring og med bajonetten gøre
Stormangreb, men vi blev straks overmandet
og taget til Fange henimod Kjær Vig. KI.8V2.

Derpaa marcherede vi ned mod Ulkebølrøn
Havn, som ligger paa Arnkildsøre, og der
maatte vi vade ud til deres Joller og igen vade i
Land ved Sandbjerg Skov, hvor vi laa et par
timer. Saa marcherede vi til Graasten, hvor vi
Strandvagter ved Alssund
holdt Hvil i to Timer. Derpaa marcherede vi til
Flensborg og ankom dertil om Natten Kl. IDA
og blev indkvarteret i en Kirke og der blev vi
meget venligt modtaget af de dansksindede Damer i Byen. De bragte os alle Slags Spise og Drikke i
Overflødighed. De uddelte Skjorter, Strømper, Tøfler, ja endog Penge, og de viste sig i alle Maader meget
venlige og forekommende, ogsaa ved vor Afrejse, som skete den første Juli om Eftermiddagen.
Den 1. Juli rejste vi med Jernbanen til Rendsborg, hvor vi blev indkvarteret i et Skibstømrerværksted. Næste
Morgen fortsatte vi til Hamborg, hvor vi blev modtaget og bespist på det bedste.
Den 2. Juli traf vi på Banegaarden en ædel dansksindet Dame, som gav os Bøger og Mad med paa Vejen, og
hvis nogen klagede sig for Penge, fik han ogsaa det. Vi spiste til Aften i Berlin og ankom tidligt næste
Morgen til Neustadt.

Vi kom til Cosel den 3 Juli om Aftenen og var fri for Arbejde til den 7: om Morgenen. Da hjalp vi med at lave
en Vold Nord for Byen, hvorefter vi havde fri til den 9., da vi skulde hjælpe med at bygge en Bro. Den Dag
blev en Officer begravet, og der var Musik og Klokkeringning.

Den 11. var jeg i en lille Skov for at hugge Smaaris til at lægge paa Skrænten af Oderfloden. Søndagen den
9. var jeg i Kirke i den protestantiske Kirke. Det er en meget smuk lille Kirke, der er to leitere over hverandre
langs med siderne og i den vestre ende af Kirken er et Orgel, som spiller meget smukt. Der er en stor
Altertavle, som ser ud til at bestå af Sandsten. Den har ingen Udhugninger, men på Midten er malet ”Den
hellige Nadver”. Deres Ceremonier er ligesom hjemme. Den Menighed, som bekender sig til den
protestantiske Religion, er almindeligvis af den bedre Klasse.
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Søndag den 17. var jeg i katolsk Kirke. Kvinderne bærer en Hovedbeklædning, som er af Tyl og med mange
Pivestrimler, saa at de næsten skjuler hele Ansigtet. Men Folkene ligner dem i Danmark. Det vil sige, de har
meget daarligere Klæder, men dog med samme Facon, som den, man er vant til at se hjemme.
Nu maa jeg vende Tanken paa det, som nærmest forestaar. Det er den Rejse, som i Morgen skal foretages til
Østrig, men først en lille Bemærkning om det Sted, hvor jeg nu ligger.

Inventaret bestaar af to lange Borde, fire Bænke, som staar henad Midten, og paa begge Sider er Brikser
eller Senge, som er en Slags Borde, hvor Halvparten kan nedlades paa Bænken, og saa dreje Madrasen om,
og saa er Sengen redt, men den er forresten meget god eftersom man er vant til i denne tid. En kakkelovn er
anbragt i den bageste Ende af Værelset, og hver Mand har sit Haandklæde, Lagen og Uldtæppe, en lille og
en stor Madras, to Vandbaljer og to Koste er til Afbenyttelse. Henad Midten er to Hylder og to Rader
Knagetræer til vores Tøj. Paa den søndre Side hæver sig uden for reduten 30-40 Egetræer, som giver et
venligt Skuer for det indespærrede Menneske. Vores Kost bestaar i Ærter og Flæsk og Ris kogt i Vand og
Oksekød, undtagen om Lørdagen, da faar vi Krybbønner og Kød. Om Morgenen Kaffe og Brød, som ligner
Franskbrød. Det er det bedste vi nyder her.
Den 18. (juli) om Morgenen rejste vi fra Cosel paa Vej til Østrig. Vi var i Oldenburg Kl. 2, hvor vi blev godt
modtaget af Østrigerne. De var nysgerrige efter at se os, thi de havde aldrig før set en dansk Soldat. Der traf
jeg min Fætter Peder Skipper, som er Korporal ved 4. Regiment og tillige med ham Jørgen Juul. Der fik jeg
Efterretning om, at Klaus Lykke var dødfor tre maaneder siden.
Næste dag kom vi til Wien. Her fremstod Verden ligesom paa ny. Paa Kasernen fik vi anvist Værelser og fik
hver to Brød. Jeg fik et Værelse ud til en Torveplads, hvorfra jeg saa tre kejserlige Køretøjer. De to var
forspændt med hvide Heste og en med sorte Heste. Om Eftermiddagen var jeg med nogle andre ude at
spadsere. Uden for Porten mødte os en østrigsk Underofficer, og hvor forundret blev vi ikke, da han i godt
dansk tiltalte os: ”God Dag Kammerater! Hvad vil I her, og hvorledes har I det ? ” Han forklarede os, at
han var Søn af en dansk Major og fulgte os rundt i Byen.

Den 24. Juli var jeg paa Besøg paa Klostret Gjødvaz (Gôttweig). - Omtrent tre kvart Mil fra Donau ligger
denne yndige Borg. Jeg begav mig paa Vejen hertil, og Solen brændte forfærdeligt, da det var paa den aller
varmeste Tid af Dagen. Ved Foden af Bjerget satte jeg mig i Skyggen af de dejlige Birketræer for at hvile mig
lidt og for at køles, thi jeg var ganske vaad af sved.
Medens jeg sad fordybet ved synet af al den Herlighed, som omgav mig, kom en af Landsbyens Beboere og
betragtede mig, som om jeg var et vildt dyr. Jeg sagde til ham paa tysk, om han ikke før havde set saadanne
Folk, men han svarede nej, og jeg fortalte ham, at jeg var en dansk Krigsfange. Jeg fortalte ogsaa, at jeg
havde i sinde at bestige Klostret, men da han hørte, at jeg kunne tale saa meget tysk, blev han glad og tog
mig ved Armen og fulgte mig ind i et fornemt Hus, som laa tæt derved.

Jeg blev anvist en Stol at sidde paa, og straks kom to fruentimmer ind og tog Plads ved begge Sider af mig,
og jeg maatte, saa godt jeg kunde, fortælle om Krigen og om hvorledes jeg var blevet fanget. Imidlertid kom
Manden med en Flaske Vin. Han bød mig at drikke, og jeg blev meget glad, thi jeg var meget tørstig af den
stærke Varme, og efter at jeg havde siddet henimod en time kom et halvt hundrede Mand (hans
soldaterkammerater), som ogsaa vilde besøge Klostret, og jeg maatte løsrive mig og gaa med dem op paa
Bjerget. Efter en Times meget streng March kom vi endelig op paa Toppen, og satte os paa en Bænk for
derfra at beskue de omliggende Landskaber.
Som vi saaledes sad, kom en af Munkene og bød os velkommen samt tilbød at vise os al Herlighed. Han
ledsagede os først til Kirken, hvor alle Stolestader var belagt med Mahogni. Altret var meget stærkt forgyldt.
Lysekroner af purt Guld, og ved Orglerne var ogsaa en stor Mængde Guld. Dernæst blev vi ført ind i et
Sidekapel, hvor de jordiske rester af Klostrets Stifter blev opbevaret.
Til sidst blev vi ført ind i en stor Spisesal, som benyttes af Munkene, og hvis Bord altid er dækket. Den hellige
Pater havde her beredt et Maaltid for os alle, og det bestod af hvert et halvt Brød, og dertil saa meget Vin,
som vi kunde drikke. Ved Bordet var også den unge Munk Benedictus, som havde vist os omkring i de
forskellige Værelser. Da vi havde drukket saa meget, at der blev god Kulør hos os alle, saa rejste han sig
medfølgende Ord til os:

”Kære Venner og Medmennesker. I den hellige Paters Navn ønsker jeg Eder inderlig og af Hjertet
velkommen. I Mænd, som har vovet Liv og Blod for Eders Fædreland. Eder vil han i Dag vederkvæge saa
godt, som han det formaar. ”
Med inderlig bøn til Gud om, at Fred snarlig maatte komme til vort Hus, sluttede han sin Tale. Alle satte sig
igen og drak saa meget han lystede. Derpaa gik vi paa Hjemvejen meget glade og muntre.
Fra den 31. Juli om Eftermiddagen til den 2. August om Formiddagen var jeg paa Lazarettet. Da jeg kom
tilbage fortalte de mig, at der var ni Måneders Vaabenstilstand., og at vi skulle rejse hjem. Men først den 12.
fik vi endelig Besked paa, at vi skulde rejse den 13. (aug.) Der var Regimentsexercits og Musik, og alle
Dækkener og Lagner blev afleveret. Den 13. maatte vi aflevere vore Tæpper, og vi fik at vide, at vi skulle
rejse næste Morgen (d. 14. aug.) Kl.4. I Kasernegaarden stillede hele Musikkorpset og spillede ”Den tapre
Landsoldat” for os.

Vi var i København den 18. om Formiddagen og blev permitteret den 19. Den 21. drog jeg fra København til
Bandholm og var hjemme i Nakskov kl. 2 om Natten.
Hermed var Rejsen endt og hav tak herfor o Gud for din faderlige og kærlige Ledelse, som du gav mig og
mange flere, som delte Skæbne med mig. ”

Christian, der som nævnt har ligget ved samme kompagni, som dagbogsskriveren og været i den samme lejr,
har uden tvivl haft de samme oplevelser som denne. Alt i alt må jeg konstatere, at de har været ordentligt
behandlet. I hvert fald har de været vidt omkring og set byer og lande, som deres jævnaldrende først fik
mulighed for langt senere.

29. maj 1873 arver Christian, som sine 3 søskende, der er i live, deres morbror garvermester Johan Georg
Heerdegen, hvis ægteskab var barnløst. De får hver Rd. 1605-00-8 9/56 sk. Et ganske pænt beløb dengang.
Christian er iflg. skifteprotokollen købmand i Stubbekøbing på det tidspunkt.
Jeg beklager, at de historiske fakta gør, at jeg må gå i rette med den mundtlige overlevering, både hvad angår
krigsfangenskabet og arven efter Johan Georg Heerdegen.
Den 15. juni 1874 bliver Christian gift med Karen Johanne Axeline Pingel i Gunslev Kirke.

Ved FT 1890 bor familien Møllegade 111, Stubbekøbing.
Udover familiens 9 medlemmer bor der følgende:
Hansine Johansen, 16 år, Tjenestepige, født i Gundslev Sogn,
og Sofus Hansen, 16 år, Lærling, født Kjøbenhavn.
Godt 25 år senere, i juni 1900 kommer der igen et beløb til
udbetaling i arvesagen efter morbroderen, idet et beløb på
kr.4.000,-, der ved det oprindelig skifte var indsat i
Overformynderiet til rentenydelse for Elise Ostergaard, født
Lomborg, nu var blevet frigivet tillige med renter kr.44,80.
Hver af arvingerne får således yderligere udbetalt kr.288,15.
Christians andel bliver udbetalt til konsul E. Nobel, der
fremlagde
fuldmagt
fra
købmand
J.C.Ph.
Rossing,
Stubbekøbing.
Ifølge Selskabet De Danske Vaabenbrødres overbestyrelses
protokol for lokalafdelingernes bestyrelser, har Christian været
kasserer i selskabets afdeling i Stubbekøbing fra 10. februar
1907 til 9. februar 1908. Der er noteret: ”Udtraadt 9/2 1908 til
Kbhv. ”
Chr. Jacob Philipsen Rossing.
Fra Bjørns anegalleri.
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Bjørn Rossing fortæller videre:
” Efter ca. 30 år som købmand i Stubbekøbing gik han fallit - udkonkurreret af de ”nye ” brugsforeninger.
Han flyttede til København og levede af en lille pension fra Våbenbrødrene og hjælp fra hans børn.
Som et kuriosum nævner jeg, at han var meget lidt krigerisk. Han efterlod sig ikke noget testamente, udover
en bøn om, at der ikke blev skudt salut ved begravelsen, som Våbenbrødrene ellers gjorde ved afdøde
medlemmers begravelse dengang. ”

Den 15. juni 1924 fejrede ægteparret guldbryllup
ved en fest hos den ældste datter Magdalene i
hendes hjem i C hari otten lund.
Børn:
Magdalene Petrine Rossing, f. 5. juni 1874 i

Stubbekøbing, døbt 19. juli 1874 i Stubbekøbing
Kirke.
Faddere: Petrine Pingel af Skouby, Ella Christensen
af Stubbekøbing, Jacob Pingel, Lærer, Skouby.
Edvard Pingel Rossing, f. 12. dec. 1875 i
Stubbekøbing, døbt 12. marts 1876 i Stubbekøbing
Kirke.
Faddere: Sophie Kaas, Smed Kaas hustru i
Nykøbing, Jomfru Christiane Pingel (Moster) i
Skouby, Smed Edvard Kaas, Kjøbmand Rossing
(Faderen).

Georg Marius Rossing (se denne), f. 12. juli 1877

i Stubbekøbing, døbt 18. aug. 1877 i Stubbekøbing
Kirke.
Faddere: Skolelærer Corfitzens Hustru Hansine
Vilh. Marie, Tved v/Aalborg, Jomfru Hanne
Corfitzen, Stubbekøbing, Skolelærer Hans Michael
Corfitzen, Garver Hugo Madsen, Stubbekøbing.
Fra Chr.J.P.Rossing og Karen Johanne Axeline
Pingels guldbryllup 1 og 2.
3. Bjørn R., 4. Benedicte R. 5. Iben R.,
6. Tove Thomassen, 8. Agnes R. g.m.17,
9. Hedevig R., 10. Jac. Theodor R.,
11. Magdalene R., 14. Kaja Petersen g.m.10,
15. Viggo Pingel, 16. Emma C.Hansen g.m.19,
17.Einar Thomassen g.m.8,19. Georg Marius R.

Jacob Theodor Rossing (se denne), f. 1. juni 1879

i Stubbekøbing, døbt 13. juli 1879 i Stubbekøbing
Kirke.
Faddere: Jfr. Petrea Christiane Pingel (Moster),
Helen Jensen, Sortsø, Skolelærer Pingel, Skovby,
Barnets Fader.

Sophie Rossing, f. 7. maj 1881 i
Identificeret af Bjørn Rossing marts 2003.
Stubbekøbing, døbt 24. juni 1881 i Stubbekøbing
Kirke.
Faddere: Kjøbmand Lassen og Hustru, Frk. Corfitzen, alle af Stubbekøbing, Lærer Corfitzen, Mejninge.

Agnes

Emma Johanne Rossing, f. 20. marts 1884 i Stubbekøbing, døbt 11. maj 1884 i Stubbekøbing Kirke.
Faddere: Brygger Jørgensens Hustru i Stubbekøbing, Frk. Lassen, Brygger Jørgensen, Postholder Jørgensen,
alle i Stubbekøbing.
Hedevig Marie Rossing (se denne), f.21.nov. 1886 i Stubbekøbing, døbt 30. jan. 1887 i Stubbekøbing Kirke.
Faddere: Barnets Moder, Frk. Clara Dorothea Henriette Scharping, Garver Hugo Robert Madsen, Kjøbmand
Carl Johan Heinrich Lassen, Alle i Stubbekøbing.
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Rudolf Valdemar Frederik Rossing, født 18. oktober 1865 i
København.
Død 9. februar 1924 i Skørping, begravet 16. febr. 1924 på Vestre Kirkegård i København..
Gift 15. april 1898 med Juliane Marie Hansen, f. 7. juni 1875 i Helligånds sogn i København. Død 28. aug.
1946, begravet 1. sept. 1946 på Vestre Kirkegård.

Valdemar, som han er blevet kaldt, er født den 18. okt. 1865 i Set. Annægade 16 og døbt 26. nov. 1865 i Set.
Petri Kirke.

Da Valdemar er 5 år dør hans far. Valdemar kommer på Det Kgl. Opfostringshus, der efter endt skolegang
sørger for, at han bliver discipel på Bogense Apotek. Valdemar, der er 14’/2 år gammel, kommer på prøve
som discipel den 20. april 1880. Den 25. august 1880 indgås der kontrakt mellem Det Kgl. Opfostringshus og
apoteker S.L.Richter om at oplære Valdemar i farmacien samt bekoste hans fysikateksamen.
Apoteker Richter dør imidlertid og Bogense Apotek overtages 1. maj 1883 af apoteker Lorens Severin Mørk
Hansen, der samtidig indtræder i Valdemars uddannelseskontrakt. Den 25. juli 1884 består han
medhjælpereksamen ved Fyns Stiftsfysikat med 1. karakter. ”Konditionerede” smst. 26. juli 1884 til 1. aug.
1885. Derefter var han på Skælskør Apotek fra 1. august 1885 til 1. februar 1887.

I juni 1888 består han kandidateksamen med mg. ”Konditionerede” derefter på Hesselager Apotek fra 27.
juni til 25. juli 1888, på Svane Apoteket i Randers fra 1. august 1888 til 1. november 1891, derefter på
Christianshavns Apotek fra 1. november 1891 til 1. februar 1893. 1. februar 1893 får Valdemar ansættelse på
Nørre Farimagsgades Apotek.
Den 15. april 1898 indgår Valdemar og Juliane Marie Hansen ægteskab
og flytter ind på Blegdamsvej 40 A, 4., hvor begge børn kommer til
verden.
Den 13. januar 1900 fødes det første barn, der døbes Gerda Ingeborg
Elisabeth Rossing i Set. Johannes Kirke den 13. april 1900. Blandt
fadderne er frk. Clara Rossing (grandfaster), Istedgade 14.

Den 9. maj 1905 kommer sønnen Aage Valdemar Rossing til verden.
Han døbes 15. juli 1905 i Set. Johannes Kirken.

Den 7. maj 1915 får Valdemar bevilling til Skørping Apotek og opsiger
sin stilling på Nørre Farimagsgade Apotek til 31. juli 1915. Den 1.
august s.å.. overtager han Skørping Apotek. Gerda er da 15 år og Aage
10 år. I 1923 tager Aage studentereksamen fra Aalborg Katedralskole.
R. V. F. Rossing.

Begge fotos er fra værket ”Danske
Apoteker

Skørping Apotek omkring 1915.
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Børn:
Gerda Ingeborg Elisabeth Rossing, f. 13. jan. 1900, død 1967 på Glostrup Amtssygehus.
Aage Valdemar Rossing, f. 9. maj 1905 i København.

Da Aage er 10 år overtager hans far Skjørping Apotek og i 1923 bliver han student
fra Aalborg Katedralskole.
Han bliver cand.med. 1930 fra Københavns Universitet. Fra dec. 1930 tiljan. 1932
er han kandidat på Amtssygehuset i Fredericia. Fra febr. 1932 til nov. 1933
reservelæge på Amtssygehuset i Esbønderup, fra nov. 1933 til dec. 1936
1 .reservelæge Nyborg Bys Sygehus.

Gift 1. februar 1931 i Hjørring med Ingeborg Liidemann. Skilt 1953.

Fra december 1936 driver han selvstændig praksis i Nyborg. Fra 1940 er han tillige
læge for Kystsanatoriet ved Nyborg og fra januar 1948 tilsynsførende læge ved
Københavns kommunes børnehjem ved Nyborg og fra 1953 ved Dyrehavens
børnehjem. Herudover er han skolelæge fra 1956. Siden 1950 har han været
tilknyttet Dampskibsrederiforeningen.

Aage Valdemar
Rossing

Af faglige tillidshverv kan nævnes:
1950: Næstformand Fyns Lægeforening, 1948 medlem af Sygekasseudvalget, 1950 i Repræsentantskabet for
Den almindelige danske Lægeforening, 1945 medlem af attestudvalget. Formand for Nyborg
Sygeplejeforening.
Efter skilsmissen i 1953 indgår Aage den 12. nov, 1955 ægteskab med Edel Frederikke Landsberg, født
Rostrup Müller, i Nyborg. Allerede 30. maj 1958 dør han i en alder af 53 år.
Barn:
Niels Rossing (se denne), født 19. nov. 1935 i Nyborg.
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Hans Jorgen Rossing
Fødtca. 1772
Norge
Død 8. okt. 1822
på Frederiks, København

Daniel Henrich Rossini
Født 25. febr. 1805
Frimands kvt 117, K-havn
Gift 20. juni 1828
Nykøbing F. Kirke
Død 12. marts 1851
Nykøbing F.

Karen Sofie Jensdatter
Fødtca. 1773
Frederiksberg
Død 20. febr. 1851
Vartov i København

Georg Wilhelm Rossing
Født 17. maj 1831
Nykøbing F.
Gift 12. juni 1857
Nysted Kirke
Død 20. dec. 1904
Nysted

Johan E. Heerdegen
Fødtca.1771
Helmbrachts, Bayern,
Død 2. okt 1853
Nykøbing F.

Magdalene Heerdegen
Født 7. nov. 1806
Nykøbing F.
Død 14. juni 1849
Nykøbing F.

Peder Madsen
Født ca.1760

Susanne Madsen
Død 21. febr. 1853
Nykøbing F.

Harald Jacob Rossing
Født 8. febr. 1861
Nysted
Gift 18. nov. 1887
Set. Mikkels Kirke, Slagelse
Død 26. febr. 1928
Nysted
Ægtefælle: Kirstine Margrethe Conradine Møller

Jacob Jensen_________
Født
Svendborg ?
Død
før hustruen, der dør i 1873

Andrine W. Jensen
Født 16. jan. 1827
Svendborg
Død 26. jan. 1900
Nysted

Harraldine Lund______
Født 1795
Svendborg ?
Død 22. jan. 1873
Svendborg i en alder af 78 år.
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Harald Jakob Georg Rossing, født 8. Februar 1861 i Nysted.
Død 26. Februar 1928 i en alder af 67 år. Begravet i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.

Gift d. 18. November 1887 med Kirstine Margrethe Conradine Møller, f. 18. November 1864, i Slagelse.
Hun var søster til farfars soldaterkammerat, Wilhelm Møller.
Død 14. juli 1931. Begravet 19. juli 1931 i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.

Til venstre Nysted Skole, der blev opført i
1852. Fra bogen "Huse i Nysted”, udgivet af
Nysted Kommune og Miljøministeriet. Ældre
foto, A. Rasmussen, Nysted.
I denne skole har alle Rossinger født i Nysted
fået deres første lærdom.

Farfar blev konfirmeret i påsken 1875 med
karaktererne mg i kundskaber og opførsel.
Samme år kommer han i handelslære i L.G.
Samsons kolonialforretning i Nykøbing F. og
blev kommis i 1880, hvorefter han blev flere år
hos købmand Samson som kommis.

Den 31. Marts 1882 mødte han som rekrut ved 17. Bataillon, der
havde garnison i København på Sølvgades Kaserne.

Stambogen for 17. Bataillon årgang 1882 viser:
”Soldaternummer: 55, Højde: 62/2” (l,63m), Væxt: stærk, Haar:
blondt, Øine: blaa, Særlige kendetegn: (Intet noteret)
Duelighedsnr. 1. Straffelisten er blank. Andre vedtegninger:
Handelsbetjent. ”
Han gjorde tjeneste som rekrut ved 1. kompagni fra 1. april til
2.okt. 1882, hvor han hjemsendes som menig. Senere bliver han
genindkaldt 2 gange, formentlig til det man kaldte
efterårsmanøvre, fra den 2. sept. 1884 til 3. okt. 1884 og igen fra
2. sept. 1886 til 3. okt. 1886.

l.sept. 1890 overføres han til Forstærkningen ved 34. Bataillon,
som han dog aldrig bliver indkaldt til.
Hele sin soldatertid har han gjort tjeneste sammen med:
Vilhelm Frederik Ferdinand Møller, født 18. marts 1862 i
Slagelse, der får 52 som soldaternummer. 52 får dog kun
duelighedsnr.2. Også hans straffeliste er blank. Under andre
vedtegninger er noteret: Bager. 52 har en søster, Kirstine, som
farfar senere bliver gift med.

Rekrut 55 i København 1882

Først da de bliver overført til Forstærkningen skilles deres militære veje, idet 52 overføres til 32. Bataillon.
Det er dog uden betydning, idet ingen af dem indkaldes til Forstærkningen.

Efter rekruttiden er Farfar kommet tilbage til købmand Ludvig Georg Samson i Nykøbing og har været der
helt til 1885 med undtagelse af den tid han har været indkaldt til militærtjeneste.
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19. aug. 1883 døbes købmand L.G. Samson’s datter, Christine Georgine Samson. Faddere er købmand Georg
Rossing og hans hustru, Nysted, deres datter Jomfru Sophie Rossing, Færgegården ved Sundby, og
handelskommis Harald Rossing af Nykøbing. At både Harald, hans forældre og hans søster har været faddere
til købmand Samson’s datter tyder på, at der har været nære bånd mellem de to købmandsfamilier.
I 1885 blev farfar bestyrer af sin faders forretning og 1. oktober 1887 indtrådte han som medejer af
forretningen. I 1895 blev han eneejer.

I en sang der er skrevet til ham på hans 25-års fødselsdag fremgår det tydeligt, at både pengekassen og
varelageret var tomt, da han kom hjem til Nysted for at deltage i forretningen. Der er ingen tvivl om, at Farfar
var den, der fik sat skub i forretningen. Ja, men her er sangen, den taler for sig selv:

Den 7. oktober 1887 får farfar Borgerskab som købmand i Nysted. Den 8. juni 1892 udvides det til også at
omfatte borgerskab som Værtshusholder, men allerede 24. juni s.å. opsiges borgerskabet som værtshusholder
på ubestemt tid. Den 24. april 1897 er han begyndt at benytte sin ret til handel med brændevin og 7.
december 1898 anmelder han, at han er begyndt at anvende sin ret til udskænkning af brændevin. Allerede
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året efter meddeler han, at han ikke foreløbig vil benytte sin ret til udskænkning af brændevin. 14 år senere
20. marts 1913 får farfar bevilling til at drive beværtning med ret til udskænkning af stærke drikke. Der blev
dog ikke drevet værtshus i traditionel forstand, men kun beværtning af bønder, der kom ind for at handle.

Farfars borgerskab som købmand i Nysted.
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Den nøjagtige dato for farfars og farmors
forlovelse kender jeg ikke, men jeg kan
forestille mig, at de har mødt hinanden under
farfars genindkaldelse i efteråret 1886. Jeg
gætter på, at de er blevet forlovet nytårsaften
1886/87, da jeg er i besiddelse af Haraids
mors lykønskningsbrev til sin kommende
svigerdatter. Dette brev er dateret 6. jan.
1887.
Som det var sædvane helt til min kusine
Elsebeths forlovelse med Iwan Bjarnø, blev
der udsendt forlovelseskort til familie, venner
og bekendte. Forlovelseskortet ses til højre.

18. November 1887 bliver han gift med 52’s søster godt 1 år efter de to soldaterkammeraters sidste
genindkaldelse i 1886. Min far skriver i ” Mindebog til Georg fra Far”, at han har fået fortalt, at hans far
rejste til Slagelse, hvor brylluppet skulle stå, en dag før beregnet, da der rasede en heftig snestorm, så de var
bange for, at togene ikke kunne
komme frem. Hans far og mor
rejste som planlagt dagen efter og
nåede frem til tiden. Rejsen
foregik med postvognen fra
Nysted til Nykøbing F. og derfra
videre med tog.

Billedet viser fra venstre siddende
Haraids søster Christine, hendes
mand Johan Pedersen med deres
søn Georg. Siddende forældrene
Andrine og Georg. Bagest søsteren
Sofie,
hustruen
Kristine og
Harald.
Foto fra sommeren 1890.

Billedet til venstre:
Harald og hans
kone Kirstine med
deres
børn
og
Haraids forældre.
Børnene er fra v.
Siegfred, Christian,
Georg.
Siddende
Gerda og Sofie
kaldet Søster.
Foto fra efteråret
1896.

Billedet til højre:
Drengene Christian
og Georg.
Foto fra 1897.

82

I værket ”Dansk Billedgalleri”, Bind II, Danmarks Industri og Haandværk 1879-1904, er farfar omtalt tillige
med 6 andre Nystedborgere:

NYSTED

Danielsen, Johannes Christian, f.
29. Januar 1833, Fehmern, Blik
kenslagermester, LI. 1847, Sv. 1851,
Etb. 2. Jan. 1S62, BM. i den lokale
Blikkenslagerf. f. Loll.-Falster Stift,
(Frederik Christian Danielsen,
Anna Dorthea Petersen), v. l.Juni
1862, Nysted, t. Hanne Marie
Sophie Harder, f. 5. Maj 1838,
Slagelse.

Knudsen, Viggo, f. 9. Juli 1860,
Odense, Overlærer og Organist,
BM. af Hdvk- og Industriforen.,
(Klodsmager Vilhelm Julius Knud
sen, Maren Marie Knudsen), v. 3.
Aug. 1885, Neksø, t. Cecilie Jo
hanne Dorothea Sonne, f. 5. Okt.
1860, Neksø, Bornholm.

Gleie, Johannes Westrup, f. 25.
Sept 1851, Nysted, Smedemester,
LI. 1865, Sv. '1870, Etb. 16. Nov.

Larsen, Hans August, f. 12. Feb.
1866, Maribo, .Sadelmagermester,
LI. 1879, Sv. 1884, Etb. 1892,
Mdl. af Industri- og Hdvkf. samt
af Forsvarsbrødref., (Niels Larsen,
Husmand, Karoline Nielsen), v.
28. April 1903, Rødby, t. Jeanette
Hansine Eleonora Jensen, f. 1.
Marts 1868, Saxkjøbing.

1881, Fm. f. Industri- og Hdvkf.,
Byraadsmdl., (Smedemester Poul
Theodor Oleie, Christiane Bir
gitte Westrup), v. 16. Nov. 1881,
Nykj. F., t. Johanne Ingemann,
f. 6. Jan. 1857, Nykj. F.
Forretningen grundlagt 1851.

Hoick, Rasmus Emilias, f. 16.
Juni 1850, Nysted, Murermester,
LI. 1865, Sv. 1868, Etb. 23. Marts
1878, Mdl. af Industri- og Hdvkf.
Skoleudvalg, Fm. f. De danske
Forsvarsbrodre, BM. i Borgerf.,
(Murerm. Christen Pedersen Hoick,
Hansine Sofie Pedersen), v. 18.
Decb. 1874, Nysted, t Anna Petrea
Elisa Pedersen, f. 10. Marts 1851,
Nysted.

+
Rossing, Harald Jakob Georg, f.
8. Febr. 1861, Nysted, Købmand,
LI. 1875, Kom. 1880, Etb. 1887,
Kasserer I. H. F., Nysted, Overlig
ningskommissær, Havneudvalgsmdl., (Georg Wilhelm Christian
Rossing, Købmand, Andrine Jen
sen), v. 18. Nov. 1887, Slagelse,
t. Kirstine Margrethe Konradine
Møller, f. 18. Nov. 1864, Slagelse.

Wichmann, Svend Christian, f.
11. April 1859, Fuglse pr. Holeby,
Købmand, LI. 1873, Kom. 1878,
Etb. Maj 1883, Byraadsmdl. i 14
Aar, Mdl. af Ligningskommiss.,

BM. af Loll.-Falsters Købstæders
HdlsL, Fm. f. den lokale Hdlsf.,
(Frederik Wichmann, Proprietær,
Agnes Bønnelycke.
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Folketællingen pr.l. februar 1890 viser, at farfars
familie bor i sidehuset. Ejendommen ejes endnu af
faderen, idet skemaet er udfyldt af
der har
underskrevet. Denne underskrift er dog streget og
i stedet er der underskrevet af hans far. I skemaet
over personer med midlertidigt ophold er anført:
"Sidehuset. Vilhelm Frederik Ferdinand Møller,
bagersvend, Gjest, sidst Kjøge". Vilhelm var som
bekendt farfars soldaterkammeret og bror til
farmor.

Den 25. august 1897 er der valg, til
Ligningskommissionen. Farfar indvælges for en
periode på 3 år gældende fra valgdagen.
Fotoet til højre har jeg fået fra Lokalhistorisk
Arkiv i Nysted gennem fisker Eiler Koch-Jensen
og viser Nysted Havneudvalg år 1900. Ved farfars
død i 1928 udtaler borgmesteren mindeord om
ham til Lolland-Falsters Vestreblad og oplyser
heri, at farfar for nylig har holdt 25-års jubilæum
som medlem af havneudvalget.

Den 28. aug. 1902 er der suppleringsvalg "af et
Medlem af Byrådets større Halvdel (den Del, der
vælges af den almindelige Vælgerklasse) i Stedet
for Købmand Harald Jensen, der er flyttet fra
Byen. ”
Der blev afgivet 138 stemmer, der fordeltes
således: Fisker Laurits Jørgensen blev valgt med
82 stemmer. Barber Høffer fik 32 stemmer,
Kjøbmand H. Rossing 22 stemmer og hans far, G.
Rossing 1 stemme!

Nysted Havneudvalg år 1900.
Fra v. købmand H.J.G. Rossing, lods Fr. Larsen,
fisker Chr.Claus Landt. Den siddende menes at
være købmand Sv.Chr. Wichmann.

Ved Byrådsvalget den 3. januar 1906 opnår farfar
65 stemmer. Han er nr.5 på listen, men kun de 4 første opnår valg.

Ved Byrådsvalget den 11. marts 1909 er farfar opstillet på 2 lister. På liste A er han opført som nr.7 og sidste
kandidat. På liste C er han opført som første kandidat. Lige meget hjælper det. På liste A bliver de 4 første
valgt, mens der ikke vælges nogen på liste C. Jeg mener ikke bogstavbetegnelserne henfører til de samme
politiske partier, som vi kender i dag. Det eneste partinavn jeg har fundet er ”Det socialdemokratiske.”
Sidste gang han stiller op til Byrådsvalget er i 1916, hvor han er nr.4 på liste A, der med 100 stemmer får 2
indvalgt. Liste B får 299 stemmer og 5 valgt. Der er dog det specielle, at den ene valgte, overlærer V.
Knudsen både er opstillet på liste A og liste B.
Torsdag den 14. dec. 1916 afholdtes der på Nysted Rådhus "Folkeafstemning angaaende Godkendelse eller
Forkastelse af Konventionen mellem Danmark og de forenede Amerikanske Stater om Afstaaelsen af de 3
Vestindiske Øer, St.Croix, St. Thomas og St.Jan. ” Der blev afgivet 300 stemmer, 219 ja og 78 nej mens 3 var
ugyldige.

C.J. Frederiksens bog, "Laaland- min fødeø”, fortæller, at der i 1886 anlagdes en telefonlinie fra Maribo til
Nysted. I 1900 havde Nysted by 23 abonnementer. Af en pose fra forretningen, hvorpå der er trykt en sang,
fremgår det, at forretningen har telefon nr. 12, altså har de haft telefon før 1900. Jeg husker, at forretningen i
min farbrors tid, havde nr. 1012. Jeg har fået fortalt, at nummeret var blevet ændret fra nr. 12 til 1012. Så
farfar har været med noderne. Min far har fortalt, at da der kom el til Nysted, fik de elektrisk lys med kulørte
pærer på juletræet.
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I 1902 blev der anlagt et Acetylengasværk i Nysted, hvilket muliggjorde, at belysningen i gaderne nu kunne
ændres fra petroleumslygter til mere tidssvarende gaslygter.
Ifølge bogen ”Huse i Nysted” overtager farfar ejendommen i 1903 efter sin far. Samme bog fortæller, at
forhuset samme år blev udbygget med 1.salen til beboelse ligesom tagetagen blev udnyttet til beboelse. Det
har sikkert også været nødvendigt, da familien nu bestod af i alt 9 personer.

Nysted Rådstueprotokol fortæller, at der den 27. juli 1903 blev søgt om tilladelse til at opføre en etage på den
bestående ejendom. Byrådet vedtog, ”at henstille til Rossing, at andrage Justitsministeriet om tilladelse til
byggeforetagendet i sin helhed”.
Man har ikke spildt tiden, allerede den 29. juli behandler Byrådet et andragende til Justitsministeriet om den
søgte bygningsudvidelse.

Min far har også fortalt, at der i hans barndom kom mange fornemme gæster på Aalholm, navnlig i den tid
Lensgreve Frederik Raben-Levetzau var udenrigsminister (januar 1905-September 1908). Far har bl.a. fortalt,
at Kong Frederik d.VIII kom på besøg på Aalholm, og når han var der, gik han tur gennem byen med en hel
hale af børn efter sig. Ved disse besøg blev farfar engageret til at arrangere festfyrværkeri i slotsparken på
Aalholm.

Bogen ”Nysted 1409-1909” beretter:
”22. august 1906 var Nysted iført sit bedste Festskrud, og ved Adelgades Nordende var oprejst en Æresport.
Kongen vilde nemlig paa Vej til Aalholm passere Byen. Den har maaske aldrig rummet saa mange
Mennesker; thi alle Vegne fra vare Landboerne strømmede til. Kongen modtoges med stor begejstring. ”

At familien Rossing har været talrigt repræsenteret ved kongemodtagelsen er ganske sikkert.
I samme bog fortælles der:
”Rössings Købmandshandel grundlagdes 1856 og er oparbejdet til et betydeligt Omfang. ”
I skriftet ”Nysted 1409-1909” slutter forfatteren med at stille spørgsmålet:
”Staar Byen nu ved et Vendepunkt? Jærnbanelinien til Nykøbing er afstukken, og om et Aarstid eller to have
vi Jærnbanen. Vil den blive til Gavn eller til Skade ? Det kommer an paa, om Strømmen af Mennesker, Gods
og Guld vil gaa den rigtige Vej, d.v.s. til Nysted og ikke bort fra os. Vi unde vore kære Naboer i Storstaden
Nykøbing en god Fortjeneste, men ikke, at de skulle tage hele Profitten. ”
I en avisartikel under overskriften ”Lolland-Falsters gode Navne” fra 21. juli 1908 fortælles bl.a., at farfar
tidligt havde øje for byens mindre gode forbindelse med omverdenen, og han derfor blev et virksomt medlem
af det udvalg, der skulle skaffe Nysted jernbaneforbindelse med omverdenen.
25. maj 1911 blev banen til Nysted indviet som
en del af Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted
Privatbane. I jubilæumsåret 1961 stoppede
banen med persontrafik.

I firmaregistret i KRAK’s vejviser 1915 er
forretningen optaget under Befragtningsagenter,
ligesom en mindre annonce meddeler:
”Besørger Klarering og Befragtning. ”

Ved omtalen af forretningens 70-års jubilæum i
1926 fremgår det, at det var ham, der begyndte
på skibsproviantering, hvilket sikkert har været
indbringende, da der på den tid kom mange
skibe til Nysted. Se blot billedet.
Skibe i Nysted Havn 1921
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Tampmeöer 2)1. $8a^,
globing.

2J1 a i u è II r b a it u ô 53 a y er
fobi ben 5. Quli 1853 i Zalpov,
fyvor fyanS gaber nar ^Dampmøller.
Snbttl 16-aarô Sliberen Dar fyan
(SkD i SRoâtUbe Satinffole, nun gif
faa over til at tage prattifi llbban«
nelfe i SDMebpggeri, WoHni eg £>ait*
bet 3 b?n £>enflgt rejfte fyan i
1874—75 fyalüanbet Slarô Tib i
ïgftlanb øg grantrig og lærte b<:
navnlig vgfaa ab prnttifl 23ej be to
Sanbeö ©prog, fêr $ar SUr fttttre
— 1878 — løg fyan fat paa felv*
ftænbig SSirtfomfyeb forn gørpagter of
Ærifttue WHe t §el finger ; 188»)
inbtraabte fyan f*lv treble t Snterc’*
frrdffåbet „ftøbenfyavnS TampmøllrA
b?r i 1881 oVergif til ÄtiefdfLib;
pc a btn Sjö fif fyan Tilbub om Ti»
idtørpoflen før wTe foruiebe Ttømp
møller", men foreirat at føb? Tainpmøthn t Shjføbmg g. ftmnct mr
2 <’<•? .
i) ii ^ari :)<m federe ocrrtvg. p
Oben yar ban urfbrubt brevet i
t.'big mere omfaitenbe Sirliomfycb
9?fy?øbirg g.

£obmanb ^lüêftug,
StpReb.

Købmanb flloéftng er fobi i Styfteb
ben 8. gebruar 1861, fyans gaber
var Äobmanb og ejebe ben gorretning,
font (Sønnen nu meb faa megen Tijg»
tigfycb leber.
gr. Sloêfïng font i ganbetelære i
£
SamfonS kolonialforretning i
glebing, fyoor fyan forblev i en
længere Slûrrœtte forn Stommté. 1885
blev fyan Shftyrer af fin gabets gor»
retning i SHpftcb, og to Star fenere
inbtraabte fyan t Sebelfen font SReb*
ejer. 1895 git gamle Røbmanb iftoS*
fing ub, og Sønnen overtog alene
gorretnnrgen. Tel mœrfebeê fnaxt,
at bet var cn ung og briftig SKanb,
ber var tommen til IJloreL gorretringen ubvibebeS paa alle Omraaber,
og Omfatningen bltv Slår for ilat
ftøtre.
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2)iim flørit Ä'pbnu.ib Sloöfing tødt j
øg fremmen er gorretnln^manb, og j
pt er 9<irt “ba
Sjæl, faa er fyan tillige en SJianb
meb Sniertäftf for bet liUe Samfmib,
bet omgiver fyam, og fyan er filtert
I en af be SQtenb, ber vil faa ben Op»
I gave at være meb til at føre UboiL
I ungen i flfyfhb inb paa ct libt fyar»
tigere Tempo enb bi n fßaSgang, fyven
ber nu fpabfercS frem.
Çjan fy ir aflerebe været heritor, en
Tel off.nilige fønetv; fyan fyar i flere
Slat været Overligningétomm ister;
en Tio var fyan SHeblem af ligning«*
I tommiéjtoneu. £pn er et vixtiomt
Peblern af ftavneubvalget og S8eftp
rdkSmeblem af g. & $. goreningen;
i benne ftbffe (Sgenfïab bar $øbmanb
SRoSflng ifær fyaft fin Cpmærtfomfyeb
fyenvenbt paa Tefnif! Stole, fyvté
gremgang fyan lægger megen Stegt
’ paa. .fron nærer i bet fyde taget be! tpbelig SnteccSfe for 83pen« SWe’ væfen og er en ivrig Ttlfyæuger af
en Sfoleorbning, ber famler fyde
Sfyenô Stolevafen i kommunens
ûaanb.
Som ^nbetømanb fyavbe fyan tibligt
Øje for
mtnbre gobe gor bliv
helfe meb Omvcrbenen, og fyan blev
■ herfor et virffomt SJhblem af betUb»
oalg, ber fhilbe ftaffe 2tyfteb en 3ærn«
bane. $r. fHoôfing fyar to ®ange
været opftiöet (om ©praabôtanbibat,
men fyar itfe opnaact $alg, og bog
er fyan Ivalipceret bertil fom faa.
I Sflange af SpenS borgere betragtet
ba ogfaa §r. fôoêfing fom en af
gremtibenS Iebenbe Wtenb i Sftpfteb.
3. ®. £

Farfar har været et meget aktivt menneske, der tog livlig del i Nysteds foreningsliv. Han var i 1912 medstifter
af Nysted Sejlklub og sad i den første bestyrelse. Ifølge de mange nekrologer har han været medlem af
bestyrelserne for De danske Forsvarsbrødre, Industri- & Haandværkerforeningen, Handelsforeningen og
Hasssings legat. Endvidere har han været overligningskommissær og medlem af ligningskommissionen og
indtil sin død, gennem mere end 25 år, medlem af Nysted Havneudvalg.
Men også farmor var engageret i byen liv. Bogen ”Nysted 1409-1909” oplyser, at hun ved bogens udgivelse i
1909 var medlem af menighedsrådet.

Børnene fotograferet til Georgs konfirmation, 6. okt. 1907.
Fra venstre siddende Georg, Svend og Gerda. Stående Søster, Axel, Christian og Siegfred.

Postkort fra 1920’erne med Magasinet som motiv
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18. November 1912 fejrer farfar og farmor
sølvbryllup. Min far skriver, at hans forældres
Sølvbryllup blev fejret med en stor fest. Han var 13’/z
år og det var første gang han havde lange bukser på.
Han fortæller også, at han kørte i lukket vogn til
Sølvbryllupsmiddagen på Nysted Hotel. Det var
første gang han kørte i lukket vogn. Formentlig en
bil.

Sølvbrudeparret

I sølvbryllupsgave fik forældrene en kultegning i mahogniramme af børnene. Motivet er et aftenbillede med
3 skibe under sejl i magsvejr. Billedet, der er tegnet af Chr..........bache i 1896, hænger nu, mere end 100 år
efter det er tegnet, over sofaen i vores stue.
Nevøen Georg Petersen har til lejligheden skrevet en sang, der meget hjerteligt beskriver det store hjerte- og
husrum, der altid blev vist af sølvbrudeparret i Nysted, ligesom han også bringer en tak fra dem, de har
hjulpet og skænket glæde.
I bogen skriver min far, at hans forældre førte et stort og gæstfrit hus, der kom mange til gode. Hans far var
god, livlig og munter. Om sin mor skriver han, at hun, som hjemmets gode fe, var yndig og sød. Min mor
fortæller, at hun som feriebarn havde mest kontakt med min farfar, der tog sig meget af feriebørnene. Jeg har
personligt hørt min far’s fætre og kusiner, Frede, Asta, Ejner og Ellen tale meget rosende om hjemmet og
deres mange ferier der. Bl.a. har de fortalt, at mange ældre i Nysted fik bragt mad ud fra min farfar’s og
farmor’s hjem. Frede har i en tale omtalt hjemmet som byens daværende Socialkontor.

Men også børnene fra Nysted kom på ferie. Min far har fortalt, at de sejlede med båden ”Guldborgland”, der
sejlede en gang om ugen fra Nysted til København, og at en af drengene en gang stak hovedet ud af koøjet,
da skibet skulle lægge til i København og nær ikke kunne få det ind igen. Han nåede det dog. I København
besøgte de deres morbror, onkel Wilhelm og tante Caroline (Møller), der boede på Rolfsvej 10, 3.tv., på
Frederiksberg. Dette ægtepar var barnløst, men havde taget Carolines søsters datter, Signe Larsen, til sig som
deres. Hun voksede op hos dem, men kaldte dem Onkel og Tante. Ved deres død overtog hun lejligheden
Rolfsvej 10, indtil hun som pensionist i 1970 fik en beskyttet bolig. Tante Signe, som vi havde tæt
forbindelse med i mit barndomshjem, var et sjældent fint menneske. Under besættelsen husede hun folk, der
var eftersøgt af tyskerne.

Folketællingen pr. 1. februar 1916 viser at der i stueetagen syd for forretningen var indrettet en mindre
lejlighed, der var udlejet til enken Christine Andrea Schmiegelov, der var kollektrice for Industrilotteriet.
Udover forældrene bor 4 af børnene hjemme. Datteren Gerda er anført som husjomfru, Siegfred er
handelslærling hos sin far, Svend går formentlig stadig i skole, mens Georg er handelskommis. Husstanden
består yderligere af en handelslærling, Axel Hans Jørgen Julius Jensen født 16/9-1898 og 2 ”tjenestetyender”
Hansigne Jørgine Petersen Suhr og Ellen Marie Petersen begge født i 1898.
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På
folketællingslisten
har
Lignings
myndighederne påført oplysninger om
indkomst, formue og pålignet personlig skat
for 1916-17 til stat og kommune. For farfars
vedkommende er indkomsten anført til
kr.5.936 mens formuen andrager kr.30.200.
Den pålignede statsskat udgør kr. 162,55 og
kommuneskatten kr.683,70. Et kig på de
øvrige folketællingslister viser, at der ikke er
mange, der har en større indtægt.
Aftenhygge i hjemmet ca. 1916
F. v. Farfar, Svend, Gerda, Farmor og Siegfred.

Den 31. nov. 1918 har han på forretningens
brevpapir nedskrevet følgende:

Den 23. december 1925 bestemmer ægtefællerne, ”z henhold til Lov nr.56 af 18. Marts 1925 § 56, at den
ældre Lovgivnings Regler skal vedblive at gælde for Ordningen af det fuldstændige Formuefællesskab, der
hidtil har bestaaet mellem os. ”

Der blev tilsyneladende bragt orden i tingene inden det var for sent.
Udover familien var der også fremmede børn på ferie i købmandsgården. Min mor var feriepige, der i 1919
og 1920 tillige med en dreng fra Nørrebro i København, Erik Johansen, og en dreng fra Berlin, Bernhard
Ziemann, som jeg har fundet navnene på i et fotoalbum.

Min mor beretter den 17. Januar 1999:
”1 1919 var jeg første gang i Nysted, som feriebarn fra Sydslesvig. Jeg blev afhentet på Nysted station af min
senere svigerfar, H.J.G.R., og hans svigerdatter Johanne. Jeg havde en dejlig tid med mange sejlture og ture
i hestevogn, bl.a. længere tur med madkurve til Frejlev Skov, hvor min feriefar havde lånt købmand Sidenius ’
hytte. Vi kørte i forretningens hestevogn med Martin som kusk.
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De ældre, Feriefar, Feriemor, Onkel Christian f.1864 og hans
kone, tante Alsine (Hansine) kom kørende i åben bil,
formentlig en droche. Hjemturen foregik samme dags aften.
I forretningen arbejdede sønnerne Axel som kommis og Svend
som lærling, samt endnu en lærling, der havde kost og logi
hos købmanden, og 2 kuske. Forretningen var tillige depotfor
Carlsberg, Tuborg og Kongens Bryghus. Til kørsel havde de 4
heste og flere vogne. Jeg var ofte med Martin på ”ølturene ”,
der varede det meste af en dag.

Datteren, Gerda var husjomfru for sine forældre og havde en
ung pige til hjælp. Når der skulle vaskes kom Maren tidligt om
morgenen
og
fyrede op under
gruekedlen.
Vasken foregik
på vaskebræt og
tøjet blev vredet i
hænderne. Først
senere kom der
vridemaskiner.
Tøjet blev rullet
på husets egen
Axel underholder feriebørnene,
rulle. Den bestod
Erik Annemarie og Bernhard. 1920
af et solidt bord
med en kraftig kasse med tunge sten, der kunne trækkes frem
og tilbage. Mellem bordet og kassen blev stokkene med
linnedet anbragt, så kassens vægt kunne presse tøjet. ”

”Plejeforældre og plejebørn 1920.”
F.v. Bernhard Ziemann fra Berlin,
Nørrebrodrengen Erik Johansen
og min mor Annemarie Reckweg.

A’propos trække rulle. Min far har fortalt, at han og Svend en gang huggede en pisk over med en økse. Far
huggede brænde og Svend lagde pisken op på huggeblokken og sagde provokerende, at Axel ikke turde
fortsætte med hugge, hvad han mærkværdigvis turde. Deres far blev underrettet og han lod dem vælge
mellem en på kassen eller at trække rulle for Maren.

Svend valgte en på kassen og far
at trække rulle. Svend fik
indyndet sig hos Maren og fik lov
til at sidde på rullen, hvor far så
måtte lide den tort at trække
Svend frem og tilbage.
Min mor fortæller videre:
”Foruden mig var der mange
familiemedlemmer på ferie og vi
var altid en 14-15 stykker til
bords ved alle måltider.
Iforretningen var der indrettet en
speciel skænkestue, hvor alle fra
landet blev budt på kaffe og en
lille en, medens hestene stod
bundet i gården. De handlede
med kolonialvarer, foderstoffer,
brændsel
og
drev
skibs
provianteringshandel ligesom de
også handlede med støbegods,
altså kakkelovne og komfurer.

Børnene fotograferet før 6. sept. 1917.
Stående fra v. Søster, Christian, Axel og Siegfred.
Siddende fra v. Georg, Svend og Gerda.
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Jeg var i Nysted til midt i August. Vi sejlede
hjem med ”Ægir” fra Nakskov til Flensborg ad
samme rute, som vi var kommet. Året efter var
jeg også i Nysted fra 1. Maj til midt i august. I
1920 var der også en pige fra Schleswig med på
rejsen, hun skulle være pige i huset hos mine
ferieforældre.

I det daglige tog Gerda sig af os, medens
feriefar var legeonkel for os. Fruen havde vi
ikke meget med at gøre Hun tilbragte en stor
del afsin tid i hjørnekarnappen med udsigt over
byens ”rådhusplads” og Adelgade.”
Min farfar var en ivrig sejlsportsmand. Nysted
Sejlklub blev stiftet den 29. Marts 1912. Af
klubbens 75-års jubilæumsskrift fremgår det, at
han var en af stifterne og var med i den første
bestyrelse. Ifølge nekrologerne ved hans død
havde han hjemtaget mange præmier ved
kapsejladser. Hans sejlsportsinteresse har haft
stor betydning for efterfølgende generationer.
Alle hans sønner på nær min far sejlede, hans
datter Gerda var en habil sejler, hvilket den
gang var noget af et særsyn for en kvinde. Alle
drenge i næste genration sejlerja Harald f. 1929
er orlogskaptajn af linien. Mine 3 drenge sejler
alle, Carsten tillige som styrmand, ligesom flere
af mine søskendes børn er meget glade for at
sejle.

Ved badehuset øst for kystsanatoriet.
Nederst farfar, farmor, Gerda og niecen Poula.
Øverst med matroshuen Bernhard.

Nysted ved vintertide 1920 med ”Sakristiet” i midten til højre.
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Nysted Sejlklubs protokol viser følgende:

Ved Nysted Sejlklubs første bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. april 1912 blev farfar valgt til kasserer. Søndag
den 9. juni 1912 deltager 6 både fra Nysted Sejlklub (NSL) i ”Vikingen”s kapsejlads ved Nykøbing. Farfar
vinder 1. præmie i ”Søster” i IV løb medens farfars gode ven ”Stoffer”, partikular Christoffersen vinder 5.
løb i ”Carl”.

Søndag den 14. juli 1912 afholdt Nysted Sejlklub kapsejlads. Vejret var udmærket, dog med rigelig luft til
fulde sejl. Her gentager historien sig, farfar vinder IV løb og ”Stoffer” V løb. Efter kapsejladsen afholdtes et
livligt festmåltid på Skansen, hvori deltog ca. 100 damer og herrer, som der står i NSL’s protokol.
På generalforsamlingen i 1914 fremhæver formanden: ”med særlig ros: Avlsbruger Christoffersen, Købmand
Rossing og Bøssemager Dalskov for den udmærkede Maade, alle de nævnte 3 Herrer havde hævdet Klubbens
Ære ved de afholdte Kapsejladser."
Af referatet for generalforsamlingen den 26. februar 1920 fremgår det, at farfar var fraværende på grund af
sygdom og at regnskabet derfor blev aflagt af formanden. Farfar bliver dog genvalgt med 16 stemmer og
deltager i næste bestyrelsesmøde, mandag den 22. marts 1920.

I anledning af NSL’s 10 års jubilæum er der foretaget en opgørelse i forhandlingsprotokollen over vundne
præmier i de forløbne 10 år. Farfar topper listen med 18 starter og 17 præmier, nemlig 11 1.præmier, 4
2.præmier, 1 krydspræmie og 1 ærespræmie.
Farfars ven, V. Christoffersen blev næstbedst med 16 starter og 16 præmier, nemlig 11 1.præmier, 2
2.præmier, 1 krydspræmie og 2 vandrepokaler.
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De 12 Nystedbåde har tilsammen
vundet 74 præmier, fordelt med 43
1.præmier,
18
2.præmier,
3
3.præmier, 4 krydspræmier og 6
ærespræmier. Af disse både har
”Vildanden” med frk. Hoick startet 2
gange og vundet 1 2.præmie. Bravo!
Ved NSL’s kapsejlads den 11. juni
1922 påtalte dommerne, at 3 både,
heriblandt ”Søster”, der hørte til 2.
start, lå i nærheden af startlinien ved
1. start. Ved denne kapsejlads var der
ingen præmie til ”Søster”, der blev
sidst i 3. løb - man ka’ vel ha’ en
dårlig dag.

”Søndag på Lindholm 1916"
Bagest f.v. Siegfred, Kristoffersen, Farfar, i midten f.v.
Gerda, Farmor og min far Axel, liggende t.v. Georg og t.h.
Søster med armen om Svend. De 3 øvrige er ukendte.

Ved generalforsamlingen den 22.
februar 1923 ønsker den del af
bestyrelsen, der har siddet siden stiftelsen, ikke genvalg. Ved generalforsamlingen 2 år efter vælges den
første formand, V. Knudsen og farfar til henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Ved Lolland-Falsters Sejlunions kapsejlads den 7. juni 1925 ved Nysted deltog 31 både. I 3.løb fik ”Søster”
2.præmie og i 7.løb fik ”Smut” med Rossing fra Nakskov (Siegfred iflg. fætter Harald) en 3. præmie.

Der er ingen tvivl om, hvorfra
efterfølgende Rossinger har deres gode
og sunde interesse for sejlsport.

Nysted Sejlklubs 75-års jubilæumsskrift
fortæller:
”Der var intet klubhus. Købmand
Rossing havde købt Nysted kirkes gamle
sakristi og stillet det op i sin have (lige
ud til vandet). Dette hus benyttedes dog
som samlingssted de første år. ” Se
billedet t.h.. Senere i festskriftet skrives
der, at først i 1938 blev der investeret i
materialer til et klubhus.
Sakristiet - NSL’s første samlingssted.
Billedtekst: "Søstermed Gæster Søndag 1919".

Inden tante Signe døde, gav hun mig
et postkort, som min farfar havde
sendt til sin svoger, tante Signes
plejefar. Kortet er desværre ikke
dateret og det er ikke muligt at tyde
poststemplets dato, men jeg mener, det
må være fra omkring 1918, kortet, der
ses t.v. viser det nye ”skiv”
”SØSTER”. Det er en kragejolle med
gaffelrig og bovspryd og er her rigget
med storsejl, fok og klyver. Den kan
yderligere rigges til med topsejl og
jager.

93

I et fotoalbum har jeg fundet billeder med teksten ”Svendborgturen 1919”. Af billederne fremgår det, at
deltagerne er skipperen Harald J.G.R., hans bror Christian,
farfars gode ven Christoffersen, som han til at begynde med
havde båd sammen med og feriedrengen Erik Johansen fra
København.

Brødreturene, som mine brødre og jeg kalder vore fælles årlige
sejltur, mente vi, var vores ”opfindelse”, men faktisk går de helt
tilbage til min Farfars tid og blev også videreført af mine
farbrødre Christian og Siegfred (og Heine), der også sidst i
1940’eme og begyndelsen af 50’eme tog på brødretur hver
sommer.

”Søndag 1919”

I 1917 er sønnen Siegfred soldat og ligger i juli i kantonnement
syd for Præstø. Han skriver i sin Dagbog under 16. juli at hans
soldaterkammerat 77 kom fra kroen i Allerslev og fortalte, at
Siegfreds Far ligger med ”Søster” i Præstø sammen med 2
andre Nystedbåde, ”Carl” og ”Grethe”. Besætningen på
”Søster” bestod af Farfar, hans bror Christian og nevøen Ejnar
Petersen.

Brødreturen i 1920’eme skulle gå til Præstens
0, Omø, men vind og vejr gjorde, at de i stedet
kom til Fakse. Onkel Christian har skrevet en
beretning om turen. På billedet man kan se, at
båden er forsynet med påhængsmotor, som
formentlig har været noget ganske enestående
på den tid.
Disse to ture er beskrevet af onkel Christian og
kan læses i hans afsnit.

Min far har også fortalt, at Farfar optrådte som
skuespiller ved dilettantforestillinger på Nysted
Hotel, men jeg kan desværre ikke huske hvilke
forestillinger, de spillede, men han skulle have
været meget morsom.

Farfar om bord i ”Søster”. På broen Christoffersen.
Bemærk påhængsmotoren, hvilken luksus.

Ved Hasselø i Guldborgsund juli 1921.
Farfar med Svend ved årerne.
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I de sager, jeg har fundet i fars efterladte arkivalier, er en sang til hans mors 59-års fødselsdag forfattet af
"S”, hvilket helt sikkert er Sofie alias ”Søster”. Det er jo lidt specielt med en sang til en 59-års fødselsdag.
Sangen er trykt på bagsiden af en pose fra forretningen. Meget heldigt, så kan vi se hvordan forretningens
poser har set ud lige til forretningen blev solgt i 1956. Trykkeren af såvel pose som sang er farfars svoger
Johan Pedersen i Nakskov.
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I sommeren 1925 tager ægteparret sammen med farmors søster, Tante Clara til Bornholm med datteren
Søster som rejsefører. ”Rejseføreren” har skrevet følgende beretning om turen:

”BORNHOLMSTUREN
21 Juni

1925

26 Juni

Søndag den 21 Juni startede vi paa vor Bornholmstur, efter at vi havde indtaget en bedre Middag hos vor
Rejseledsager ”Tante Clara”.

Afrejsen foregik fyrsteligt, en talrig Repræsentation af Familiens ældre og yngre Medlemmer tilvinkede os
Farvel og god Fornøjelse fra Kajen. Turen foregik med Motorskibet ”Frem ”, et ganske nyt og moderne Skib,
indrettet med al Nutidens Komfort.

Vi nød først Turen ud gennem Havnen i den stille
Aften, med alle de fremmede oplyste Krigsskibe og
den smukke Langeliniepavillion. Da der ikke var
mere af Interesse at iagttage, tog vi vore Køjer i
Øjesyn, vi prøvede Stigen, eftersaa Krusene, der
var beregnet til Ofring til Havets Guder (heldigvis
fik vi ikke Brugfor dem).

Søvn blev der ikke meget af i de uvante
Omgivelser, men man laa dejligt, og igennem
Koøjet havde jeg fra min Køje den herligste
Udsigt over Østersøen, og alle de Skibe, der
passerede os i den stille Nat.
Vi stod op Kik. 6/2, og havde glædet os til at nyde
Indsejlingen til Rønne, men Ak og Ve, Regnen
strømmede ned, og desværre var der ikke andet
end sorte Skyer at øjne.

Vi drog lidt mismodige af Sted, og placerede os i
den store Rutebil, der gik til Sandvig, her var alle
pladser besat med ferieglade mennesker, og i
Løbet af kort Tid var vi næsten rystet sammen til
en stor Familie.
Selve Køreturen var der ikke meget interessant
ved, vel nok for en stor Del paa Grund af Regnen.
Kik. Ca. 10 ankom vi til Alexandersens Hotel i
Sandvig, hvor vi havde bestilt Pladser.

Fotoet er fra Kulien nogle år før.

Vi blev straks anbragt ved Kaffebordet, pakkede derefter Kufferter ud og orienterede os lidt paa Hotellet.
Far og Mor havde faaet et dejligt Værelse med Altan, med den herligste Udsigt over til Hammer-Fyret og
Hammerodde.

Mor tog sig et lille Hvil, og vi andre tre drog ud paa vor første Tur bevæbnet med Paraplyer, op til
Hammeroddefyret, en dejlig Tur ad én forholdsvis magelig Spaseresti, langs Klipper og Havet til Øens
nordligste Punkt.
Vi kom hjem til Frokosten Kik. 12, der var udmærket, og da Regnen imidlertid var stilnet lidt af drog vi af
Sted paa den skønne Tur langs Hammersøen til Hammerhavnen, som vi naaede i straalende Solskin.
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Vi
hyrede
straks
en
lille
Motorbaad, og sejlede ud til den
vaade
og den
tørre
Ovn,
Løvehovederne, og helt ned til
Fiskerlejet Vang, en hyggelig lille
By med mange Fiskerøgerier, vi fik
Lov til at kigge ind i et af dem, og
saa Konerne travlt beskæftiget med
at røge Sildene. Vi fik lyst til at
smage, og købte 4 Stk. for 10 Øre,
saa billige skulle de blot være
hjemme.

Vi naaede lige hjem og fik klædt os
om til Middagen, Maden var rigtig
Selskabet ved frokostbordet på Alexandersens Hotel i Sandvig.
god, 2 Retter, Dessert og Kaffe.
F. v. Kirstine, Søster, Harald og hans svigerinde Clara Møller.
Mens Far og Mor hvilede sig, gik
vi to Unge (Tante og jeg) op til Hammerodde og saa herfra den storslaaede Solnedgang, vi kunne næppe
løsrive os, men da vi skulde hente Far og Mor og med dem på ”Strandhotellet” for at nyde Musikken og
Aftenkaffen, maatte vi afSted.
Vi blev noget skuffede, da Strandhotellet praler med ”Palmehave”, der fandtes, siger og skriver en Palme,
og næsten ingen Mennesker, udover en halv Snes Pensionærer, hvoriblandt en gammel Herre paa mindst 70,
som dansede og sprang rundt, som en Yngling paa 20, mange unge maatte misunde ham hans straalende
Humør og gode Lune.

Musikken var rigtig god, vi nød den og Kaffen og spaserede derefter hjem til de ventende Senge. Disse var nu
ikke første Klasse, men meget haarde og næsten blottet for Dyner, jeg sov i hvert Fald fortræffeligt, Tante
derimod talte den næste Morgen noget om brækket Ryg o.l. Vore Genboer boede betydelig flottere paa deres
Altanværelse, her lagde vi hver Morgen Planerne for Dagen, efter at vi først havde valgt Far til
Regnskabsfører, og Undertegnede til Rejsefører.
Tirsdag havde vi bestemt at tage med ”Thor” til Rø, vi drog af Sted udrustet med Smørebrødspakke, en lille
Flaske med Bitter og andre Lækkerier. Baaden skulde sejle Kik. 10. Da vi var kommet om Bord meddelte
Kaptajnen, at han paa Grund af den stærke Sø og Paalandsvind ikke kunde sejle til Rø, men foreslog os en
Tur til ”Johns Kapel”, paa den anden Side af Øen, hvor der var Læ.
Vi skulle imidlertid til Allinge, for at hente de Passagerer, der ventede der, og blot paa det lille Stykke Vej, fik
vi en ikke ringe Forsmag paa, hvad det vil sige at trodse Vejr og Vind, idet den ret store Damper blev kastet
hid og did, som en Nøddeskal, navnlig Mor var ikke dristig, men snart havde vi rundet Hammerodde, og
strax var Søen blid og rolig, og vi nød i fuldt Maal den pragtfulde Klippekyst.
Vi naaede Fiskerlejet ”Tejn” ca. Kik. 12, og begav os strax paa Vandring til Hotellet ”Johns Kapel”, der
ligger højt oppe. Vi gaar af den smukke ”Dronningesti”, der omgives af alle mulige Træer og skønne Buske,
hvor Nattergalen lige ved os slaar sine Triller og ”Kukkeren ”, kukker og kukker, som vilde den aldrig holde
op mer.

Det kneb lidt for Far og Mor at naa det sidste Stykke, da Terrainet var stærkt stigende, men endelig sidder vi
vel bænkede paa den dejlige Veranda, med det smukkeste Kig udover Havet.
Madpakkerne pakkes ud, Øl - og som Belønning for Anstrengelserne Snaps paa Is. Humøret stiger, og vi
føler alle et vist Velvære, nærmest som Børn, der er paa Skoleskovtur. Et par unge Mennesker, der har været
med paa Sejlturen, slutter sig efterhaanden til os, navnlig den ene har helt besejret Mor. Sammen med disse
to gaar Tante og jeg ned ad den stejle Trappe til ”Johns Kapel”, den er anstrengende, men rigelig
Ulejligheden værd. Den ene af de unge Mennesker er lige pustende og stønnende naaet op af Trappen, da
han opdager, at han har glemt sit fotografiapparat dernede, og ufortrødent går han ned igen.
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Kik. 3 gaar Turen atter hjemad, og vi har den Oplevelse paa Vejen, ganske tæt at passere en meget stor formodentlig russisk Undervands baad - vi kipper med Flaget, Sømandens Maade at hilse paa, og strax gør
de Honnør og hilser igen med Flaget.

Vi naar lige hjem saa betids, at vi kan faa et lille Hvil inden Middag, hvad der ogsaa nok kan være
nødvendigt, da vi allerede igen Kik. 7 skal paa Farten, denne Gang pr. Landauer med Gummihjul igennem
den skønne Finnedal.
Vi kører først op til Ruinerne ved Hammershus, hvor den pragtfulde Udsigt over Paradisdalen og langs hele
Kysten er ved at tage Vejret fra os. En egen stemning griber én, naar man staar paa disse gamle minderige
Ruiner.
Vognen venter og vi maa løsrive os. Turen igennem Finnedalen var storslaaet, stejle Klipper paa den ene
Side og dejlig Skov paa den anden. Vejen er smal og dybe Kløfter omgiver os, hvad der gør Mor kendelig
nervøs.
På Hjemturen gør vi holdt uden for Byens Samlingssted om Aftenen ”Palmehaven”, der er straalende
ilumineret til Ære for Set. Hans. Rundt omkring ser man Bålene blusse, og man gribes af denne Stemning,
der hviler over det hele, og havde mest Lyst til at synge af sine Lungers fulde Kraft, som Drachmann ”Vi
elsker vort Land, men ved Midsommer mest ”.

Man bliver højlig forbavset ved at komme indenfor, her rører sig det rigtig mondæne Liv. En elegant
Palmehave med stort Springvand der er festligt ilumineret, og meget originalt er der strøet rigtig groft
Strandgrus paa Gulvet. Paa en Slags Forhøjning vugger Ungdommen sig i Takt til Musikkens Toner, her er
vældig fornøjeligt og hyggeligt. Naa, men der venter os en lang og anstrengende Dag i Morgen Onsdag, vi
har nemlig bestemt os til Turen pr. Bil, Øen rundt, saa vi maa gaa, endskønt vi egentlig ikke føler Trang
dertil, hjem og i Seng.

Dog har ”Rejseføreren ” endnu et Hverv, nemlig at kapre to Ledsagere paa Turen den næste Dag, baade af
Hensyn til Prisen og Pladsen. Jeg opdager pludselig et ungt Par, der vender hjem til Hotellet, og slaar strax
min Klo i dem, de er strax lidt reserverede - hvad jeg for øvrigt ikke kan fortænke dem i, saadan at blive
antastet Kik. 12 om Natten af et vidtfremmed Menneske - Turen frister dem alligevel, og de siger Ja!
Den næste Morgen Klk.9/2 holder Bilen for Døren, og vi suser af Sted langs Kysten til ”Helligdommen ”, her
gør vi et lille Holdt og er nede og beundre de meget smukke og storslaaede Helligdomsklipper, med
Indgangen til den sorte Gryde, som vore nye Bekendtskaber - Herr og Fru Søe fra Skanderborg stiger ned i.
Imens gaar vi andre hen til den lille Pavillon ”Capri ” med en Udsigt over Klipperne ved Rø, saa storslaaet
og betagende, at det ikke kan være skønnere paa Capri i Italien.

Vi suser videre Kik. er 12, og Maverne er begyndt at knurre, vi bliver derfor enige om at gøre Holdt paa et
meget hyggeligt og gammelt Hotel i Svaneke ”Østersøen ”. Her finder vi en hyggelig Krog i Haven, og lader
os Maden smage. Vi iagttager samtidig ”Georg Stage” for fidde Sejl, den afventer en Baad med raske og
glade Søgutter, som havde Landlov.
Naa, Tiden er kostbar, og atter er vi placerede, vi gør et lille Holdt i Nexø, mens Far og Mor er inde og hilse
paa Frk. Sonne, men da vi har meget at naa endnu, maa Visitten hurtig endes, efter en halv Times Forløb er
vi i ”Dueodde ”, Øens sydligste Spids.

Det var et betagende Syn at se disse høje, høje Sandbjerge. Solen skinnede hen over det hele, og man var ikke
langt fra at tro, det var Sne og ikke Sand. Turen fortsatte gennem det skønne ”Almindingen ” til Øens højeste
Punkt ”Rytterknægten ”, hvorfra man i klart Vejr kan se Øen rundt, men desværre var det blevet lidt diset,
saa det var ikke rigtig sigtbart. Vi har nu været hele den planlagte Tur, og vi suser hjemad, denne Gang
igennem Landet, først gennem Aakirkeby, Hasle, langs Stranden til Allinge og Sandvig, hvor vi trætte, men
alle er glade for Turen, naar Hotellet saa betids, at vi kan faa et lille Hvil inden Middag. Det er imidlertid
begyndt at smaaregne saa vi har været heldige.
Aftenen er lidt trist og kold paa Grund af Regnen. Herr Søe og Far forsøger at faa en L "Hombre i gang, men
da det ikke lykkes, tager de til Takke med Fru Søe og mig, som Makkere til en ”Rommy ”. Det gaar livligt, der
er god Omsætning Jyderne gaar selvfølgelig af med Profiten, dog er de saa kulante, at de tilbyder at traktere

98

os for det indvundne beløb, og trods den anstrengende Dag, begiver vi os af Sted til den før omtalte
Palmehave, hvor vi først faar dejlig iskold Vin og senere Kaffe. Vi gaar hjem alle enige om at have tilbragt
en velanvendt Dag.
Næste Morgen Torsdag, faar vi Bud om, at Damperen gaar til Rø, Vejret er rigtig indbydende til Sejlads, og
vi bliver hurtigt enige om at faa Frokostpakkerne og tage med Kik. 10. Vi har en ubeskrivelig Tur, først til
"Elverhøj" og derfra til Rø, hvor vi ligger i 2 Timer, spiser Frokost og rigtig nyder Tilværelsen.

Turen gaar videre til Gudhjem, en yndig lille idyllisk By, vi gaar rundt og ser os om, og havner til sidst på
Byens Hotel med en pragtfuld Have, der er som hugget ind i store Klipper. Her nyder vi Kaffen, og inden vi
ser os til, er det igen Tid at sejle hjem. Ved Stammershaide kommer Herr & Fru Søe om Bord, de beklager i
høje Toner, at de ikke har været med på Turen. Kik. 5 naar vi Sandvig, vi skal pakke Kufferter, for desværre
er Eventyret forbi, og vi maa atter forlade denne Eventyrø

Vi naar dog lige at gaa op til Hammerodde, for endnu en Gang at tage det hele i Øjesyn inden Afrejsen.
Solen forgylder det hele, og man bliver helt betaget og nynner uvilkaarligt "Der staar et Slot i Vesterled,
tækket med gyldne Skjolde ”. Det er som ser man Slottet for sig.
Den sidste Frist er ude, Toget venter ikke, og mens hele Solen forgylder Sandvigs Klipper, glider vi af Sted,
den herligste Tur gennem stejle Klipper og med herlig Udsigt over Havet helt over til Kristiansø.

Man suger det hele til sig, og griber sig i at spørge "Drømmer Du eller er Du vaagen ”?
Aftenen er vidunderlig og Søen er blank som et Spejl. "Frem ” ligger oplyst og venter os, og vi gaar om Bord
beriget med mange smukke Minder, og alle enige om, at Bornholm er, som en Perle, et Stykke særpræget
Natur, der ikke findes Mage til i Danmark. ”
Det er mærkeligt at tænke på, at i disse timer, mens disse linier skrives, er min Mor og yngste bror, Børge, på
vej til Sydafrika. Rejsemålene er unægtelig flyttet længere ud i verden, siden denne Bomholmertur. Andre
ture er gået til Kulien i Sverige og Himmelbjerget.

Hyggeaften med feriegæster i Nysted. Fra v. Farmor, datteren Christine, hendes datter Ellen,
svigerdatteren Elisabeth hendes mand Georg, svoger Johan Pedersen og Harald. Foto ca.1919
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Forretningen omkring 1915

Som det fremgår af skiltningen er det et alsidigt foretagende. Barnevogne og køkkenudstyr forhandles i
sidebygningen og kakkelovne og komfurer i strandmagasinet, ligesom det også fremgår at farfar er depot for
Carlsberg Bryggerierne. Fra en gang i 1920’eme til omkring 1940 var der en BP-benzintank med håndpumpe
ud for det sted, hvor haveredskaberne står.

Den 1. april 1926 overdrager Farfar
forretningen til sin næstældste søn, Georg
Harald Møller Rossing, der driver den
videre til han dør i sept. 1955.

Ved forretningens 70 års jubilæum 1. sept.
1926 skriver en avis:

”Købmand Harald Rossing har ligesom
Faderen, ogsaa været en flittig Mand, for
hvem Forretningen gik forud for alt. Det
skal tillige siges, at han og hans Hustru
altid har haft en hjælpsom Haand, hvor der
har været Trang og mangen fyldt
Madspand er stilfærdigt gaaet i Byen
Kontorinteriøret med bogføringsbøgerne
derfra.
på bordet og telefonen i baggrunden.
Kz ønsker de nu "gamle Rössings ” en lys
Bemærk fluefangeren, der hænger ned fra loftet
og lykkelig Livsaften og at de Unge, som
nu skal løfte Arv, maa fortsætte det gamle
Handelshus ”Georg Rössings ” Traditioner, saa de engang kan sætte sig et lige saa godt omdømme. ”

Om min farfars død skriver min far i mindebogen til mig:

”1 året 1928, 26/2 døde Farfar, efter faa Dages Sygdom, fik en meget stor og smuk Begravelse fra Nysted
Kirke, æret og hædret af enhver som han fortjente.-”
Der var nekrologer i følgende aviser:
Lolland Falsters Folketidende, Lolland Falsters Stifts Tidende, Lolland-Falsters Venstreblad, Nakskov
Tidende, Dansk Handelsblad, Detailhandlerbladet og Kristeligt Dagblad. Ud over udklip fra disse aviser er
jeg i besiddelse af endnu et udklip fra en ikke navngiven avis, men jeg mener det må være Nysted Avis.

Lolland-Falsters Venstreblad skriver den 27. Februar 1928:
"NYSTED
Dødsfald.

Søndag Morgen hejstes Flagene paa halv Stang over hele Nysted. Købmand Rossing var død.

Vi bad Borgmester Hoick, der gennem en længere Aarrække har samarbejdet med afdøde, om at skrive nogle
Mindeord, og han har beredvilligt sendt os følgende:
Købmand Rossing er Søndag Morgen afgået ved Døden efter faa Dages Sygeleje. Hermed er en af Nysted
Bys gode Borgere gaaet bort. Købmand Rossing, der blev 67 Aar gammel, var en flittig, energisk og dygtig
Mand, som gennem Aarene havde oparbejdet en solid Forretning; han var trofast og pligtopfyldende overfor
de Hverv, der betroedes ham, og det var i Aarenes Løb ikke saa ganske lidt, Købm. Rossing maatte deltage i.
Han var således i en Aarrække Medlem af Ligningskommissionen; i lang Tid var han Medlem af Bestyrelsen
for De danske Forsvarsbrødre og for Industri- og Haandværkerforeningen; han var i Bestyrelsen for
Handelsstandsforeningen og for Hassings Legat og holdt fornylig 25-Aars Jubilæum som Medlem af Nysted
Havneudvalg. De af os, som paa forskellig Maade har haft den Glæde at arbejde sammen med Købmand
Rossing, vil mindes ham som den interesserede og pligtopfyldende Mand han var og takke ham for det
behagelige og gode Samarbejde, og vi vil føle det som et stort Savn nu at skulle undvære ham blandt os; men
større vil Savnet dog føles i Hjemmet, thi skønnere Familieliv end det, der her levedes, findes kun faa Steder.
Lad det da være Familien en Trøst i Sorgen, at Købmand Rossing levede og døde som en Mand, agtet og
afholdt af sine Medborgere. Æret være hans Minde.

Johannes Hoick."
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”Jordefærden” blev omtalt i disse aviser:
Lolland Falsters Stiftstidende, Lolland Falsters Folketidende, Lolland Falsters Venstreblad, Vestlollands Avis
og Østsjællands Avis.
Lolland Falsters Stiftstidende skriver den 5. Marts 1928:

"Nysted.
En storstilet Jordefærd.

Søndag Middag førtes Købmand Rossing fra Hjemmet og ned i Kirken, der var overmaade smukt pyntet med
Sørgeflor, Guirlander og opstillet store Træer, saa det hele dannede en smuk Ramme om den ved Koret
hensatte Kiste, ved hvilken Forsvarsbrodrenes Fane paraderede.
Efterhaanden fyldtes Kirken ganske, og dog var der ikke Plads til alle. Der var vel ikke mindre end 500
Mennesker samlet, da Højtideligheden begyndte.
Efter Händels Largo havde lydt fra Orgelet intoneredes til Salmen ”Lær mig, o Skov, at visne glad”,
hvorefter Sognepræsten, Pastor Bang, traadte frem i Kordøren. Han begyndte sin tale med at minde om Jesu
Ord til sine Disciple, da Lazarus var død: Vor Ven Lazarus er sovet hen. Dette kan vi ogsaa udtale her ved
denne Baare. Hvor er det velsignet at kunne se saadan paa Døden, som jo kun ved vor Ulydighed mod Gud
kom ind i Verden. Denne Død, der altid fører Sorg og Savn med sig, den kan vi trods alt se saadan paa, at
den kun er en Søvn, hvad vi da ogsaa mindes i Salmen, hvor det hedder: Døden er kun et Blund. Saadan er
ogsaa han, som hviler i denne Kiste, sovet ind uden længere tids Sygdom; en Søndag Morgen efter en lang
Arbejdsdag er han gaaet ind til Hvilen for at kunne holde Søndag i Guds Paradis. Han havde mange Venner.
Selv havde han mange, hvem han kaldte Ven baade i sine Tanker og i sit Hjerte. Hans Hustru har sagt til
mig, at han er gaaet bort fra mange Venner, men han er ogsaa gaaet ind til mange Venner. Hvor er det
velsignet og herligt at kunne gaa hjem til Gud og der blive modtaget af Venner i de evige Boliger.
Blandt Venner her er der ved hans Bortgang baade Savn og Sorg, men dog mest i den snævre Kreds, hans
Efterladte, for hvem han var Midtpunktet. Børnene voksede op og fløj ud af Reden, men fandt dog Gang
paa Gang hjem til ham. Det er en stor Lykke og Glæde, naar saaledes Forældre og Børn kan samles i
Hjemmet. Og jeg er vis paa, at selv om han nu er gaaet bort, saa vil Børnene kunne sige, at det er ligesom
Fader endnu er iblandt os, saa tydeligt og klart taler Minderne til os om ham.
Dette Hjems Døre gik paa lette Hængsler. Altid naar man bankede paa og traadte ind hos ham, følte man, at
man var velkommen, og aldrig gik man tomhændet derfra. Han baade gav og tog Venneord.
Ogsaa her i vor By vil han blive savnet af mange, der vil mindes ham i Taknemlighed og Kærlighed; thi han
var de smaas og trængendes Ven. Han tilhørte jo den ældre Generation af Købmænd, saa hjemlig og
fortrolig i al sin Færd, ikke mindst overfor dem, der var i hans Tjeneste. Ogsaa disse vil komme til at savne
ham. Her i Guds Hus havde han ogsaa fundet sin Plads, lydhør for alt, hvad han hørte herinde, af Ordet og
Salmesangen, vel vidende, at jeg intet har af mig selv, men at jeg i Jesus Kristus har Tilgivelse for det alt
sammen. Han var et skønt Eksempel for sin Stand, ja for os alle. Og lad saa Jesu Ord: ”Og jeg vil saa gaa
hen at vække ham af Søvne ”, være et Trøstens Ordfor Familien og Vennekredsen.
Derefter sang Kantor Grønbech-Jørgensen fra Orgelet ”Der flyver saa mange Fugle”, der lød smukt og
stemningsfuldt, hvorefter alle sang ”Kirkeklokke ej til Hovedstæder”. Afdødes Sønner bar Kisten ud af
Kirken, og det store Ligfølge tog Vejen op forbi afdødes Forretning, hvor man dvælede et Øjeblik for at sige
det sidste Farvel til Hjemmet. Handelsstandens Repræsentanter bar Kisten til Graven, hvor Sognepræsten
foretog Jordpaakastelsen, og efter Salmen ”Altid frejdig” bragte Købmand Chr. Rossing paa egne og
Familiens Vegne alle en hjertelig Tak for den store Deltagelse.
Til Baaren var der sendt mange signerede Kranse, saaledes fra Handelsstanden, Forsvarsbrodrene, gamle
Venner i Køge osv., ialt var der over 400 Kranse. I Følget bemærkedes mange Repræsentanter for
Handelsstanden og mange kendte Mænd herfra Stiftet. ”

Disse 2 referater og de mange nekrologer, som jeg er i besiddelse af, bekræfter min far’s udtalelse fuldt ud.
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Om sin mor’s død skriver min far:
”Den 14. Juli 1931 døde min lille Mor efter at have ligget syg hjemme, godt passet af Gerda, og hvor Faster
Søster og jeg besøgte hende hver Søndag. Farmor fik som Farfar, en stor, smuk og ærefuld Begravelse fra
Nysted Kirke, fulgt af store og smaa, fattige og rige, og der blev ved deres Begravelse sagt, ”at Hjemmets
Døre gik paa lette Hængsler ”, det smukkeste, jeg synes kan siges om et Hjem. ”

Dødsannonce og avisomtale ved farmors død
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Forældrene har dog haft deres sorger. Deres 2 første børn, der er tvillinger, blev hjemmedøbt og døde
henholdsvis 12 timer og 3 dage gamle, deres 4. barn, ”Søster”, bliver også hjemmedøbt, men overlever og
bliver en livskraftig dame. Hun har selv fortalt, at hun ved fødslen var så lille, at hun kunne ligge i en
cigarkasse (den har sikkert været større end de cigarkasser jeg har kendt) og at hun blev opkaldt efter sin
faster kaldet tante Sofie, da forældrene ikke regnede med, at hun ville overleve! Deres 7. og 8. barn, pigerne
Klara og Ella, bliver begge døbt på normal måde i Kirken, men overlever alligevel ikke. De dør begge 7 mdr.
gamle med 1 års mellemrum.
Trods det, at 4 børn dør, har forældrene alligevel formået at skabe et godt og lykkeligt barndomshjem for de
7 børn, der overlevede det første år. Min far skriver i sin bog (ligesom han ofte har sagt): ”at han har haft
den lykkeligste barndomstid, som overhovedet kan tænkes. ”

Nedenstående udklip er fra en lokal avis, formentlig ”Ny Dag”. Jeg ved ikke hvilken dag avisen har bragt
fotoet, men af teksten udleder jeg, at Nysted lokalhistoriske arkiv har været involveret i offentliggørelsen. Jeg
mener det må have været en gang i 1980’erne. Jeg er særlig glad for oplysningen om, at Skibbrostræde selv i
dag kaldes ”Rössings Stræde”.

Dette er et af de prægtige gamle fotografier, som det lokalhistoriske arkiv i Nysted råder over,
men som man Ikke har ordentlig plads til, hvis arkivets egentlige formål skal opfyldes. Foto
grafiet viser købmand Georg Rössings forretning til den store købmandsgård, som han i sin
tid drev på hjørnet af Adelgade og Skibsbrostræde. Familien var så kendt, at Skibsbrostræde
den dag I dag i almindelig tale kaldes Rosslngs Stræde. Fotografiet er fra omkring 1920.1 mid
ten ses den navnkundige og hyggeligt udseende Georg Rossing senior. Yderst til venstre ses
Georg Rossing junior, den senere ejer af forretningen. De øvrige herrer på billedet er ligele
des sønner af Rossing senior. Man får ligefrem lyst til at handle dér. Men det kan ikke lade sig
gøre mere. Forretningen er nedlagt. Det lokalhistoriske arkiv i Nysted råder i øvrigt over fem
generationers næringsbreve for familien Rossing.

Personerne på billedet er fra venstre Georg, f. 1893, Axel f. 1899, Svend f.1900, købmanden og faderen til de
øvrige på fotoet, Harald Georg Rossing, Christian f. 1892 og Siegfred f. 1896. Fotoet må være et opstillet
billede, da alle 5 sønner ikke har arbejdet i forretningen på samme tid. Oplysningen om at lokalhistorisk arkiv
i Nysted råder over 5 generationers næringsbreve kan ikke være rigtig, da der kun har været 3 generationer
Rossing-købmænd i Nysted.
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Børn:
Kirstine Andrine Rossing, f. 11. Sept. 1888, Hjemmedøbt 12. Sept. 1888, Død 12 timer (gi.),

Klara Konradine Rossing, f.l 1. Sept. 1888, Hjemmedøbt af Sognepræsten 14. Sept. 1888, Død 3 dage (gi.),

tvillingerne bliver begravet 16. Sept. 1888 uden dåbsbekræftelse i Kirken
Gerda Rossing (Se denne), f.30. Sept. 1889. Døbt 18. Nov. 1889 i Nysted Kirke på moderens 25-års

fødselsdag og forældrenes 2 års bryllupsdag.
Faddere: Kjøbmand Georg Rossing og hustru (farfar og farmor), Nysted, Frk. Sofie Rossing (faster),
ibd., Bogtrykker Johan Petersen (gift med fasteren), Nakskov.
Sofie Rossing, kaldet Søster (se denne), f.l7. Okt. 1890. Hjemmedøbt 17. Nov. 1890 af Sognerpræsten,

fremstillet i Kirken 29.Marts 1891, Moderen bar barnet.
Faddere: Fru Sørine Petersen, Nykøbing F., Godsexped. Alb. Petersen, Nykøbing F., Ass. Larsen,
Saxkjøbing.
Christian Georg Møller Rossing (se denne), f. 16. Jan. 1892. Døbt 17. april 1892 i Kirken.

Faddere: Smedemester Carl Møller og hustru Caroline (morfar og mormor), Slagelse, Frk. Clara
Møller (Moster), København, Bogtrykker Johan Petersen (Onkel), Nakskov, Købmand Georg Rossing
(farfar), Nysted.
Georg Harald Møller Rossing (se denne), f.l 8. Juli 1893. Døbt 27. Aug. 1893 af Sognepræsten i Kirken.

Faddere: Fru Møller (mormor), Klosterdame i Slagelse, Frk. Augusta Rossing (faster), Nysted, Møller
Laurits Christoffersen (faderens ven og sejlerkammerat), ibd., Købmand Georg Rossing (farfar), ibd..
Klara Rossing, f. 7. Juli 1894, Døbt 26. Aug. 1894 i Kirken.

Faddere: Bogtrykker Johan Petersen og Hustru Christine (onkel og faster), Nakskov, Frk. Marie
Christoffersen, Nysted, Barnets Farfar, ibd..
Død 19.Febr. 1895, 7 mdr. gi., begravet 21. Febr. 1895 på Nysted Kirkegård..
Ella Rossing, f. 30. Juli 1895, Døbt 25. Aug. 1895 af Sognepræsten i Kirken.

Faddere: Frøken Augusta Jensen, Kjøbenhavn, Fru Andrine Rossing (farmor), Nysted, Købmand
Georg Rossing (farfar), Bogtrykker Johan Petersen (onkel), Nakskov.
Død 16.Febr.1896, 6 mdr. gi., begravet 19. Febr. 1896 på Nysted Kirkegård.
Siegfred Georg Møller Rossing (se denne), f.2. Juli 1896, døbt 30. Aug. 1896 i Kirken.

Faddere: Købmand Georg Rossing og Hustru Andrine (farfar og farmor), Nysted, Frk. Sofie Rossing
(faster), ibd., Barnets Forældre.
Axel Georg Møller Rossing (se denne), f. 8. Juni 1899, døbt 23. Juli 1899 i Kirken.

Faddere: Barnets Moder, Købmand Georg Rossing og Hustru Andrine (farfar og farmor), Nysted,
Bager Vilhelm Møller og Hustru Caroline (onkel og moster), Kjøbenhavn.
Svend Georg Møller Rossing (se denne), f.l8. Sept. 1900, døbt 26. Dec. 1900 i Kirken.

Faddere: Frøken Sofie Rossing (faster), Nysted, Frøken Marie Christoffersen, Nysted, Købmand
Georg Rossing (farfar), Nysted, Avlsbruger L. Christoffersen (faderens gode ven), Nysted.
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Christine Magdalene Jensine Rossing, født 19. Sept. 1862 i Nysted.
Død 30. april 1921 på Vordingborg Sindsygehospital. Begravet 6. maj 1921 på Nakskov Kirkegård 21 b 39.
Gift 7. april 1883 i Nysted Kirke med bogtrykker Johan Pedersen, Nakskov, f. 3. juni 1858 i Branderslev
ved Nakskov. Død 1944 i Nakskov. Begravet Nakskov Kirkegård.
Johan Pedersen drev i mange år sit eget bogtrykkeri i Nakskov.

De syv første år af ægteskabet er barnløse, men 3. januar 1890
fødes det første barn og løbet af de næste 11 år vokser
børneflokken til i alt 7 børn.
I 1906 dør Axel Ingvard 15 år gammel af blindtarmsbetændelse
på Nakskov Sygehus. 11911 falder Harald på 11 år gennem Isen
på Nakskov Indrefjord og drukner. Den ældste søn Georg på 26 år
drukner i 1916 fra en sejlbåd ud for Set. Petersborg.
Tante Ellen har fortalt, at det tog hårdt på moderen, at hun
mistede 3 af sine drenge. Hun var en tid indlagt på Oringe ved
Vordingborg med dårlige nerver og døde her den 30. april 1921.
Dødsårsag: Colitis ulserosa, på dansk Tarmbetændelse.

Det første jeg husker om ”onkel Pedersen” er, at jeg har besøgt
ham sammen med min mor i hans bogtrykkeri, inden vi flytter til
København og at jeg blev formanet om at være stille. Jeg tror ikke
han var særlig børnevenlig, han virkede ”sur” på mig, der den
gang har været ca.4 år.
Senere har jeg besøgt ”onkel Pedersen” flere gange i Nakskov, når
jeg var på ferie der. Da boede han sammen med datteren Ellen,
der som nævnt ”passede hus” for ham til hans død i 1944.

Christine og Johan med børnene
Ingvard (tv.) og Georg.

Børn:
Georg Andrew Pedersen, født 3. januar 1890, døbt 7. april 1890 i Skt. Nikolaj Kirke i Nakskov.

Faddere: Kjøbmand Georg Rossing og hustru i Nysted (morfar og mormor), Frøken Sophie Rossing (moster)
Georg tog Præliminæreksamen med
udmærkelse fra Nakskov Realskole i
1905 og kom derefter i handelslære hos
købmand Wichmann i Nysted.
I 1913 tog han afgangseksamen fra
Niels Brocks 2-årige dagskole ligeldes
med udmærkelse, 17 UG’er. Derefter er
han ansat i Gerhard & Hey. Georgs
sidste ansættelse var i United Shoe
Machinery i København, hvorfra han
blev udstationeret til selskabets afdeling
i Skt. Petersborg. Under en sejltur ved
Skt. Petersborg 20. juni 1916 kæntrede
båden og Georg druknede. Han var
forlovet med Louise Jespersen, datter af
pastor Jespersen, og parret skulle en
Georg som soldat.

måned senere have holdt bryllup i
Nakskov.
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Georg fotograferet i Nysted ca.
1909.

Den ulykkelige hændelse blev omtalt i en af de lolland-falsterske aviser:

Axel Ingvard Pedersen, født 6. marts 1891, døbt 17. maj 1891 i Skt. Nikolaj Kirke.

Faddere: Moderen bar barnet, Købmand H. Rossing og Hustru (morfar og mormor), Nysted, Augusta
Rossing (moster), Faderen.
Død i en alder af 15 år af B lindtarmsbetændelse den 21. maj 1906 på Nakskov Sygehus. Var på det tidspunkt
i handelslære hos købmand Julius Tarp i Nakskov. Hans broder Frede fortæller i sin ”Levnedsbog”, at han i
en tidlig alder viste særdeles gode anlæg for handel.

Frede Rossing Pedersen, født 2.februar 1893 Vejlegade 507, Nakskov. Døbt 28.april 1893 i Skt. Nikolaj

Kirke.
Faddere: Moderen, Skrædder Frederik Klinke og Hustru, Marie f.
Jørgensen, Nakskov og Købmand Harald Rossing (morbror), Nysted.
Konfirmeret i Skt. Nikolaj Kirke i Nakskov 7. april 1907.

Gift 9. juni 1929 i Tårbæk Kirke med Aase Ulla Scott Sørensen, født
13. dec. 1904 på Frederiksberg.
En del af de oplysninger jeg har om onkel Frede og hans søskende, har
jeg fra hans notater i ”Levnedsbog for alle”. Han har dog været noget
karrig med oplysninger om sig selv. Der er intet noteret om skolegang,
læretid, sport og foreningsliv på trods af, at han har været meget aktiv
både i sport og foreningsliv.
Jeg er meget sikker på, at han har været i lære i Nykøbing F.. Han har
selv fortalt mig, at han spillede fodbold i B 1901 på 1. holdet og var på
Lolland-Falsters Boldspil Unions udvalgte hold.

Frede Rossing Pedersen

21. juli 1913 bliver han indkaldt til militærtjeneste og møder på
Wildersgades Kaserne i København. Derefter var han ordonans i
skydelejren ved Melby Overdrev. Senere gjorde Frede igen tjeneste i
København, denne gang på Bådsmandsstrædes Kaserne, og på
Artillerivejens Kaserne som hestepasser !!!
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Den 6. august 1914 genindkaldes Frede på grund af krigsudbruddet og deltager i udbygning af
fæstningsværkerne ved Gladsaxe og Bagsværd i ca. 3 uger.
Af adresseoplysninger i hans nævnte bog fremgår det, at han fra 1. oktober 1915 til 31. marts 1916 har haft
bopæl på ”Købmandshvile”, Rungsted Kyst. Han har formentlig deltaget i et kursus der for unge
handelsmænd.

Frede og Aase adopterede Poul og ”Dudi”,
døbenavn Gudrun, ved deres fødsel. De er
begge født på Rigshospitalet i København og
døbt i onkel Fredes og tante Aases sognekirke,
Kildevældskirken på Østerbro i København.

Allerede midt i 1930,erne havde de sommerhus
ved Asserbo. Her var Frede også aktiv i
grundejerforeningen og en vej i området blev
opkaldt efter ham: Fredesvej, en sidevej på den
vestlige side af vejen fra Frederiksværk til
Liseleje. Vejskiltet ses nedenfor.

Poul og Dudi i Asserbo 1937.
Det er vist tante Ellen i baggrunden.

Først i 1940érne flyttede de til Blidah Park 32 i
Charlottenlund. Frede spillede tennis i HIK, hvor han
også sad i bestyrelsen. Tidligere havde han været i
bestyrelsen for B.93 på Østerbro. Han var prokurist hos
Københavns Smergellærred A/S indtil sin død 2. april
1956.
Først i 1950’erne købte Frede en fabriksny Opel Rekord
personvogn, det var før bilen blev hver mands eje.

Ejner August Pedersen (se denne), født 14. december 1894 Nygade 422, Nakskov.

Døbt 11. april 1895 i Nakskov Kirke.
Faddere: Fru Kirstine Pedersen (farmor eller tante), Stationsforstander Pedersen, Bandholm (farbror),
Købmand Rossing (Morfar), Nysted, Faderen.
Konfirmeret i Nakskov Kirke 4. april 1909.

Asta Sophie Pedersen, født 28. april 1896, i Nakskov, døbt 7. juni 1896 i Nakskov Kirke.

Faddere: Skrædder Klinke og Hustru, Forældrene.
Konfirmeret i Nakskov Kirke 2. oktober 1910. Ugift.
Asta gik i forberedelsesskole (Pogeskole) hos Frøknerne Freuchen 1902-04. I den borgerlige Pigeskole
1904-07 og i Nakskov kommunale Mellem- og Realskole 1907-12, hvorfra hun udgik med realeksamen.

Tante Asta var på kontor hos grosserer Alfred Wiboltt i Nakskov fra 1912 til 1918. Jeg husker hun har fortalt,
at hendes chef var engageret i FDF og hun derved blev inddraget i kontorarbejde for FDF i Nakskov.
Fra 1918 til 1919 deltog hun i Købmandsskolen 1-årige dagskole i København, hvorfra hun tog
afgangseksamen.
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Derefter var hun ansat i firmaet I.W. Unmach i Emdrup til 1. februar 1921,
hvor hun tog tilbage til Nakskov for at være hos sin far, da hendes mor var
på Oringe Sindssygehospital og døde i maj 1921. Asta var hos sin far
endnu 1 år, indtil hun igen tog til København.

Fra 1. maj 1922 var hun direktionssekretær hos Sadolin & Holmblad A/S.
Her arbejdede hun hovedsageligt for direktør H. Sadolin. Med udgangen af
1956 gik hun på pension efter næsten 35 års virke hos Sadolin & Holmblad
A/S.
Tante Asta spillede tennis i AB på Nørre Alle og var ivrig skiløber
(langrend), når muligheden var til stede.

Hun døde 23. jan. 1986 på Københavns kommunes plejehjem, Nivågård
Hospital i Niverød og blev bisat fra Nivå Kirke.
Asta Sophie Pedersen

Harald Rossing Pedersen, født 24. november 1899, Nygade 30, Nakskov.

Hjemmedøbt af kapellan Munck i Hjemmet. Fremstillet i Kirken 13. april
1900.
Faddere: Forældrene, Købmand Georg Rossing (morfar), Nysted, Frk. Marie Pedersen (faster).

Faldt som 11 -årig gennem Isen på Nakskov Indrefjord og druknede d. 9. febr. 1911.

Ellen Ingeborg Pedersen, født 15. juni 1901, Svingelsvej 77, Nakskov. Døbt 7. juli 1901 i Nakskov Kirke.
Faddere: Købmand Rossing (morfar eller morbror) og Frk. Sophie Rossing (moster) i Nysted, og
Forældrene. Ugift.

Ellen udgik fra Nakskov Realskole med realeksamen. Fra 1917 til 1921 var hun ”i huset” hos grosserer
Sveistrup i Nakskov. Derefter et halvt år på Haraidsborg Husholdningsskole.
Fra l. maj 1922 passede Tante Ellen hus for sin fader til hans død i 1944. Om aftenen passede hun
billetkontoret i en biograf i Nakskov. Efter hans død flyttede hun til København og boede sammen med Asta
i hendes store 1-værelses lejlighed, Askøgade 6, på Østerbro.

I København begynde tante Ellen med at bestyre sin bror, Ejnars, lille virksomhed, Michelsens Mosaik i
Havnegade, hvor der fremstilledes fade og askebægre m.m. i glasmosaik. Virksomheden var vist mere et
skalkeskjul for Ejners illegale aktiviteter end en egentlig forretning.
Efter krigen blev Michelsens Mosaik afhændet og hun blev ansat ved Københavns Telefonkiosker til hun i
1953 købte legetøjsforretningen ”Eventyrboden” på Vennemindevej på Østerbro. Denne forretning drev hun
til omkring 1970.

Hun besøgte sine 2 søskende Asta og Ejner flittigt på plejehjemmene i Nivå og Birkerød. I
begyndelsen af 1993 nåede Ellen lige selv at flytte ind på plejehjemmet Nordvangsgård i Birkerød, hvor
Ejner havde boet sin sidste tid. Hun oplevede dog kun meget kort tid her, inden hun døde 20 februar 1993 og
blev bisat fra Bistrup Kirke.

De var alle barnløse, men Frede og Aase adopterede som nævnt Poul og ”Dudi”.
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Christian Wilhelm Georg Rossing, født 14. april 1864 i Nysted.
Død 25. august 1952 i København. Bisat 29. august 1952 fra Bispebjerg Krematorium, Urnen nedsat på
Holmens Kirkegård.
Gift med Hansine Vilhelmine Christine Jensen, f. 4. juni 1875 i København.
Død 29. september 1948, Urnen nedsat på Holmens Kirkegård. Indtil jeg så
hendes navn på tryk i forbindelse med dette skrift mente jeg hun hed Alsine, det
var det jeg kaldte hende i mine barneår.

Christian blev konfirmeret Palmesøndag 1878 i
Nysted Kirke.

Onkel Christian var uddannet bogbinder og blev
siden værkfører. I den tid jeg har kendt dem
boede de Willemoesgade 44, på Østerbro.
I 1919 og 1920 er han med på sin bror Haralds
sejlture i ferierne og har skrevet en beretning om
disse to ture.

Tante ”Alsine”

I min søgen efter beretningen om turen i 1920 spurgte jeg min kusine Lizzi,
om hun var i besiddelse af den. Det var hun, men samtidig fortalte kusine
Elsebeth, at hun havde en beretning om turen i 1919 til Svendborg. Det var
nyt for mig, at der også var en beretning om turen til Svendborg. Hvor
herligt. Beretningerne, der er maskinskrevet, kommer her med den
retskrivning, som forfatteren har brugt. På trods af ”Eftertryk forbydes” har
jeg taget dem med. Jeg håber på tilgivelse, men mener i øvrigt med det
kendskab jeg har til forfatteren, at det vist er ment som en morsomhed:
Hansine og Christian
med børnene Aage og
Poula, 1902

”En nogenlunde sandfærdig Beretning om

MIN FERIE
Eller
LANGFARTEN

TIL

SVENDBORG

Fortalt afSkibsdrengen

Eftertryk forbydes
Trykt af Forfatterens eneste Søn

MDCCCCXIX
Besætningen på ”Søster"
Feriedrengen Erik, Kaptajnen
Harald og Forfatteren med
køllen. Sidste er sikkert
skipperen på ”Carl”, farfars ven,
Christoffersen.
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Tilegnet

Kaptejnen paa ”Søster”.

Medens jeg i Ferien for viden omkring
Jeg oplevede saa uendelig mange Ting,
Og derom er det jeg her har skrevet
Til Vers og Prosa er det blevet.

Lørdagen den 19 ’ Juli sad to Herrer i Lollandstoget. Deres ansigter skinnede - om jeg saa maa sige som en
nyslaaet Toskilling. Den ene var lidt ældre end den anden, eller ogsaa var den anden lidt yngre end den ene,
en af Delene var det natyrligvis.—Man kunne tydeligt se paa dem, at de havde Ferie. De sad og spiste deres
medbragte Mellemmad med tilhørende Akvavitter,— dejlig Mad var det, der var noget med Roskilde
Landevej, Gulvtæppetøj, Skind- og benfrie Sild, amerikansk Ost og Laks o. s. v.— De tog rigeligt til dem
baade af Smørrebrødet og Snapsen. Da de var færdig med Maaltidet, tændte de sig en Cigar og syntes at
være gevaldig tilfreds med Tilværelsen.
Den ene var Frede P. (Forfatterens nevø) og den anden mig selv. Vi fortsatte Rejsen sammen til Nykøbing,
der skiltes vore Veje, han til Nakskov, og jeg til Nysted. Jeg skulde paa Langfart med ”Søster” til Svendborg,
man da jeg ikke kunde betale for Rejsen, lod jeg mig hyre som Skibsdreng (55 år) - pligten til at udføre alt
forefaldende Arbejde, vaske op, gøre Kahytten ren, hejse og hale o.s.v.- Da jeg ankom til Nysted Banegaard,
kom der myldrende to Mennesker for at tage imod mig. Det var Svend (Forfatterens nevø) og Aage
(Forfatteren søn). Svend havde sin Harmonika med, han stillede sig i Spidsen for ”Procitionen”, og saa
marcherede vi til Tonerne:
”Nu af Sted til Svendborg over salten Vand,
”Søster” staar for fulde Sejl hist ved Nysted Strand.
Saa gjorde vi Holdt ved Hotel ”Rossing”, der myldrede vi saa alle tre op, saa proppede de et gevaldigt
Foder i mig, men allerbedst som jeg nu sidder og delikaterer mig kommer ”Styrmanden ” ilende med Tungen
hængende langt ud af Halsen, og meldte fra Kaptejnen, at jeg maatte møde lige med det samme, da de laa
med Sejl oppe og ventede paa mig. Jeg fik hurtigt nogle andre Klude paa og blev færget ud til Skibet. - Saa
blev jeg kylet om Bord tilligemed mit Klunds. Kaptejnen bød mig i hjertelige Ord ”Velkommen”, og takkede
fordi jeg var mødt saa fuld-talrig.

Klokken tre Søndag Morgen startede vi. Vi var to Baade, ”Carl” og ”Søster”, paa ”Carl” var Besætningen
tre Mand, ”Christoffer” hed Kaptejnen. - Paa ”Søster” var der fem Mand. Kaptejn ”Raasing”, ”Styrmand”
(Siegfred), ”Hovmester”,”Letmatros” (Erik Johansen, en københavnsk feriedreng) og ”Skibsdrengen”
(forfatteren). Det var altsaa sammen med Besætningen paa ”Søster”, jeg skulde foretage den lange Rejse.
Vor Kaptejn mente, det var bedst, at jeg tog mig en ”Skravér”; jeg tumlede saa ned i Kahytten og sov til Kl.
6, da vi sejlede igennem Broerne ved Nykøbing.
Jeg samlede mine sager sammen og opdagede til min Skræk, at jeg havde glemt mine Støvler i Prammen.
Styrmanden trøstede mig med, at jeg kunde laane hans, saa maatte jeg s laa mig til ro med det. Den første
Dag var Kaptejnen meget misfornøjet med Letmatrosen og mig, vi spiste, drak og sov.— Vi havde rent
misforstaaet Situationen. Vi skulde nemlig ogsaa Arbejde. Til min Undskyldning tjente, at jeg for en Maaned
siden havde faaet en paa Kassen - altsaa Brystkassen, og af dette her ”Bommesislav” havde jeg Me 'n endnu,
det var særlig naar jeg skulde bestille noget, at det gjorde ondt, saa længe jeg saa paa de andre arbejdede,
mærkede jeg ikke noget, det forklarede jeg Kaptejnen, men han forlangte Lægeattest, og saa syntes jeg, han
talte noget om, at jeg troede det var et Hospitalsskib eller en flydende Nerveklinik, jeg var kommen paa.

Saa kom jeg i Tanker om, at det muligvis vilde blive regnet for Mytteri, og saa havde Kaptejnen jo Ret til at
skyde een. Jeg havde nemlig flere Gange hørt Skydning ombord. Den var jo ikke saa gunstig, jeg vilde jo
helst have overstaaet min Ferie først. Naa saa maatte jeg da til at hejse og hale og vaske op. Næste Dag fik
baade Letmatrosen og jeg rosende Omtale for Flid, ”Konduitte ” og Snarraadighed. Maden var god nok
ombord, Drikkelsen ogsaa, men Sengen Uha! Jeg maatte ligge paa Ryggen og klæde mig af og om Natten
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naar jeg skulde vende mig en Omgang slog jeg Hovedet mod Loftet,-- den var lige ulden nok, naar jeg regner
med den Slagside, som jeg havde. Min Overdyne første Nat var Overtrækket, de brugte til at binde om
Storsejlet, naar det var beslaaet. Jeg forsøgte at dække mig med Strimlen, men stadigvæk stak jeg Benene
igennem, men tilsidst faldt jeg i Søvn og næste Morgen vaagnede jeg fuldstændig værkbruden i alle Lemmer.Jeg klagede til Kaptejnen over Sengeklæderne, saa fik jeg en Klyver udleveret, den var bedre. Hvad
Afklædningen angik besluttede jeg kun at tage Frakke, Flip og Støvler af, saa var jeg jo ogsaa hurtigere i
Tøjet om Morgenen.
Det var Meningen, at vi skulde overnatte i Lohals, Kortet kom frem og blev ivrigt studeret, jeg maatte hente
Vaterpasset eller Kompasset, tror jeg det hedder, for se. Sagen var, at vor Kaptejn ikke rigtig vidste, om vi
var i Nærheden afJyllands Kyst eller Fyens Land, Stoffer var langt forude, saa besluttede Kaptejnen at sætte
Kursen efter ham. - I det fjerne skimtede vi Land, vi mente det var Lohals, men da vi kom nærmere Landet,
saa vi at det var omgivet af høje Skrænter. Der var ellers tilsyneladende øde men da vi drejede om Pynten, fik
vi Øje paa en lille By, med en dejlig Havn. —I den salige Tro at det var Lohals, sejlede vi der ind, men fik da
at vide, det var Omø.

”Se Omø, det var en dejlig 0,
Paa slatten Vand den laa og flød.
En pragtfuld 0 med høje Skrænter,
Hvorfra vi nye Indtryk henter.
Op over Havet den sig hæved højt.
Men Havnens ”V C” det var sløjt.
Hvorhen man saa med Øjet følger,
Kornet hist paa Marken bølger.
En Kirke vi nu observerer,
Ved Havnen Præsten promenerer,
To Købmænd var der og paa Øen,
Og Fiskerne de bor ved Søen.
Omkring paa Øen vi spadserer,
Og Sigrid Plader os leverer,
Men at Øen laa forkert, det vor Kaptejn krepere,
Han og Christoffer dog saa sikkert navigere.
Og at Folk paa Omø af os grinte,
Det sikkert nok dem begge pinte. ”
-o-

Turen fra Nysted til Omø havde vi sejlet paa 16 Timer, ca. 20 Mil (ikke sømil) ud i een Køre uden Landgang.
Vi overnattede i Havnen, naturligvis; Kl. 10 Mandag Formiddag masede vi paa igen.- Kl. 12 passerede vi
Nordspidsen af Langeland. Skipperen er i godt Humør, og hver Gang han er det, sender han mig gerne ned i
Kælderen efter en Flaske Madeira. Styrmanden spiller paa Mundharmonika og jeg synger nogle af mine
skønne Sange. - For fulde Sejl skar vi nu ligesom en Frikadelle hen ad Vandskorpen, medens Båden stod paa
Højkant, der var i det hele taget morderlig Bras i den, Kaptejnen raaber til mig igennem Stormens tuden:
”Hold Dig fast Kresjan, at dunne falder udenbords Kl. I for vi, ligesom et forsinket Lyn forbi Lohals, hilde
den smadrende Syge, hvor den Skar, tilsidst blev der saadant et gevaldigt Sus i den, saa vi maatte bjerge
Sejlene og kaste Anker.

Kysten vi ankrede ved var Langeland, Letmatrosen og Skibsdrengen besluttede at gøre Landgang. Vi maatte
vade i Land, da Prammen var for dybtgående til at lægge helt ind. Paa Vejen mødte vi en soppende Dame,
hun gik og traadte gevaldigt i den, hun var vist bange for, at hun skulde panktere. Saa gik vi paa opdagelse
efter en Købmand, hvor vi kunde faa en af ”Jacobsens Øller”. Efter megen Møje fandt vi een, som de kaldte
for Købmand og Øller havde han, et kvart Rugbrød fik vi da ogsaa, men først efter at vi havde faaet banket
ind i Nøden paa Madammen, at vi var ved at dø af Sult nede paa Skuden. Jeg sendte et Postkort til min
nuværende Flamme.- Saa marsherede vi med Harmonikamanden i Spidsen ned til Baadene.
Skipperen var Morgengnaven trods det, at det var langt hen paa Ettermiddagen.- De havde ventet paa os,
for de havde nemlig besluttet at sejle videre for rebede Sejl. Ungefær et Kvarter efter startede vi, men saa
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lavede Kloen et Hul i Storsejlet, saa blev den flyttet, men borede saa et nyt. Det gik godt en lille Stund men
saa:
Et Stød der kom, vort Sejl det brast,
nu naar vi Svendborg ej i Hast,
da Stoffer saa vi var i Nød,
han vendte straks, det Æren bød,
Kaptejnen glipped lidt med Øjet,
en Taare trilled ned ad Tøjet,
med sorgfuld Stemme han til Stoffer sa ’
vend I blot Skuden og stik a *
til Svendborgs Kyst og nyd det skønne Syn,
saa gaar vi for Fuk til Lohals som et Lyn,
maaske vi ses, jeg tror det ej,
hvis ikke ta ’r vi os en Streg,
da Stoffer hørte den med Stregen,
han sagde: Vi følges hele Vejen,
i tykt og tyndt vi holder sammen,
vi gerne vil en Tur til Drammen,
ja Drammen er vort fælles Maal,
i Aften drikker vi din Skaal,
et Døvstumt Hurra skal du faa,
vi nu til Lohals ile maa.
-o-

Og saa kilede vi paa.
Mandag Aften Kl. 6 styrede vi ind i Lohals Havn. Efter megen møje fik Skipperen en Sadelmager og en
Styrmand til at lave Sejlet, der var nemlig ingen Sejlmager der i Byen. Samme Aften blev Mandskabet fra
”Karl” inviteret over til ”Søster” til den omtalte Streg, den stodpaa Romtoddy og Madeira. Styrismanden
spillede paa Mundharmonika, og jeg sang, jeg var jo den eneste, der havde en ordentlig Sangstemme. Til Slut
fik de den om den skævmundede Familie (der skulle puste lyset ud), og saa gik vi til Køjs med en lille Streg
paa. Næste Dag gik vi i Land og saa lidt paa By og Omegn, der var smadderfyldt med Badegæster, og
umanerligt smukt, hvilket nedenstaaende Vers vidner om:

”Herlige Lohals o hør hvor det klinger,
Findes der skønnere Sted i vort Land,
Vi dig vor Hyldest om Sommeren bringer,
Perlen du er udi Dannevang. ”
”Du dejligste Blomst blandt de store Buketter,
som pryder vort elskede Fædreneland,
Snaps og Øl, saa højt de Badende sætter,
At vi Sømænd maa drikke det bare Vand. ”
Jeg havde i Kommission at skaffe en hel Abe, Akvavitten var nemlig sluppen op, jeg turede omkring hos
Høkere og Købmænd, men trods al den Regn Byen havde faaet, var den fuldstændig tørlagt baade for Snaps
og Øl. Badegæsterne havde drukket Byen fuldstændig læns. Jeg fik endelig opsnuset, at i Brugsforeningen
var der Snaps, og saa masede jeg ud i Landet. Min Møje blev ogsaa belønnet med en hel Flaske Akvavit fra
Holland. Jeg slævede saa af med min ”Abe”.- Mandskabet havde helt opgivet mig, de troede jeg havde
nedsat mig som Badegæst. Jeg fik et Hurra, da jeg kom trækkende med Abekatten. Nu var Sejletfærdigt.

Tirsdag KI.I/2 startede vi paany.- Vinden var god - uden Krydsning stod vi lige ned til Svendborgsund.
Skønnere Indsejling findes der vist næppe i Danmark:

”Svendborg, du herlige Plet i vort Land
Fra din Kyst har vi mange dejlige Minder
Hvor vi saa færdes paa Danmarks Strand
Vi næppe noget skønnere finder.
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Jeg sad og beundrede den skønne Natur, saa kom Poeten op i mig igen:
"Saa smukt et Syn jeg aldrig saa
paa høje Bakker Svendborg laa,
Med smukke Haver op ad Volden
Av ! — der fik jeg en i Knolden. "

Det var Kaptejnen, der bommede, jeg troede Hovedet var "røjet" af, men jeg nøjedes da med Hatten. Vi
raabte og vinkede til Bagkammeraten, men Blæsten overdøvede vore Stemmer, ganske tilfældigt fik de Øje
paa den og fiskede Knoldehuset op Jeg havde ellers begyndt at synge denne her:

"Farvel du Hus hvor Knolden bor
Du kosted Tyve Krus i Fjor. "
Men saa var det at de fiskede den op, og saa var der jo ingen anledning til at synge videre. Kristoffer troede
for resten at det var mig, der var blevet ked af at sejle og hellere vilde i Land.

Kl. 7 ankrede vi ud for Svendborg, fik Sejlene bjerget og saa øsregnede det hele Aftenen. Vandet løb ind paa
Gulvet i Kahytten, det var Letmatrosens Soveplads, og da han ikke kunne svømme, maatte han flytte ind til os
i Lukafet, naa, vi havde jo også rigeligt Plads, og hvor der er Hjerterum er der ogsaa Husrum.—Næste
Morgen lettede Styrmanden og jeg Kl. 6. - Solen skinnede og Fuglene sang, og Lærken sad i Lommen og
sagde "Pip ". Solen havde for resten staaet højt paa Himlen paa hele Turen, Natyrligvis omme bag Skyerne.
- Vi tog ind og saa paa Byens Mærkværdigheder og tog nogle Plader og en Morgen bitter. Der var nogle
mærkværdige gamle Huse og Stræder, saa stejle, at vi ligefrem maatte bruge Bremsen. Selv Hovedgaden var
paa et Sted noget lignende som Skodsborg Bakke, kun meget længere.
Op ad Formiddagen gik hele Selskabet i Land. Kaptejnen holdt en Tale til sit Mandskab. I bevægede Ord
talte han om, at trods alle Genvordigheder og Modgang, var vi endelig naaet vort Maal. Et Princip har jeg,
at paa Skuden betaler jeg hvad det koster, men paa Landjorden maa I selv betale. Men min Glæde er dog saa
stor, at jeg i Dag vil gaa uden for Reglen. - Saa tog han sin Tegnebog frem og stak os en " Enkroneseddel"
til deling - 25 Øre til hver, og saa sagde han: "Ser I, hvad I bruger ud over det, maa 1 selv betale. " Vi
takkede ham meget fordi han var saa rundhaandet, og saa begyndte Turneen:

Mel: "Min Amanda var fra Kerteminde. "

Vi med Damper tog til Kristiansminde
Og I kan tro, at der var meget smukt
Vi gik igen til Byen saa gelinde
Og derefter tog vi lige lukt
Paa Hotel og spise store Bøffer
Drikkepenge der de ingen tog
Og saa kørte vi medfine Tøffer
Henad Vejen susede de begge to.
Ved hver en Udsigt de saa standsed
Der laa By og Havn for vores Fod
Og inden vi det rigtigt sansed
Var vi paa samme Sted som vi forlod
Vi en Mand med Toget ekspederet
Og en Hilsen saa vi sendte af
Et Telegram jeg saa levered
Om jeg Støvlerne i Nakskov traf.
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Kz tog saa med Færgen hist til Taasing
Og der vi slog et lille Slag
Og saa siger Kaptejn Raasing
Skal vi alle Takke for i Dag
Nu farer vi saa lige ud til Skuden
Der faar vi os en fin Dine '
Et lille Stød vi ta ’r i Snuden
Og saa for resten hviler vi i Fred.
En Gæst paa Skibet var der arriveret
Det var Herr Pedersen med "D”
Han for Wickmand navigered
Han vilde gerne til os se
Han med os til Aften spiste
Og jeg levered Snapsen til
Han vores Spegepølse priste
Men særlig efter ”Abe” var han vild.

Tre Fire Snapse vi nok tog til Maden
Ham De ved nok Pedersen og mig
Saa Erik, ham von Raden
Snapseri hos Wickmand gaar vist ej
Det er kun paa ”Karl” og ”Søster”
At vi Ta ’r saa store ”Drav”
Men umanerlig vi nu ogsaa tøster
Hele den udslagne Dav.

Imidlertid blev det saa bestemt, at hele Selskabet skulde i Rottefælden, men Erik og jeg, vi plejer nu ikke at
gaa i Fælden, derfor blev vi hjemme. Vi havde ogsaa nok at gøre med at vaske op og gøre Skuden ren. Erik
sørgede for Vandforsyningen til begge Baadene. Da det hele var i Orden foreslog han, at vi skulde lave os en
Kop The: ”For det manglede bare, at vi ikke skulde have det lidt rart, naar de andre er ude og s laa til
Søren ”. Jeg lavede mig en Sort (Kaffe med snaps) og drak den sidste Bajer, der var paa Skuden, saa havde
jeg tørlagt Skuden og kunde med rolig Samvittighed forlade den. Jeg skulde nemlig rejse til Nakskov næste
Morgen.
Vi sad lidt og saa paa de mange Baade, der sejlede omkring os. - Sang og Musik lødfra dem alle. - Maanen
skinnede og Karlsvognen blinkede ned til os. Søen var som et Spejl, men om det aldrig er nok saa skønt, kan
man dog blive træt af at nyde Naturen, og det gjorde ham ”von Raden ” og jeg. Saa gik vi til Køjs. Vi havde
glemt at slukke Lyset, saa jeg siger til Erik: ”Saa sku ’ vi se at faa slovt det Lys ”, saa sagde Erik: ”Det er
vist ikke værd, at den skævmundede Familie slukker Lyset i Aften, lad hellere Præsten komme til”, saa
sprang han ud af Køjen, saa sagde han ”Pyh ” - og saa gik Lyset ud.

Næste Morgen regnede det igen, der var Travlhed ombord, jeg skulde forlade Skuden og Sejlerne skulde
begynde Hjemturen. I anledning af at jeg skulde afmønstres, trakterede Kaptejnen mig paa en Morgenbitter,
det var ellers en han havde for sin egen Mave, saa det var ligefrem en hel Æresbevisning. Saa fik vi vores
Morgenthe, Skipperen skar nogle Humpler af til mig med Spegepølse og Ost, som jeg skulde have med paa
Rejsen og saa var jeg klar til Afgang.

Jeg var ellers ”nedtrykt”, saa jeg gik fra Borde, maaske var det Afskeden fra mine brave Sejlkammerater,
eller fordi jeg skulde til at trampe omkring paa Landjorden igen efter i fire Døgn at have ligget og plasket
paa Søen. - Jeg tog en rørende Afsked, gik saa i Jollen, Styrmanden roede mig i Land. Jeg vinkede det sidste
Farvel, - jeg tror nok jeg fik et Hurra - Munden stod da i hvert Tilfælde pivaaben paa dem alle sammen, eller
maaske de samlede paa Regnvand - en af Delene var det begribeligvis. Endnu et Vink, og saa stodjeg ene og
forladt i den fremmede By. For Lud og koldt Vand sjaskede jeg igennem Pløret i Styrmandens flade
Konvolutter hen til Damperen og fik min Bagage afleveret. Saa gik jeg hen og fik mig en Morgenbajer.
Imidlertid fløjtede Dampskibet til Afgang, og jeg styrtede ombord, saa sejlede vi, stadigvæk i øsende Regn.
Paa Vejen mødte jeg Baadene, vi vinkede til hinanden, og saa sejlede jeg ud i den vide Verden----------
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I Rudkøbing var der en Times ophold. Saa Turen til Spodsbjerg med Jernbane og derfra med Damper til
Nakskov. Paa Skibet trafjeg gamle Hansen, han fortalte, at han var Kelner ude i Svinglen. Han havde været i
Svendborg med sin gamle Mour, hun var 82 Aar, men rask og rørig, som der staar i Avisen. Han fortalte
endvidere, at hans Mour havde 7 Lømler til Drenge, og disse her Lømler, de skiftedes til hvert aar aa følle
deres gamle Mour over til hendes Familie i Svendborg, og nu i Aar er det min Tur. Næ’ min Dreng, det æ
ikke sandt du sejer, a / æ nogle Lømler, for I har altid været goe ved jeres Mour alle sammen, men nu æ de
osse sidste Gang, næste Aar æ jæ nok død og begravet. - Næ Mour nu narrer du mig, det sagde Du ogsaa for
syv Aar siden, da det var min Tur til at følle dig til Svendborg. - Han sagde til hende hvert Øjeblik: ”Ve’
d’unne ha nouet Kaffe Mour” - Næ min Dreng, jæ ve enne ha’ nouet” - ”Jæ ka’ enne li Mour, a du hele
Tiden si ’er nej, naar jeg by ’er dig nouet, for Du har altid været gou ve ’ mig, saa Du skal ha ’ alt hvad Du
ønsker dig, og jeg har regnet, at Turen skal koste 100 Kroner, saa jæ ka ’jo enne faa brugt Pengene, vi bli’r
ligefrem nødt til aa drikke en Bajer, hver Gang Du sejer nej ” - - ”Ja de æ vel derfor du spør mej saa tidt, for
a I kan faa en Lejlighed te aa drikke en Bajer. ”

Hun bad mig passe paa sin Dreng, at han ikke skulde komme noget til. Han var 50 Aar, saa det var en
gammel Dreng med Haar paa. Han kendte baade Kaptejnen og Styrmanden, saa jeg blev helt i Familie med
dem ogsaa. Endelig lagde vi til ved Bolværket i Nakskov. Hansen og gamle Mo ’r fulgte mig til Gaden, hvor
Familien (hans søster Christine Pedersen) boede, som jegskulde hjemsøge:

Saa var jeg endelig til Nakskov arriveret
Paa Himlen var der næste ingen Sky
Men min Mave den var helt spoleret
Og ej til Hospital jeg vilde ty
Nej, til Karl Johan jeg altsaa gik (Svogeren)
Hans milde Aasyn skimtedjeg bag Ruden
En hjertlig Velkomst straks jeg fik
Men op ad Dagen flere Stød i Snuden.
Saa myldrede vi begge ovenpaa
Familiens Glæde var ubeskrivelig
Men ogsaa min, da vi hinanden saa
Sludren gik saa umanerlig livlig.

To muntre Svende der i Hjemmet feriered (Frede og Ejner Pedersen)
De Spøg og Skæmt den hele Dag levered
I Bondedialekten var de Mestre begge to
Ja, naar de grinede vi andre lo
At der var Fugleskydning der i Byen
Det rygtedes var helt over til Fyen
De to gevaldige gamle Drenge blev min Fører
I Flyvekarrusel de fik mig op at køre
Ejnar mener det for Mavesmerter kan kurere
Og Husraad dem man altid skal probere.
Med Sonja jeg igennem Luften sused
Mens Duften af Violer indjeg snused
Af Skræk stod stille helt mit Hjerte
Men da Turen var forbi var væk min Mavesmerte
Kanonfotografen af os tog en Plade
Og ungefær man maa ham lade
At der er ingen Ting der rangler
Skade kun at Frede mangler
Hvorfor han mangled maa jeg sige
Han talte med sin fordums Pige.
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Frem og tilbage traved vi til Svingelen
Og Turen hjem var altid uden Dinglen
Hver Aften mig og Johan i Svinglen promenerer
Musik og Sang de der præstered
AfJacobsens Øller en Del vi tog
Inden vi igen til Hjemmet drog
Frede og Ejnar i Reglen kunde vejre
Naar de hos os sku ’ have to Bajre.
Saa stillede de to tørre Sjæle
Og rammed ned halvanden Pæ je.
En Tur til Sønderstrand vi tog paa Skærveknuser
Der hvor Østersøens Vande bruser
Over flade Marker dertil Vejen gik
Ej noget Skønheds indtryk just jeg fik
Saa naaed vi til Sønderstrand lidt op ad Dav
Og mine Førere straks mig styrtede i det åbne Hav
I Skoven Fugle sang og Ejnar slog en Trille
I Huset nær ved Strand, der ku ’ man faa en Dille
Paa Vejen ud og hjem vi Gesandten traf
Og dybt ærbødig han for os tog Hatten af
Vi træder nu af alle Kræfter
En fin Diner vi længes efter
Til Nakskov By og Hjemmets Gryder
Og for at se hvad ”Kesten ” byder.

Søndag Formiddag var jeg ude i Svinglen for sidste Gang for at tage Afsked med Fugleskydningen. Kl. I
skulde jeg rejse til København. Svoger Johan forsøgte at leje to Musikanter, som skulde gaa i Spidsen ud til
Jernbanen, men der var ikke en Spillemand at opdrive, de var engageret til Fugleskydningen alle sammen. - Saa kom han i Tanker om, at han kunde spille ”Dengang jeg drog af Sted” paa Redekam, og efter at have
taget en hjertelig Afsked med Familien, marcherede Svoger Johan og de to gevaldige gamle Drenge og jeg
til Redekammens Toner ud til Toget. Med Sorg i Sindet tog jeg Afsked med mine Følgesvende og med min
Ferie.
Toget gled stille af Sted. Vi vinkede til hinanden og saa kom Præsten og sagde Py ’h og saa gik Lyset ud - og jeg kørte ud i Mørket.

========Finis========
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En usandferdig Historie

Om

Langfarten til Faxe-Ladeplads og Kalkbrug
Eller
Fire ældre Herres Eventyr

Til Lands og til Vands

1920.

Vel mødt igen i Vaaren
I gæve Sejlemænd
Som nu med Sejl og Aaren
Skal ud at lave Spænd
Det kalder vi for Morskab
I Regn og Storm og Blæst
At sejle helt til Nordkab
For der at lave Fest.
Om Turen vil jeg skrive
En Del vil blive sandt
Men sikkert vil der blive
En hel Del Løgn iblandt.

En dejlig Sommermorgen i Aaret 1920 sejlede en Snekke for fulde Sejl igennem Fjorden ved Nysted ud imod
Østersøen - Besætningen bestod af 4 Vikinger og en Vaabendrager.
Baaden var udstyret med alle Bekvemmeligheder Starinlys, to Primusaperater, VC udenbords.

Tro nu endelig ikke, at de 4 Vikinger skulde paa Røvertogt eller anden Vaabenfærd. Nej der var Fred i
Landet. - Det var en Lystsejlads og Maalet var Præstens 0.
Inden de begav dem ud paa Sejladsen, fik de tildelt hver sin Bestilling. Vikingen, der ejede Snekken, skulde
selvfølgelig være Kaptajn. En der var kendt med Skibsbyggeri, blev valgt til første Styrmand, og skulde i
Tilfælde af Haveri reparere Skuden. Anden Styrmand skulde passe Belysningen, sætte Primuserne i gang, og
sørge for der var Skud i Bøssen, da han tilfældigvis havde forstand paa de Dele. Hovmesteren skulde ved
Hjælp af Kahytsdrengen besørge alt det øvrige. Fotografering indbefattet, altsaa ta ’ dem paa Kornet, naar
der engang imellem kom en Solstraale, jeg blev ogsaa immervæk paa Turen varskoet, ved at en af
Mandskabet raabte: "Nu er der Nap, Chresjan ”. Det var jo ogsaa med at passe paa, for vi saa jo ikke ret
meget til Solen paa hele Turen, men i Øjeblikket skinnede den dejlig. Straalerne blinkede og slog Smut over
Vandet.
Der var Højtidsstemning Ombord, vi sad saadan hver for sig og filosoferede og tænkte paa hvad Sejladsen
vilde bringe i Aar, om det vilde blive Sorrig eller Glæde. Tavsheden blev afbrudt ved at Kaptajnen han sa ’e:
”Nov løjer hun a ’ ijen Stoffer. ” ”Ja hun gør, men nærenstid a ’ vi naar ud i aavent Vand, saa gier hun nok
nauet mere Vind”, sagde han. Det slog til, da vi naaede ud i Østersøen viste det sig, at der var Luft nok, det
blæste en frisk Kuling med høje Dønninger.
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Klokken kunde vel være ungefær 6 Morgen, saa la’ vi mærke til, at Vaabedrageren han sad saa underlig
stille, og var hel gul og grøn i den forreste Del af Knoldepartiet. Vi spurgte meget deltagende til hans
Befindende, men han paastod, at han var aalrejt, han havde li'e daarligt faaet sagt det, før han la ’ sig paa
Maven med Hovedet ud over Rælingen, og saa kom det første Udbrudfra Krateret, han knæggede sig saa det
var en hel Fornøjelse, ikke for ham selv, men jeg maa tilstaa, at vi tog os et billigt Grin paa hans Bekostning.
Opstødene varede hele Dagen med lidt Mellemrum. Ti sidst troede han vel han var aal-rejt igen (som han
yndede at sige), for han kravlede ned i Kahytten for at ta ’ sig en lille en paa Øjet.

Jeg havde en Gryde staaende paa Dørken med Labescoves, og pludselig røg der en Bøkal ud af Halsen paa
ham, ikke en tomme fra Maden, og naar jeg skal være ærlig, saa tror jeg nok, at der kom nogle Stænk i
Gryden, men jeg rørte bare lidt rundt i den, saa var der ikke spor at se, og de sa 'e alle sammen, at det var en
dejlig Labescoves.

For nu at faa Humøret lidt op, saa sang vi en lille Sang:
Vi sejler ud paa Livet
Ind i et Æventyr
Og det var forud givet
Der vilde blive Styr
Sig hæved højt de Bølger
Mens Ejner (nevøen) han sig brak
For ham det havde Følger
Det endte med et Krak.

Nej, Stormens Tuden han kunde ej li’
Ej Bølgernes Sprøjt over Skuden
Kalder man det for Lystsejleri,
Naar man stadig blev vasket om Snuden.

Vi tog naturligvis en Plade af Kaluris, mens Søsygen stod paa, til Skræk og Advarsel for andre Brækkere. Jeg
havde for resten ogsaa selv, og den var jo ikke saa gunstig, hvis a Hovmesteren gik hen og fik Morgenbræk,
saa kommer jo Mandskabet til at sulte, for lave Mad, når man er i den Tilstand, den gaar ikke, den vilde blive
tilsat medfor mange Bøkale, saa tog jeg mig en Tycho Brages Bitter og en Morgenbajer, saa drev det over.
Kort efter Starten savnede Kaptajnen sit Ravrør, vi endevendte Skuden, men uden Resultat. Kaptajnen var
morderlig ulden, og vi var jo ansjos med, at hvis vi ikke fandt Røret, vilde der blive gnaveri paa hele Turen,
for disse Skibskaptajner, de kan jo til Tider være lidt onde i Sværen. For at berolige hans Nerver, læste jeg et
af mine skønne Digte for ham, saa faldt han lidt til Ro igen. Lidt efterfandt han Røret, i Frakkelommen. Naa,
det var jo ikke saa underligt, at han var gal i Hovedet, for det var et meget kostbart Rør, ægte Vejsel med
Bøjetræsspids, vistnok et Arvestykke. Der blev selvfølgelig almindelig Jubel om Bord, vi knak Halsen paa en
Fl. Madeira i samme Anledning.

Nu var der kommet Humør Ombord paa Snekken, der blev foreslået, at vi skulde synge en Sang, og saa
stemte vi i.----

Ja vi sang saa det klang over Sø, over Vang,
Ja vi sang saa Bølgerne stejled.

Det er den unne stejlene sandt. Ja undskyld, at jeg bander, men det gør man altid når man er til Søs, det er
man næsten nødt, ellers tror Folk ikke hvad man fortæller.
Naa Bølgerne kom rullende i hele deres Magt og Vælde for at styrte sig over Snekken, og de naaede indenfor
Tonernes Magt, saa rejste de sig paa Bagbenene og ramlede sammen som en Klud. - Se det kan man kalde
for en Sang, hvis kraftige Toner kan bryde Bølgernes Magt. Ja endnu er der en lille Rest tilbage af Nordens
gamle Heltekraft, og synge kan vi gudskelov endnu, saadan til en vis Grad.
Kl. 12 passerede vi Pumlenakke og Hesnæs Havn. En Time senere sejlede vi ind i Grønsund, forbi Harpede
paa Møen. Kl. 3 sejlede Kaptajnen os paa Grund paa Præstekonens Flak, men med Mandskabets Konduite
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reddedes Sittevasjongen. Men i Forvejen havde vi været saa durkdrevne at akkordere med Kaptajnen om at
slæve Skuden af Grunden. Vi var enige om, at ti Kroner ikke kunde være for meget. Men Kaptajnen kunde
ikke strække sig til mere end fem Kroner. Saa sagde vi til ham: ”De’ si’r du ikke din gamle Svinger”. ”Jo,
det er li’e va’ jæ si’r” sagde han saa. Nu var vi jo bange for, at han ved hjælp af den Traadløse skulde
tilkalde en Slæver, og at denne midigvis skulde tilbyde sig for 2 Kroner og 50 Øre, saa slov vi te ’, for vi vilde
jo nødig lade den Tjans gaa fra vo ’s. Alle fire Kæmper smak saa Tøjet og sprang saa udenbords, saa satte vi
Skuldrene under Snekken og bar den ud paa dybere Vand. Saa fik vi en Gibbernakker ovenpaa Strabadsen.
Nu skar den igen ud paa de vildende Vover. Kl. 5 passerede vi Stubbekøbing, hvorfra vi sejlede videre med
Motor, da Vinden var løjet af.

For ser I Bølgen den blaa
Den vi sejlede paa
Den var Galden den var Ulden den var Tvivlsom
For naar Vinden den var sløj
Og vi satte mere Tøj
Blev det pludselig til Storm
Man ku ' bli ’e helt abnorm
Og til Tider maatte vi
Med Motoren hæge i
Første Styrmand han blev skør
Ja det var en fæl Maleur
Han en Rommer maatte ha ’
Men det ku ’ den ikke ta ’
Anden Styrmand Roret tog
Saa til Slut han faldt til Ro
Det til Slut en Vane blev
Vi i Storm og stille drev
Alskens Munterhed og Sjov
Immer vi en Bajer tov.

Videre sejlede vi i det grønne Sund, som et Lyn for vi forbi Bogø. Kl. 7 ankrede vi ved Sortsø Badehotel for at
overnatte. Vi fik et dejligt Maaltid, sammensat af en tam Høne og en vild And, krydret med Bajerskøl og
Ildvand. Efter at jeg og Vaabendrageren havde gjort vores Pligt, blev hele Selskabet færget i Land.
Kaptajnen forlangte 5 Kaffe med Brød, han kunde aldig huske, at jeg ikke kunde taale Kaffe, men jeg fik fat i
Frakkeskøderne paa Tjeneren og sagde til ham, at den ene Kaffe med Brød skulde være en Bajer uden Brød.
Der var en dejlig Have med Skov lige ved Siden af men ellers ingen Mærkværdigheder.
Næste Morgen var Hovmesteren oppe Kl. 4 og serverede The paa Sengen med efterfølgende ”Maarenbitter”.
Det var Hundekoldt, vel et Par Graders Frost. Jeg gik og frøs saa det gøs, saa var der en af Mandskabet, der
bød mig en ”Maarenbajer”, men jeg skød den fra mig,

Kl. 7 startede vi igen hen over de oprørte Bølger. Vi sejlede forbi Farø for en halv Storm. Vaabendrageren er
nu blevet en hel Svend, Søsygen er helt overstaaet, han er ivrigt beskæftiget med at pudse Knive og Koøjer,
han havde nemlig lovet, at de skulde komme til at skinne paa hele Turen, og for at faa lidt mere Fart i
Arbejdet sang han denne her: ”Her slibes Knive, her slibes Gafler, Gafler og Knive Slibes. ” Vi sejlede
gennem Ulfsund til Koster og Kallehave, hvor vi ankrede og spiste Frokost (ingen Landgang).
Da vi naaede Jungshoved, bekendt fra Svend Gønge, blæste det en hel Storm med Haglbyger som ligefrem
piskede Vandet op. Vi maatte kaste Anker og tage Sejlene ned, for at vente paa bedre Vejr, men en Times Tid
efter bedredes det allerede. Vi blev enige om at opgive Turen til Præstens 0 og i Stedet for sejle ind til Fakse
Ladeplads. For stærkt rebede Sejl skar den nu igen. Vaabendrageren saa flere Gange helt betænkelig ud og
to gange var vi paa Grund. Nu tror I maaske, at vi ikke kunde finde Farvandet -jo paa det Lav, men vi var
bange for at vove os derud, da vi ikke vilde risikere at Storsejlet gik midt over ligesom sidste Aar.
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Men hvor højt end Bølgen larmed
Den tog ej vort Humør
Men dybt det os dog harmed
At Himlen ej holdt tør
Lidt Bølgesprøjt med Skum paa
Til Stadighed vi fik
Ja, Blæsten den var vel raa
Og Beregningen den slog Klik.

Mandag Aften naaede vi efter en haard Tur Fakse Ladeplads. Jeg fik travlt med at kokkerere. Vi havde
besluttet, at vi skulde have et rigtigt Festmaaltid, de rustne Knive blev pudsede, for dette her at pudse Knive
og Koøjer, det var jo saa som saa, men ellers var han en god Hjælper, maa jeg sige til hans Ros.
Selskabsdugen kom paa Bordet, ægte forloren Skildpadde, og flere Slags Vine, saa den var lige nejs. Der
blev holdt Taler for Kongen og Fædrelandet og Vittighederne ramlede om Ørerne paa os. Vaabendrageren
grinede, han var nemlig først rigtig i sit Es, naar han sad ved et veldækket Bord, og Baaden var fortøjet. Jeg
skal lige love for, at han kunde faa de fire ældre Herrer til at grine med, han klagede for resten over, at han
kun fik to Maaltider om Dagen, da han i Nysted fik tre. Da Festmaaltidet var forbi, gik vi Land og saa lidt
paa Omgivelserne.
Ladepladsen, der er en Plads, hvor man faar Kalk fra
Det er saadan et rart lille hyggeligt Sted
Byens Borgere gaar paa Molen, naar de vil Luft ha’
Og saa ta ’r de Madammerne med.

Og ved Skoven har de et Badested, med god Strand
Og i massevis de boltrer sig der
Der er nogen der siger det er godt Vand
Og andre der siger noget mer.
Der er Masser af Skibe, og her er Læ
Der er IV. C. uden Skillerum til Fem
Der skriver Folk deres navn og Adresse
Det er nemt, hvis man ej husker dem.

Selve Byen er en morderlig rask By
Og Badegæster, det mangler ej
For Turisterne har den et godt Ry
Der er mange der søger den Vej.

Men nu sejler vi ud til vort Snekke
For paa Søen der har man det bedst
Om ogsaa, at man skal sig brække
Et Par Slæber der bli > nok til Rest.
Og jeg si 'er nu at Snekken, den er en god Baad
For man har det saa hyggeligt der
Med den er udført mangen rask Daad
At ta' Præmie den kan ej la ’ vær

At vor Kaptajn han er myrderlig stolt a *
Sin Skude det siger sig selv
Ja jeg tror, at hvis han ej kunde den ha *
Han kede ’d sig halvvejs ihjel.

Næste Dag hylede Stormen værre end om Mandagen, men Kaptajnen holdt paa, at vi skulde sejle, men vi
andre vilde dog ikke risikere vort unge Liv. Han mente, at naar han var Kaptajnen paa Skuden, saa havde vi
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at adlyde. Saa gjorde vi Mytteri, og anden Styrmanden han havde faaet fat i sin Bøsse og stod og gjorde
saadan nogle truende Bevægelser med den. Nu var Kaptajnen jo ellers en Vovehals, men dette her med
Bøssen, det kunne han nu ellers ikke staa for og saa maatte han gi ’ sig. Vi blev da enige om at forslaa Dagen
paa bedste Maade og fik at vide, at der gik et Tog til Fakse Kalkbrud Kl. IV2. Vi daskede saa lidt omkring i
Byen, hjemsøgte en Hotelhave, hvor vi fik smaa Gurgeletter, saa tog vi tilbage til Skiv ’et for at hvile vore
trætte Knogler. Da Klokken var l var vi færdig til Starten.

Ved Ladepladsen steg der et Selskab i Land
Paa de tre var Haarene hvide
De havde Hastværk, de skulde til Land
For at være ved Toget i Tide.
Den fjerde har vistnok haft blide Kaar
Men trods det, var han dog blevet skaldet
Jeg ham kendte som Dreng, da havde han Haar
Men i Tidernes L 'øb er de faldet.

Den femte, Johansen fra København
Slagfærdig og altidfornøjet
Dog gladest han var, naar vi vel var i Havn
Og Baaden den var fortøjet.
Af Stormen blev vi drevet i Land
Og ej til Pladsen vi kendte.
Helt Fremmed var vi paa denne Strand
Og Stormen den bød os at vente.

Til Raadslagning blev nu alle kaldt
At Tiden vi kunne fordrive
At Dagen ej for lang os faldt
At noget jeg kunde beskrive.
Til Kalkbruddet maa vi jo alle hen
De skal være saa morderlig dybe
Men hvad saa, naar vi skal op igen
Ja, saa maa vi sandelig krybe.

Til Toget vandrede vi alle hen
I Kalkvogne blev vi placeret
En Dame hun faldt skam ned igen
Og fik Bagdelen helt skamferet.

Styrmanden hende greb i sin brede Fang
Han holdt hende vel noget længe
Op matte hun enten hun peb eller sang
Til Hvile hun kunde vel trænge.
Gennem en Skov nu Vejen gik
Og endelig var vi ved Bruddet
Vel hundrede Mand, et Tegn kun fik
Og saa var vi lige i Skuddet.

Endelig vi ind i Brudene kom
I Kalkstøv vi gaar her og vader
Der gik vi saa længe og traskede om
Og tog nogle daarlige Plader (Billeder).
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Træt af Naturen og al den Trasken
Til Kaptajnen vi hilste Farvel
Han var ej med paa Sittevasjasken
Han vilde ej kryve sig halvt ihjel.

Medens vi nu op ad Skrænten kravled
Maatte vi ligefrem bide os fast
A 'ha hvor vi pusted og Sveden den hagled
Ja glade vi var naar vi trafpaa en Knast.
Da vi endelig op afAfgrunden kom,
Og saa Kaptajnen dernede paa Bunden
Ligned han nærmest en Kaptajn Vom
Forladt afsit Mandskab i Middagsstunden.

End skønt det os en Smule forsinker
Kigger vi ud over Afgrundens Rand
For at se om Kaptajnen ka ' høre vi vinker
At han ku ' vide vi vel var i Land.

En Festplads vi lige var dumpet i
Et Øltelt hurtigst muligt blev fundet
Og lige med de ' vums, saa havde vi
Da osse en Bajer for Munden.

Vi marcherede nu i sluttet Trop igennem Fakse By, der var omdannet til en hel Festplads. Der var både
Karrusel, Kastegynger og Skydetelt. Det var for meget for de tre ældre Herrer, de blev ligefrem helt
Forlystelsessyge. De skulde nu prøve det alt sammen og var næsten ikke til at faa derfra igen. Til sidst maatte
jeg blæse til Samling, altsaa paa Mundharmonika, vi havde nemlig ikke andet Instrument, og saa marcherede
vi videre igennem Byen.
Jeg har vist glemt at fortælle hvorfor Byen var klædt i Festdragt. - Jo den havde Besøg afflere hundrede
Sønderjyder, som vrimlede omkring i Gader og Stræder og nød alle Festens Glæder. Men nu maatte vi sige
Farvel til den glade By, for at naa Toget til Ladepladsen. Denne Gang var det et rigtigt Futtog vi kørte med,
med rigtige "Ko-peer".
Ved Stationen stod Kaptajnen og tog imod os, han syntes vi var blevet saa underlig smaa, og saa opdagede vi
minsandten, at vi med al den Vandren omkring, havde slidt et stykke af Benene, men saa sagde vi Tak i lige
Maade Kaptajn, for han gik nemlig ogsaa paa Stumperne. Saa var der ikke andet for, end vi maatte gaa paa
Hænderne, indtil de voksede ud igen. For Sandfærdighedens Skyld blev der taget en Plade af de fire Herrer
med de afslidte Ben. Vi vilde nemlig ikke risikere, at Folkene skulde sige, at det var en Løgnehistorie.

Vi sku ' ha ' været lidt paa Livet
Det var noget som var givet
Men vi var saa trætte, ja ved gu '
Saa hjem til Snekken stod vor hu.

Naa det vakte jo ogsaa en Del Opsigt, at vi gik paa Hænderne, saa vi skyndte og at komme ud paa Skivet. Vi
sku ' saa ha ' en Taar Kaffe. Kaptajnen tilbød at besørge Arbejdet, men da han skulde skylle Kaffeposen,
smuttede den fra ham og gik til Bunds, men lige med det vums, tog han et Par Vandskier paa, og gik over til
Købmanden og købte en ny, det var helt sjov at se Kaptajnen gaa og træde Vande med Hænderne.
I kan nok forstaa, at Kaptajnen var bedrøvelig til Mode i Sindsbeskaffenheden, for den var jo lige ulden nok
at sejle med et Mandskab, der skulde gaa paa Hænderne og ordne Grejerne med Tæerne, som de ikke ha 'de,
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men vi blev saa enige om, at se hvorledes det gik næste Dag. Det første vi go ’re om Morgenen, var at se
efter, hvorledes det gik med Bentøjet, og til vor store Glæde, saa vi, at de i Nattens Løb var vokset ud igen,
kun Støvlerne var gaaet tabt, men vi havde heldigvis hver et Par i Reserve.
Onsdag Formiddag havde vi lange Forhandlinger, om vi turde sejle eller ej, men da vi ikke kunde blive
liggende i Fakse Ladeplads og raadne op, tog vi en rask Beslutning og Kl. Il var vi igen ude paa de
taarnhøje Bølger. Kl. I naaede vi Jungshoved efter en meget haard Tur. Søerne slog helt over Baaden. Vi
sejlede nu ind i Bøgestrømmen. Vejret er igen blevet fint. Kl. 4V2 kastede vi Anker ud for Vesterskov, i
Nærheden af Petersværft paa Sjælland, for at overnatte der. Der saa smukt ud derinde i Skoven, saa vi
ligefrem glædede os til at komme ind og se paa Landskabet. Der var en Masse Skolebørn, der badede
derinde. Da vi naaede i Land, var hele Selskabet forsvundet, og vi hørte dem synge i det fjerne.
Vi spadserede saa igennem Skoven til Petersværft. Det var en herlig Aften, næsten blikstille. Der blev
serveret Romtoddyer paa Agterskibet og vi sad længe oppe og nød Livet. ”Primuspasseren ” deklamerede en
Løjtnants Drøm for os, den gjorde megen Lykke. Maanen var fuld, vi andre ogsaa inden vi gik til Køjs. Altsaa fulde af Begejstring over den herlige Aften. ??? -

Næste Morgen var jeg oppe Kl. 4, det var et henrivende Vejr, med en Solopgang saa herlig, at jeg
”vaagnede” Kaptajnen, for at han kunde nyde det smukke Syn. Han syntes ogsaa det var dejligt, men
kravlede dog i Køjen igen. Paa hele Turen havde vi immervæk levet af Daasemad, det var lige ved at blive
mig lidt for ensformigt. Ganske stille tog jeg Styrmandens Gevær og roede ind til Skoven for at se om der
ikke skulde være et eller andet Stykke Vildt, jeg kunde faa Ram paa. Jeg støvede længe omkring uden
Resultat, endelig var der noget, der rørte sig imellem Buskene. Li ’ med det samme la ’ Jeg Bøssen til Kinden,
------ ”Sjask, sa ’ det - ka’ I saa tænke jer, hvad det var jeg havde skudt ?” -- ----- ”En Kat, en meget lille
Kat. ”----- Jeg havde naturligvis hellere set det var en Hare, men imidlertid flaaede jeg Katten, for jeg
tænkte, at naar først Skindet var af Dyret, kunde jeg godt bilde dem ind, at det var en Hareunge, men saa fik
jeg pludselig den Ide, at jeg kunde putte den i en af de tomme Konservesdaaser og servere den næste Gang vi
skulde have varm Mad.---- Da jeg naaede ud til Skuden, sov hele Besætningen endnu. Jeg fik puttet Katten i
en af Daaserne og gemte den til given Lejlighed. ----- Kl. 6 stod Kaptajnen op og jeg serverede The paa
Sengen til Resten af Mandskabet. Nu troede jeg der var Fred og ingen Fare, men saa hørte jeg inde fra den
forreste Kahyt, at de laa og lavede et farligt Halløj. Da jeg fik undersøgt Sagen nærmere, viste det sig, at jeg
havde glemt at give dem deres Morgenbitter. Først da jeg havde faaet tyllet den i Halsen paa dem, blev der
igen ro om Bord.

Kaptajnen og undertegnede satte Sejlene og for god Vind startede vi igen. Kl. 8 V2 tørnede de andre ud og
samtidig passerede vi Masnedø. Det regner lid, men Vinden er god. Kaptajnen ta ’r sig en ”Slumrepolka ”,
han var smæk søvnig. Kl. 9 passerede vi Dyrfod paa Falsters Nordspids. Ved Lurøs Flak maatte vi ankre op
for at faa lidt indenfor Vesten. Det øsregner - for at fordrive Tiden tænder vi os en ”Stinkadorius”. - Nu
skinner Solen igen, Fuglene synger og ”Lærkerne” er sat ned i Kælderen. Kl. 12 startede vi igen. Kl. 5
naaede vi til Guldborg under en Tordenbyge. Vi maatte ankre op inden vi naaede helt derind.

Om Aftenen regnede det igen, men trods Regn og Blæst, havde vi en lille festlig Sammenkomst. Vi var en Tur
i Land og sendte en Hilsen til vore respektive Familier. Samme Aften prøvede jeg at servere Katten for dem,
men baade til Lands og til Vands findes der jo Køkkenskrivere.---- Anden Styrmand han skulde lige kigge i
Gryden og saa siger han: ”Hvad er det for noget, det ligner jo et helt Kadaver”, men saa sa’ jeg osse til
ham: ”Syn ’s Du de’ - de’ syn ’s jeg ikke - Kadaver, det ka ’ Du se ’I være ”, men saa stimlede de sammen om
Gryden. De syntes det saa noget mistænkeligt ud, der var i hvert Fald ingen der ville æde det, saa jeg maatte
hive Katten over Bord. Jeg fortalte naturligvis ikke, at det var mig, der havde puttet ”Kadaveret” i Daasen.
Der er heller ingen, der skal faa det at vide.

Fredag Morgen var vi alle tidligt oppe. Medens vi drak The blev hele Selskabet fotograferet, men allerbedst
som vi sidder midt i hele ”Bullesjejsen”, opdagede vi, at vi drev for Ankeret, og at vi var paa Vej over til
Lolland. Jeg skal lige love for, at der blev Travlhed om Bord. I en Fart maatte vi hive Ankeret op og sætte
Fokken for at naa over til Lollandssiden, det var umuligt at komme tilbage, da det blæste en hel Storm.---Vi havde lige talt med ejeren af en Lystbaad, som laa i Nærheden af os, det var en Overvagtmester Petersen,
saa vidt jeg husker. Han er nok blevet lidt forbavset og har rimeligvis sagt til sin Kone, hvor Fanden blev
Jollen af?---- Det var en værre Tur der over. Thekopper og hele Servicet ramlede paa Dørken, saa vi gik og
vadede i alt Postelinet, men endelig fik vi Orden paa Sagerne og naaede velbeholdne derover.
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Det var en daarlig Ankerplads, vi laa fuldstændig og aldeles udsatte for Vind og Vove, men da vi nu endelig
var kommen derover, benyttede vi Lejligheden til at gaa i Land, for samtidig at proviantere. Der var en Skov
i Nærheden, der vandrede vi saa hen, men det var en værre skummel Plantage. Alle Træerne lignede paa en
Prik hinanden. Vi gik og blev tungsindige inden vi slap ud igen. Der var en 5-6 store Muldvarpeskud, som de
mente havde været Oldtidsbegravelser.
Vi ventede stadig paa at Vejret skulde bedre sig, men vi opdagede snart, at det var haabløst, saa vi
besluttede, at vove Forsøget. Sagen var den, at vi skidde være hjemme senest Fredag Aften, da vi skulde bære
Brædder hjem. — Kl. 2 gik vi igen, paa Vejen bedrede Vejret sig en Del, og da vi naaede Pandebjerg Slot paa
Falster, hørte Stormen helt op. Det var helt ”Troville”, vi sejlede igennem, men vi lukkede Øjnene saa godt
vi kunde. Pludselig ser vi Andenstyrmand fare som Vild hen og løse Jollen, springe i den og ro bort fra
Skibet. Han arbejdede som en gal saa Sveden sprak ud af ham. Jeg si > til Kaptajnen: ”Nu skal Du bare se,
han stikker a ’ med Jollen, de ’ er jo ellers strafbart at rømme fra et Skib før man er afmønstret. ” Jeg havde
faaet fat i Bøssen og sagde til Kaptajnen: ”Skal je ’ brænde a ’ ?” ”Næ ’, vent lidt vi skyder kun i yderste
Nødstilfælde ”, men saa med et stoppede Kalorius op og fisker efter noget i Vandet. Det var min Sandten hans
Kasket, der var blæst uden Bords. Jeg la ’ Bøssen paa Plads igen, for nu var vi mere rolige. Det blev altsaa
ikke til nogen Blodsudgydelse denne Gang. ”Der skal du se”, sagde Kaptajnen, ”det var godt vi ventede med
at skyde, for de ’ er nu alligevel noget grimt noget, det skal man jo helst undgaa, naar man kan.

Da Andenstyrmand kom tilbage, grinede han med hele Hovedet af bar Glæde over, at han havde faaet sin
Kasket igen, han anede ikke, at hans unge Liv havde været i Fare, og vi andre ville ikke spolere hans Glæde
over, at han havde faaet Laaget igen.
Kl. 4/2 sejlede vi igennem Broerne ved Nykøbing. Nu stormer det igen. - Kl. 5 ankrede vi ved Flatø og spiste
til Aften. Efter Maaltidet slog Kaptejnen Peberbøssen i Stykker, saa Peberet røg om Ørerne paa os, hele
Besætningen nøs længe efter. - Saa sang vi den - Sik-Sikke vi ka ’ og saa saa ’ længe. Det kunde skam nær
havde gaaet galt, det blæste jo en halv Storm, og saa kom vi til at nyse alle sammen paa en Gang og havde
Styrmanden ikke smidt Sejlene los, saa havde vi kuldsejlet, saadan et Lufttryk ga’ de ’.

Kl. 6 startede vi igen, og kort efter ramlede vi paa en Sten, vi fik et lille Hul i Bunden, saa maatte vi have
Førstestyrmand paa Arbejde og reparere Skaden, men fuldstændig tæt fik han den ikke, saa vi maatte skiftes
til at pumpe for at holde den oven Vande resten af Turen.
Det var en rask Sejlads gennem Østersøen, for god Vind skar den nu mod de hjemlige Strande. - Da det
begyndte at mørkne sad jeg og studerede Stjernerne gennem vor Natkikkert, særlig Karlsvognen havde jeg
kik paa. Med et opdagede jeg, at en af Vognstængerne var knækket. Li ’ med det samme sendte vi et traadløst
Telegram til Karetmageren i Nysted om at reparere Skaden. Ikke længe efter saa vi ham i Flyvemaskine paa
Vej op til Vognen — ?
Nu var vi naaet til Indsejlingen til NYSTED. Det elektriske Lys blev tændt i Kahytten, tre Skud blev brændt a’
for at melde vor ankomst. Da vi naaede længere ind i Fjorden, opdagede vi, at Lysthuset nede ved Stranden
var ilumineret med kulørte Lamper. Raketter fløj til Vejrs, og med et lød et dundrende Hurra ud til os. — Vi
blev helt benovede, for saadan en festlig Modtagelse havde vi ikke ventet. Da vi naaede Land, saa vi, at der
var flere tusinde Mennesker forsamlet paa Strandbredden for at tage imod os. Saa marcherede vi fulgt af
hele Forsamlingen med stort Orkester i Spidsen op til Kaptejnens Bolig. - Musikken spillede saa denne her —
- ”Hjem, Hjem, vort kære Hjem ” og derefter blev der sunget en Sang til Ære for de Hjemkomne.

Egen Melodi.
Velkommen hjem I kære
Som sejled viden om
Med Længsel vi jer vented
Vi aned at I kom.
Ja Tusinder ved Stranden
En Velkomst stor jer bød
Der jublet blev af Mængden
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Da det hørtes at I skød
Da Snekken gled mod Stranden
Jert Lys det skinned klart
Der Røre blev blandt Folket
Nu komme vil de snart
Et Leve for de fire
Som Storm og Regn til Trods
Udsatfor mange Farer
Er kommen hjem til vo ’s
Og vidre skal de leve
Til næste Aar hvorhen
I saa paa Farten tager
I vender hjem igen.
Og rørt Kaptejnen takker
Paa samme Melodi
Men allerhelst vi vilde
For Ovationer være fri
Til næste aar vi kommer
Helst midt om Natten hjem
For denne her Komedie
Jeg synes er for slem.
Man lever jo i Tider hvor
Man ej forbavses maa
Men nu har I os hyldet
Og saa maa I skam gaa.

Efter Sangen fik vi tre Hurraer og saa det lange, saa skiltes Mængden og
gik fra hinanden.
Da vi naaede op i Lejligheden, var der dækket et festligt Bord helt
overfyldt med Blomster. Champagnen knaldede, men jeg havde nu en
skummel Anelse om, at det var Citronvand, der var hældt paa
Champagneflasker, for vi blev mere og mere ædru, efterhaanden som vi
drak.
Der blev holdt Taler til Ære for de Hjemvendte. Man skulde næste tro, at
vi havde været en Tur paa Nordpolen, saadan en Stads blev der gjort af
os. - Men midt i Festens Glæde sa’ Kaptejnen pludselig God Nat og
slukkede det elektriske Lys. - Og vi andre ravede omkring i Mørket.

C HR I ST I AN R.

"Chr. R." fotograferet
med eget kamera
8. okt. 1939

Børn:
Poula Kirstine Andrine Rossing, f.l4. april 1897 i København. Ugift.

Død 18. juni 1945.
Sekretær for professor Chiewitz på Finsens Instituttet.
Boede hos sine forældre til sin død.
T.h. Poula med sin fætter Siegfred
og dennes kone Amalie i Nysted.
Forrest ”Letmatrosen”.

126

Aage Rossing, f. 26. Sept. 1900, død 19. aug. 1981.
Gift den 20. juli 1924 med Sara Amalie Hannibal., f. 13. jan. 1902, død

21. april 1973.
Aage var ansat i Den Danske Landmandsbank (Senere Danske Bank).
Aage arbejdede i mange år i bankens Organisationskontor, fra midt i
1930’eme var han bogholder i bankens Lyngbyvej Afdeling, senere
bankbestyrer samme sted indtil 1955, da han blev ansat i bankens
Hovedbogholderi.
Børn:
Inge Rossing, f. 1. aug. 1925 i København. Gift 25.maj 1944 med
politibetjent
Jens Walther Jensen, født 29. sept. 1919,

efterfølgende skilt.
Barn:
Helle Rossing Jensen, født 10. sept. 1944.

Inge blev 31. dec. 1951 gift med vicedirektør, cand.jur. Thorkild
Christiansen.
Børn:
Mette Lisbeth Rossing Christiansen, født 31. juli 1952.
Anne Charlotte Rossing Christiansen, født 29. april 1954.
Jørn Rössing, født 6. juli 1928 i København. Gift 8. april 1961 med Ruth
Larsen, datter af afdøde hovmester på Kongeskibet Dannebrog,

Brudeparret Sara og
Aage. 20. juli 1924

Aksel Larsen. Jørn var ansat i Handelsbanken, hvor han i mange år var førstekasserer i bankens
Nørrebro Station Afdeling. Det var på det tidspunkt en eftertragtet stilling, der gav udnævnelse til
fuldmægtig. Jørn var medlem af Lions Club Allerød.
Børn:
Sascha Marianne Rossing, født 17. april 1972, bankrådgiver Nordea.
Rune Christian Rossing, født 10. februar 1974, civilingeniør.
Lene Rossing, f. 9. nov. 1938 i København, gift 7. febr. 1959 med Jørgen Holm-Jensen, toldembedsmand.
Børn:
Birgitte Holm-Jensen, født 27. maj 1960, toldembedsmand,
Peter Holm-Jensen, født 20. maj 1963 ansat i Nordea.
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Axel Jacob Rossing, født 24. dec. 1868 i Nysted.
Død 25. marts 1906 i Sakskøbing, begravet 29. marts 1906 på Sakskøbing Kirkegård.
Gift 30. maj 1898 i Sakskøbing Kirke med Estrid Agnete Funck
Rasmussen, født 10. aug. 1880 i Helsingør. Død 23. dec. 1963,
Frederiksberg. Begravet i samme gravsted som sønnen Leo er
begravet i.

Axel drev købmandsforretning i
et hus på Torvet i Sakskøbing,
hvor familien også havde deres
hjem.

Axel døde 25. marts 1906 i en
alder af 37 år og blev begravet
29. marts 1906 på Sakskøbing
Kirkegård.
Efter mandens død var enken
lokal referent til en af de
lolland-falsterske aviser.

Forretning og beboelse på
torvet i Sakskøbing

På et tidspunkt efter Hans er
udlært som elektriker flytter
moderen og de nu voksne
Estrid og Axel Rossing
sønner til København, hvor de
bor sammen med moderen på Nordre Fasanvej 33 B, IV, på
Frederiksberg til hendes død i 1963.

Børn:
Axel Rossing, født 14. juli 1899, hjemmedøbt 31. juli 1899 ved sognepræsten, L. Wagner. Død 3. aug. 1899

uden fremstilling i Kirken, 20 dage gammel. Begravet 4. aug. 1899 på Sakskøbing Kirkegård.
Leo Aksel Rossing, f. 22. sept. 1900, døbt 21. okt. 1900 i Sakskøbing Kirke.
Faddere: Overlærer (skoleinspektør) Hans Rasmussen (morfar) og hustru Malerina Josefina Dorthea Funck
Petersen (mormor), Sakskøbing, Fru Kirstine Rossing, født Møller (tante), Nysted, Købmand Georg Vilhelm
Rossing (farfar), Nysted.

Konfirmeret 3. okt. 1915 i Sakskøbing Kirke.
Leo drev en mindre en gros virksomhed og var ugift.
Han dør 2. febr. 1949 på Rigshospitalet og begraves 7. febr. 1949 på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg.
Hans Georg Rossing, f. 8. sept. 1902 i hjemmet, Torvet, Sakskøbing, døbt 12. okt. 1902 i Kirken.
Faddere: Benedicte Malene Genovava Funck Rasmussen, Sakskøbing, Ida Therese Funck Rasmussen,
Sakskøbing, Købmand Georg Rossing DM, Nysted, Overlærer Hans Rasmussen DM, Sakskøbing.
Konfirmeret 15. april 1917 i Sakskøbing Kirke.

Gift 26. febr. 1964 i Asminderød Kirke med Juliet Solveig Eugenie Larsen, f. 18. okt. 1919.
Efter skoletiden kom Hans i lære som elektriker hos installatør Yvon Simonsen i Sakskøbing. I København
arbejdede han hos A/S Laur. Knudsen.
I 1927 bestod Hans elektroteknikum fra Københavns Teknikum. Herefter arbejdede han hos K.J. Ingvardsen
& Co. A/S og var i 1934 ansat hos Frigidaire (General Motors Co.), hvor han bl.a. stod for introduktionen i
Danmark af de fryseboxe, der på andelsbasis, blev opført i det ganske land og stadig kan ses ude omkring i
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landsbyerne. Senere var Hans ansat hos Danfoss. Jeg har faet fortalt, at han var studiekammerat og ven med
Mads Clausen, der stiftede Danfoss. Mads Clausen bestod imidlertid maskinteknikum fra Odense Teknikum
samme år som Hans, så de kan formentlig ikke have studeret ved samme teknikum. Hans var i mange år leder
af Danfoss afdeling i København.
Jeg lærte Hans at kende på en meget pudsig måde. I 1974, da han boede i Vanløse, var han inde i Den
Danske Bank, Vanløse Afdeling for at hæve en check, der var udstedt til Hans Georg Rossing. Kassereren
spurgte ham, om han havde hilst på "vores hr. Rossing ?" "Har De en hr. Rossing her ?" "Ja det er den
herre lige ved udgangen. " Det blev et meget hjerteligt møde - han var meget glad for at møde en fra
familien. I den tid Hans og hans kone, Solveig, boede i Vanløse havde jeg megen kontakt med dem. I øvrigt
oplevede jeg også, at en kunde i banken spurgte, om jeg var i familie med Hans Rossing fra Danfoss, hvortil
jeg kunne svare, at det var min fars fætter. Hertil svarede kunden, at det skulle jeg ikke være ked af, da Hans
var en meget flink mand, hvilket også var det indtryk, jeg fik af ham. Min far og Hans havde imidlertid ikke
interesse i at møde hinanden.
Hans har fortalt, at de efter Hans blev pensioneret fra Danfoss, boede de en kort tid i Maribo i en lejet
lejlighed, hvorfra de flyttede til Vanløse.

Fra Vanløse flyttede de til Roskilde og derfra til Kong Georgs Vej 104, 2.th., på Frederiksberg. Her døde de
begge, Solveig i 1987 og Hans i 1990. De er begge begravet på Søndermark Kirkegård i Birkelunden
Fællesgrav. Ingen børn.
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Georg Marius Rossing, f. 12. juli 1877 i Stubbekøbing.
Død 20. juli 1937 på Australiensvej 26 på Østerbro i København.
Gift i 1906 med Emma Christine Hansen, f. 26. nov. 1884 i Ramsømagle. Død 29. april 1966 på Skt. Lukas
Stiftelsen i Hellerup. Begravet 4. maj 1966 på Vestre Kirkegård.
I 1982 fik jeg et brev fra ”Snedkerlaugets Møbeludstillinger 1927-1966, udvalget til registrering af
materiale”, underskrevet af Irene Kaastrup-Olsen, arkitekt m.a.a.. Andre udvalgsmedlemmer var arkitekt
Grete Jalk og Adam Moltke, grafiker IDD., der ønskede oplysninger, fotografier m.m., i dette tilfælde
specielt vedr.:
”181 Georg Rossing

1931: N.C. Christoffersen: Herreværelse i birk
1935: Ove Lander: Birketræs soveværelse”

Jeg tog dengang kontakt til underskriveren uden at jeg kunne bidrage med noget, men min nysgerrighed var
vakt og jeg gemte brevet, hvis noget skulle vise sig. Og det gjorde det så i 1999.

Da jeg den 28. Maj 1999 besøgte Bjørn Rossing i Vestervig, nævnte jeg brevet for ham. Han lyste op og
sagde: ”Det er farbror Georg, han var møbelarkitekt”. Bjørn har flere møbler, som hans farbror har tegnet,
bl.a. et skab og et soveværelse med servante m.m..
Efterfølgende har jeg haft kontakt med arkitekt Grete Jalk, der oplyste, at hun havde skrevet bogen ”Dansk
Møbelkunst gennem 40 år”. I bind 1 er der omtale og billeder af de i brevet omtalte møbler.
På efterfølgende side er der et udsnit af siderne 104-105 og 218-219 fra bogen..

Svigersønnen Knud Lessing, der har været gift med datteren Benedicte fra 1937 til 1942, oplyser pr. telefon,
at han er i besiddelse af flere malerier malet af Georg Marius Rossing. Han fortæller også, at Georg var
medarbejder på Nyrops tegnestue i forbindelse med opførelsen af Københavns Rådhus.

Fra bogen ”Dengang og Nu”, der ligger på internettet, er der en omtale af fotograferne Rossing og Roede’s
byggeri på hjørnet af Drogdensvej og Vestgrønningen i Dragør. Bogen oplyser, at det er møbelarkitekt Georg
Rossing, der i 1932 har tegnet villaen ”Stor Rytter”, Drogdensvej 20 i Dragør, for søsteren Hedevig Marie
Rossing.
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1931

Teknologisk Instituts Udstillingslokaler

Snedkermester

N. C. Christoffersen
Stand 12
Herreværelse i Birk.
Tegnet af Arkitekt Georg Rossing

Industriforeningen

...Ove Lander udstiller et smagfuldt
mørkt Birketræs Soveværelse, tegnet af
Arkitekt Rossing.
(Berlingske Tidende)

Snedkermester

Ove Lander
Stand 16
Birketræs Soveværelse.
'Tegnet af Arkitekt Georg Rossing.
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Hans Jørgen Rossing

Daniel Henrich Rössing
Født 25. febr. 1805
Frimands kvt 117, K-havn
Gift 20. juni 1828
Nykøbing F. Kirke
Død 12. marts 1851
Nykøbing F.

Christian Jacob Rössing
Født 17. dec. 1839
Nykøbing F.
Gift 15. juni 1873
Gundslev Kirke
Død 1. april 1925
København

Fødtca. 1772
Norge
Død 8. okt 1822
på Frederiks, København

Karen Sofie Jensdatter
Fødtca. 1773
Frederiksberg
Død 20. febr. 1851
Vartov i København

Johan E. Heerdegen

Magdalene Heerdegen
Født 7. nov. 1806
Nykøbing F.
Død 14. juni 1849
Nykøbing F.

Fødtca.1771
Helmbrachts, Bayem,
Død 2. okt 1853
Nykøbing F.

Peder Madsen
Fødtca. 1760

Susanne Madsen
Død 21. febr. 1853
Nykøbing F.

Jacob Theodor Rossing
Født 1. juni 1879
Stubbekøbing
Gift 10. nov. 1916
København
Død 27. juli 1959
Blegdams, København
Ægtefælle: Kaja Petersen

Jacob Jenssenius Pingel
Født 16. okt 1822
Oreby, Lolland
Død 4. juli 1890

Karen Johanne Pingel
Født 10. sept 1849
Havløkke, Østofte sogn
Død 22. febr. 1935
Bispebjerg Hospital

Petrine Christine Leth
Født 1823
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Jacob Theodor Rossing født 1. juni 1879 i Stubbekøbing.
Død 27. juli 1959 Blegdamshospitalet i København, begravet på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg.
Gift med Kaja Petersen, født 5. april 1881 på Herregården
Trudsholm syd for Holbæk. Død 13. oktober 1953. Begravet på
Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg

Sønnen Bjørn Rossing fortæller:
”Far deltog tidligt i arbejdet i farfars købmandsforretning og kom
i købmandslære. Efter lærertiden kom far som kommis til
Nykøbing F. hos købmand og materialist Kiil. Han var medlem af
Nykøbing F. Roklub og vandt Danmarksmesterskabet i fireåres
inrigger med styrmand.
Han spillede Lhombre med udskrivningschefen og det var måske
medvirkende til at han på sessionen blev udskrevet som
arbejdssoldat af 3. grad, hvilket i realiteten betød, at far var
kasseret.

Efter nogle år tog far til København til en stilling i isenkram en
gros firmaet Bucka & Nissen, hvor han arbejdede sig op i
graderne. En tid rejste han for firmaet som handelsrejsende i
provinsen.

På et tidspunkt blev han tilbudt en stilling som kontorchef i
Købmandsstandens
Oplysningsbureau
og
blev
senere
meddirektør. Far, der var en absolut hæderlig mand, forlod
”Købmandsstanden ” efter nogle etiske uoverensstemmelser.

Kaja Petersen

Herefter er jeg usikker på kronologien, da meget af det skete inden
jeg blev født. Jeg nævner derfor i flæng: Handel med automobiler,
import- og eksportvirksomhed, bogholderiekspert i det dengang
nye bogføringssystem kaldet ”RUF”.
Far og mor var lidenskabelige kortspillere og mødte hinanden i en
kortklub i Studenterforeningen.

Mor var da telefonistinde og spillede desuden med stort held på
børsen, det var under 1. Verdenskrig. Det endte med de giftede sig
og far sagde til mor: ”Kaja, når vi skal stifte familie synes jeg vi
skal være fornuftige og holde op med at ”spekulere” ”. Mor tænkte
et øjeblik og sagde så: ”Du har ret - jeg sælger alle aktierne. ”
(Endnu en gang med god fortjeneste.) Derefter blev deres samlede
formue anbragt i det man kaldte ”guldrandede papirer”, nemlig
Landmandsbankaktier.

Jacob Theodor Rossing

I 1922 krakkede Landmandsbanken og mine forældre var
ruinerede. Jeg husker vi festede, da jeg var omkring 20 år fordi
gælden i forbindelse med købet af Landmandsbankaktierne endelig
var ude af verdenen. ”

En pensioneret kollega fra banken, den tidligere leder af
Københavns Regattaen på Bagsværd Sø, Villy Jørgensen, bekræfter, at Nykøbing F. Roklub blev
Danmarksmester på 1000 m i årene 1903 og 1906, men desværre har han ingen oplysninger om roernes
navne.

133

Jeg husker jeg har mødt Theodor en gang, det var
til Hansine Rössings bisættelse i Bispebjerg
Krematorium, den 3. oktober 1948. Tante ”Alsine”,
som vi kaldte hende, var gift med min fars farbror
Christian og de boede i Willemoesgade, ligesom
Theodor. Min far præsenterede mig for Theodor og
far sagde, det er onkel Theodor. Han var en statelig
mand, med format, men ikke så høj. Min far fortalte
ham, at jeg var interesseret i at vide noget om
slægtens historie. Theodor sendte min Far et brev
med forskellige oplysninger, bl.a. om norske
Rossinger, som jeg desværre ikke har kunnet finde
en forbindelse til. Samtidig vedlagde Theodor sit
visitkort med Rossingernes signet.

Visitkortet som jeg modtog i 1948.

Men noget er der måske om snakken, idet jeg har konstateret, at min tip, tipoldefar er født i Norge. Jeg har
været på Riksarkivet i Norge 2 gange, men desværre har søgningen ikke givet resultat.
Børn:
Bjørn Rossing, født 13. nov. 1918 på Frederiksberg, døbt 9.

marts 1919 i Skt. Markus Kirke på Frederiksberg.
Gift 7. febr. 1942 i Kettinge Kirke med Inge Clausen, født 20.
maj 1919. Vielsen blev forrettet af pastor Hilbert SkjøtPedersen, der var brudens onkel. Inge er lærer og organist.

Bjørn fortæller, at han 7 dage efter sin fødsel blev indskrevet på
Sortedam Gymnasium, der var en privatskole. Her begyndte han
i en børnehaveklasse, hvilket på det tidspunkt var meget
usædvanligt.
Bjørns søster fik i en alder af 4 år tuberkulose, hvilket medførte,
at Bjørn og kom på julemærkesanatoriet ved Kolding Fjord og
var der et halvt år, mens søsteren var der i over et år.

Han kom i gymnasiet, hvor der kun var en klasse for hvert
alderstrin, der så blev opdelt i 2 hold når de skulle matematik og
sprog. Han blev matematisk student fra Sortedam Gymnasium i
Bjørn Rossing 8. juni 2002
i Agger Havn

Bjørn blev kasseret som soldat, men blev udskrevet til
CB’er. Han blev uddannet over 10 aftener a’ 3 timer til CBPoliti, men blev efterfølgende kendt uegnet da han havde
været på julemærkesanatoriet.

Bjørn og Inge uden for deres hus.

Efter studentereksamen blev han elev i Nordisk
Gjenforsikring fra 1937 til 1939 og arbejdede der både som
assistent, overassistent og fuldmægtig. I 1972 forlod Bjørn
Nordisk Gjenforsikring som fuldmægtig i en alder af 54 år.
Han og Inge købte et mindre husmandssted i Ydby ved
Vestervig i Thy. Bjørn lever en aktiv pensionisttilværelse,
medens Inge underviste ved skolevæsenet. Da de flyttede til
Vestervig blev der startet en orgelskole i Vestervig og Inge
tog uddannelse som organist. Hun har været organist ved
Helligsø og Gettrup kirker. I skrivende stund nyder de
begge pensionisttilværelsen.
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Bjørn og Inges barnebarn Maria Rössing,
datter af Lisbeth Kristensen og Ulf Pingel
Rössing, er uddannet skuespiller ved ”Den
Danske Skuespillerskole”. Hun debuterede
20. sept. 2002 på Ålborg Teaters Lille Scene
i Kirsten Thorups ”Baby” i rollen som
Sonja. Fra 1. januar 2003 er hun ansat ved
”Det kongelige Teater”, hvor hun den 28.
marts 2003 debuterer i Kasimir og Karoline
i Store Turbinehal. Til oktober 2003 skal
hun spille med i ”Parasitterne”.
Det blive spændende at følge Marias
karriere fremover, ikke mindst på landets
fornemste scene, Det kgl. Teater.

Tidligere har der været 3 skuespillere med
familienavnet Rossing ved Det kgl. Teater.
Det var Michael Rossing, f.20. okt. 1756 i
Norge, hans kone Johanne Cathrine Rossing,
født Olsen, 2. juni 1756 i København og
deres datter Wilhelmine Emilie Rossing,
født 6. marts 1783 i København. Michael
var tillige instruktør ved Det kgl. Teater.

Fra Aalborg Teaters Program for forestillingen
”Baby”. Maria ligger nederst i midten.

Når man ser disse 3 kgl. skuespillere omtalt
i dag, er efternavnet stavet Rosing, Det forstår jeg ikke, da jeg med egne øjne har set, at Michael Rossing
anmelder datteren Wilhelmine Emilies død til skifteretten og underskriver sig med Rossing, på samme måde
som vi andre gør.

Til højre ses Bjørn og Inges oldebarn Svend Rossing
Madsen. Han er søn af Line Rossing og Finn Ejnar Madsen.
Det var stud. psyk. Finn Ejnar Madsen, iført ulasteligt mørkt
jakkesæt med slips, der ved Københavns Universitets årsfest
den 21. nov. 1968, hvor kongeparret var til stede,
bemægtigede sig talerstolen og tog ordet fra Universitets
rektor, professor Mogens Fog og dermed startede
ungdomsoprøret i Danmark.

Unge Finn Ejnar med rektor Mogens Fog.

Svend Rossing Madsen med sin far
Finn Ejnar Madsen på Dover Odde.
12. juni 2002
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Karen Augusta Clemens Rossing, født 9. febr. 1921 på en
fødeklinik på Frederiksberg.
Gift med overlærer Valter Emil Nielsen, f. 3. nov. 1923 i
Karlebo.

Da Karen var 4 år blev det som nævnt konstateret, at hun havde
tuberkulose, hvorfor hun var på Julemærkesanatoriet ved
Kolding Fjord i mere end et år.
Hun er uddannet lærer og sluttede i en stilling som overlærer. De
sidste af sine år boede hun på plejehjemmet Sølund i
København, hvor hun døde 27. sept. 2000. Hun blev begravet 4.
okt. 2000 på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg.
Børn:
Hans Rossing, født 25. april 1948 Set. Josef sogn, uddannet

kok.
Kirsten Rossing Nielsen, født 1952.
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Hedevig Marie Rossing, f. 21. nov. 1886 i Stubbekøbing.
Død 20. december 1973 i en alder af 87 år på plejehjemmet ”Solgården” i Slangerup. Ugift.

Hedevig Rossing er omtalt i bogen: ”Dengang og Nu, Del 1 ”, der er udgivet af ” Forlaget din bog” Dragør, i
afsnittet: Villa ”Stor Rytter”, Drogdensvej 20, Dragør:
”Fotograferne Hedevig Rossing og Tora Roede købte i 1932 en grund på hjørnet af Drogdensvej og
Vestgrønningen. Året efter var der rejsegilde på Villa ”Stor Rytter”. Det var Hedevig Rössings bror
møbelarkitekt Georg Rossing, der havde tegnet huset.

Fotograferne Rossing og Roede var allerede kommet til Dragør omkring 1. verdenskrig. I 1933 købte de
hjørnegrunden på Drogdensvej for at opføre en villa, som også skulle indeholde deres fotografiske atelier.
Den officielle adresse dengang var Drogdensvej 14; men fotograferne brugte stadig adressen
Vestgrønningen, som de havde gjort tidligere. Året efter købte fotograferne nabogrunden Drogdensvej 16 og
udbyggede ejendommen med vinterhave og større garage m.v.

Mange lidt ældre huse i Dragør havde tidligere navne i stedet for husnumre. En del navne anvendes stadig
Andre navne er fjernet i husene, og andre navne har aldrig stået på selve huset. Navnet ”Store Rytter” blev
ikke malet på selve villaen, men anvendt på den hundekennel fotograferne åbnede efter udbygningen af huset.

I begyndelsen affyrrerne ændrede man igen husnumre flere steder i Dragør, og Drogdensvej nr. 14-16 blev
til nr.20.
I en periode arbejdede Tora Roede som
pressefotograffor Ekstra Bladet; men det
er mest på postkort fra Amager og fra
atelieroptagelser på
Vestgrønningen,
navnene Rossing og Roede er kendt.
Damerne vakte i begyndelsen en del opsigt
på Amager, idet de kørte rundt på en stor
motorcykel.

Støjen fra fotografernes hundekennel gav
anledning til nogen misfornøjelse hos
naboerne, så Rossing og Roede flyttede
kennelen til Ryvej z slutningen af
trediverne. Villaen på Drogdensvej blev
derefter lejet ud i mange år.
Det var dog kun kort tid Rossing og Roede
fik glæde af deres nyopførte villa og
kennelen på Ryvej 45. Selv om de havde
speciel tilladelse til støjende erhverv,
opstod der her også naboproblemer.

Fotograferne på A 1795.
Tora Rohde ved styret med Hedevig Rossing på
bagsædet.

Ganske vist en anden slags problemer, der bevirkede at de efter nogen tid flyttede ”Hundekennel Stor
Rytter” til Nordsjælland. Tyskerne beslaglagde ejendommen på Ryvej, og det ”regnede” også ned på husene
med granatsplinterfra det tyske Flakskyts ved Lufthavnen. ”

I haven på Drogdensvej 20 var et lille vandhul kaldet ”Rytterhullet”. Samme bog forsætter:
”Iflg. Sagnet knytter navnet Rytteren sig til en begivenhed, der ligger mange år tilbage:
En ungersvend havde på kroen fået en ”kold skulder” af den pige han havde bejlet til. Efter at have indtaget
nogle flere genstande sprang han på sin hest og red i rasende fart ud af byen mod engene.
Det gik galt, da han lod hesten ride ud i vandhullet syd for byen, og nåede til midten, hvor der nærmest var
bundløst, snublede hesten og både hest og rytter forsvandt. ”
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Senere ejere af ejendommen ”Stor Rytter” har fortaget ændringer, bl.a. er en dør på nordsiden, der oprindelig
var indgang til fotografernes atelier, blevet sløjfet.

Fotografen Hedevig Rossing i atelieret. Nevøen Bjørn mener, at modellen er Thora Rohde.

Fotoet af de to motorcyklister fandt jeg i et fotoalbum hos fætter Harald, da jeg besøgte ham i januar 2003.
Bjørn Rossing, der er nevø til Hedevig har genkendt damerne og fortæller, at det er et historisk billede, da de
var de første kvinder, der fik kørekort til motorcykel i Danmark.

Hedevig døde ugift den 20. december 1973 i en alder af 87 år på plejehjemmet ”Solgården” i Slangerup. Hun
blev bisat 27. december 1973 fra Hillerød Krematorium og urnen nedsat på Bispebjerg Kirkegård i
askefællesgrav.
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Gerda Rossing, født 30. September 1889 i Nysted.
Død 30 april 1935, begravet 5. maj 1935 i familiegravstedet på Nysted Kirkegård

Døbt 18. November 1889 i Nysted Kirke. Det må have været en rigtig festdag, hendes mor har 25 års
fødselsdag og forældrene har 2 års bryllupsdag.
Hun blev konfirmeret søndag den 10. april 1904 i Nysted Kirke.
Gerda var husholderske hos sine forældre, der førte en stor
husholdning med mange ansatte på kost og logi, som det var
almindeligt dengang.

Der fortælles en historie om, at hun bl.a. hver dag smurte aftensmad
til alle i husholdningen, bl.a. til broderen Georg, der havde fundet
ud af, at faster Gerdas eget smørrebrød blev smurt på tyndere skiver
og måske var lidt mere lækkert. Det blev nærmest et fast ritual, at
Georg prøvede at bytte om på tallerkenerne, så han fik det lidt
tyndere og lækre smørrebrød. Men den gik ikke, faster Gerda
opdagede det naturligvis og blev ”sur” og Georg fik lov at bytte
tilbage igen.
Hun var en habil sejler, hvilket var meget usædvanligt for en kvinde
på den tid, og hun havde sin egen jolle.
T.v. ses hun til rors med
storskødet i et sikkert
greb i hånden i sin fars
kragejolle.

Gerda Rossing.

Da forældrene i 1926 overdrog forretningen til sønnen Georg og
flyttede ind i den mindre lejlighed, fortsatte Gerda med at bo
sammen med sine forældre og da moderen døde i 1931 overtog
hun lejligheden, hvor hun boede til sin død.
Gerda døde ugift den 30. april 1935 i sin lejlighed i en alder af 45
år. Hun blev begravet fra Nysted Kirke i familiegravstedet på
Nysted Kirkegård.

Nysted ved vintertide i 1930’erne
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Sofie Rossing, kaldet Søster, født 17. Oktober 1890 i Nysted.
Død 14. febr. 1973 på Guldborghjemmet i Nykøbing F. Bisat fra Klosterkirken i Nykøbing F. 17.febr.1973.
Urnen nedsat i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.
Ugift, men levede sammen med Karen Svane, f. 10. sept. 1885 i Marstal, fra sidst i 1920’eme til Faster
døde. Karen var pensioneret oversygeplejerske fra Rigshospitalet og døde 13. okt. 1974 på Guldborghjemmet
og blev begravet på Marstal Kirkegård den 17. okt. 1974.
Faster blev hjemmedøbt ved fødslen. Hun har selv fortalt mig, at hun var
så lille, at hun kunne ligge i en cigarkasse og at hendes forældrene ikke
troede hun kunne overleve, hvorfor de opkaldte hende efter faderens søster,
Sofie. Ja, ordene er Fasters egne - jeg opfattede det, som de ikke var så
glade for tante Sofie. Hun blev fremstillet i Nysted Kirke 29. marts 1891.

Søster Rossing har arbejdet en tid hos sin fader på kontoret. Da min moder
var feriebarn i Nysted i 1919 og 1920 passede faster Søster kontoret i
faderens forretning.
Jeg kan dog konstatere, at hun på et tidligere tidspunkt har arbejdet i
Nykøbing F., da teksten under nedenstående foto fortæller, at det er:
”Søsters Salon i Nykøbing F. 1916. ” Her var hun en tid logerende hos
overlærer Hansen i Skolegade. Disse mennesker havde hun nær forbindelse
med så længe de levede. En aften i 1942 besøgte jeg dem med faster.
Søster 17 år.

Senere blev hun ansat i tobaksfirmaet C.W.
Obels afdeling i Nykøbing F., hvor hun
blev prokurist engang i 1940’eme. Hun
blev pensioneret fra C.W. Obel i 1950.
Hun har været en rejselysten ung dame,
allerede i 1913 har hun været i Norge,
fremgår det af efterfølgende skriftlige
beretning om en rejse til Norge i 1923.
”Søsters Salon i Nykøbing F. 1916”

I 1919 har hun sammen med sin bror
Axel og søster Gerda været i Berlin
og Dresden. Det var på det tidspunkt,
hvor der var stor inflation i Tyskland
efter den 1. verdenskrig. Jeg husker
min far fortalte, at de besøgte
familiens feriedreng i Berlin og at de
havde gjort ham til millionær i
Reichmark for et beskedent beløb i
danske kroner.

Axel og Søster i Bad Schandau ved Dresden. 1919.
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Sightseeing i Berlin 1922.

Dette foto er fra en rejse i 1922 til Berlin. Søster er den bageste person t.v., ved siden af hende Nanny Møller
der er gift med Søsters fætter Christian Møller, der står ved siden af.

Det har desværre ikke været muligt for mig at identificere hendes rejsefæller på nedennævnte tur, men jeg
ved, at hun og Karen sidst i 1930’eme rejste på ferie i Norge sammen med fasters kusine, Poula. Mon ikke
rejsefællerne i 1923 har været hendes søster Gerda og kusine Poula samt den ikke identificerede. Det har
været usædvanligt med en ferierejse til Norge i 1923, hvorfor jeg bringer beretningen:

” Norgesturen 14’ Juli til 28’ Juli 1923.

I glubende Hede afrejste vi fra Nykb. F. den 14. Juli med 3/ Toget til Kbh. Her tog vi ind paa
Missionshotellet, hvor vi havde bestilt Værelser.

Søndag den 15 ’ afgik vi med Toget 6,45 til Christiania (Oslo), vi havde gruet lidt for den lange Køretur i den
stærke Varme, men strax vi naaede Sverrig blev Himlen skyet, og den ene Tordenbyge afløste den anden, saa
det afsvalede Luften.
Ved Engelholm holdt vi l Time, da Toget fra Trelleness her skulde udenom vort, det havde altsaa været
forsinket. Her løb de fleste Mennesker ud af Toget for at faa Frokost, her er en stor Restauration. Efter at
have passeret Baastad og Warberg, kommer man til Gøteborg, her er Liv paa Perronen, da her er den store
Udstilling.
1 Gøteborg Kik., 2 kommer Spisevogn i Toget. Vi vandrede gennem den lange Vognrække for at naa til
Spisevognen, som var bagest, men vi fortrød det ikke, udmærket Middag, klar Suppe med Asparges, kogt
Laks med Sauce hollandaise, Kalvesteg og Jordgubbær medfrossen Fløde.
Det var et Eventyr, vi kørte langs med Gøtaelven, hvor det ene Skib gled forbi efter det andet, Solen lyste
herligt over det skønne Landskab. Senere fik vi ogsaa Kaffe og Aftensmad i Toget.
Vi kom til Christiania ved 10 Tiden, med /> Times Forsinkelse, og havde et farligt Mas med at faa en Bil til
Hospitset i Rosenkransgade, vi fik gode Værelser, men dyre.
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Den 16 Juli Det har tordnet stærkt i Nat og nogle vældige Regnbyger krydser vore Planer, vi har været en
Tur oppe ad ”Karl Johan”, for at se Slottet. Ved 2 Tiden indtog vi Middagen i Frimurerlogen, den var lige
saa dyr, som den vi fikfor 10 aar siden, var billig, men smukt og stilfuldt var der.
Derfra tog vi med Tricken til Majorstuen og videre med Banen til Frogneren, der er dejligt, men desværre
stængede Regnen for Udsigten, vi fortrød, at vi ikke havde ventet med at spise til Middag her, men Kaffen og
Aftensmaden fik vi, og i Regn sjokkede vi til Stationen.
Tirsdag den 17de. I Morges med Toget 6,45 gik Turen til Bergen, vi havde reserverede Pladser, 2 Kr. extra,
men det betaler sig, det var et farligt Leben, inden de mange Passagerer fik anbragt dem selv og deres
Bagage, i vor Baas havde vi 2 nydelige, unge svenske Damer.
Det regnede til at begynde med, men allerede ved Hønefoss skilte Skyerne, Solen brød frem og vi fik det
skønneste Rejsevejr. Noget mere pragtfuldt end den Jernvej, kan man ikke tænke sig, i Løbet af faa Timer
passerer man bogstavelig 3 Aarstider.(Middagen i Spisevognen bestod af Suppe, Rødspætter, Lammesteg og Stikkelsbærgrød).
Efterhaanden tager Vegetationen af og man kommer forbi nogle mægtige Stenbrud og Sneen tager til, da vi
naar opad Finse ligger Sneen til midt paa Kupe ’vinduerne, vel at mærke bag Sneskærmene, og selve Finse er
som en stor Sneørken, her er pragtfuldt, høj blaa Himmel og tindrende Sollys, vi ilede ud af Toget, som holdt
i 15 Minutter, de unge sloges med Sneen, men jeg tror nok, at vi alle jublede over den herlige luft.
1 Ventesalen var serveret med mange rare Sager, for 3 Kopper Kaffe og 1 Glas Mælk gav jeg 95 Øre, og for 8
Stk. dejlig Aftensmad 2 Kr. 30 Øre, det bliver sikkert det billigste, vi faar i Norge.
Tangevandet var endnu tillagt med Isen. Ved Myrdal St. steg de unge svenske Damer ud, de vilde til
”Balholm ”.
Omsider kommer vi igen ind i mildere Omgivelser. I Nærheden af Bergen maatte Toget gøre Holdt ved en
stor Fabrik, hvor en ung Mand var kommet til Skade, han laa paa en Baare, og hans kammerater løftede ham
ind i den bageste Godsvogn, det var Livets Alvor.
1 Regn kom vi til Bergen og tog ind paa Missionshotellet, der var ikke rart.
Onsdag den 18de. Regn fra Morgenstunden,
med den meget interessante elektriske Bane
til Fløjfjeldet, hvor vi indtog Frokosten, og
nød den storslaaede Udsigt over Bergen og
Fjorden, vi kom ned ved Middagstid, saa
Fisketorvet og Tyskebryggen og færgede
over til Hotellet. Vejret blev smukt, lidt
køligt, men klart og Havnen tager sig
pragtfuldt ud.
Nu har vi hvilet, saa gaar Turen ud i Byen.
Kik. 4 spiste vi Middag i 2’ Kis. Ventesal,
der var dækket til en Mængde Mennesker,
hyggeligt og nydeligt var der. Vi fik dejlig
jevn Suppe, Kalvesteg, Vanillieis og Kaffe,
alt for 4 Kr. Saa har vi været z
Nygaardsparken og sporede ud til
Sandviken, Vejret er godt, men køligt.
Aftensmad ved Laksevaagen.
Tosdag den 19de gik Turen fra Bergen
tilbage til Voss, der holdt Biler i lange
Baner, vi fik placeret os selv og vor Bagage,

og saa kan jeg ikke beskrive, hvor skøn
Tyskebryggen i Bergen.
Vejen er, mægtig, vide Klippepartier, store
Fløjbanens
øverste
station og dens vej ad fjeldet kan
brusende Vandfald, saa kommer en stille
lige
anes.
Foto 12/5-2000.
Indsø, Bilvejen ikke bredere end man lige
kan køre der, og saa ender man ved det
skønne ”Stahlheim ”, det er lige ved at tage Pippet fra én, det ligger omgivet af mægtige Fjelde, med en
Indendørs Hygge og Elegance, man ikke kan tænke sig. En umaadelig høflig Betjening. Opholdet her er 5
Timer.
Vi spiser alle i Spisesalen, hvor alle Borde er pyntede med hvad Stedet formaar, men nydelige er de store
Kløverblomster i smaa Glas spredte over Dugen, de forskellige Landes Flag og 6 nydelige unge Piger i den
maleriske Hardangerdragt, som varter op, pynter ogsaa i Omgivelserne. Alt er jo af Træ og afstemt saa
smukt efter hinanden. Over enhver Vaskekumme er Haner med varmt og koldt Vand.
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Efter Middagen placerer man sig i den mægtig store Stue, hvor det brænder lystigt paa Pejsen. Vi skal jo
herfra Kik. 5 gaar man fra Hotellet, man maa spadsere ned i Dalen og bruger en halv Time dertil.
Stigningerne er for store til at Bilerne kan gaa op. Flere Steder standser man, for at beundre de brusende
Vandfald, der styrter med en mægtig kraft. Bagagen befordrer Hotellet. Saa vidt man forstaar, er det et A/S,
hvor det ene griber ind i det andet, det er lagt mægtig godt tilrette.
Man bruger l Time til at naa Gudvangen, der ligger pragtfuldt ved Nærøfiord. Det var et storslaaet Syn at se
de mægtige Klipper lukke for alle Sunde og dog kommer der paa en Gang den nydeligste Damper glidende
ud imellem 2 Fjelde og lægger til ved Bryggen, paa den gaar vi ombord, og skal bruge 4 Timer for at sejle til
Lærdalen.
Ved Auerlandselv laa vi nok stille l Time for at vente paa Postbaaden fra ”Flom ”. Jeg maa sande Welhavens
Ord ”Her har Herren stillet, for din ringhet Almagts Biled, der er Orgelklang fra Fjeld og Fjord”.
Med l/2 Times Forsinkelse naaede vi Lærdalen, 1 Kilometers Gang til Hotellerne, vi boede paa Lindstrøms
Hotel, et morsomt gi. Hotel, men rent og pænt, vi fik 3 Værelser paa Rad.
Fredag den 20 de. I Morges mellem 8-9 startede 8 Biler, de fleste var fyldte, de tager 8 med Chaufføren, i
vor var vi 5, men ved første Stoppested kom der 2 paa til. Bilerne holder ved bestemte Steder, vi holdt 20
Minutter ved Borgund og alle steg ud for at se den ældgamle Stavkirke, den er over 800 Aar gi.. Selve
Kirkerummet er ganske lille og bælgmørkt, men nu er der da heldigvis bygget en pyntelig lille Kirke tæt ved
den gi..

Deres Kirkegaarde ser farlige ud, jeg formoder at Vejene er for lange og besværlige. Den næste Station vi
stopper ved, er ”Mariestuen ”, og nu gaar Turen i susende Fart på de utroligste smalle Stier og krogede Veje,
langs den brusende Elv, og op over Filerfield til Nystuen, (972 Meter), her standses i 10 Minutter, og videre
gaard Vejen til ”Tyin”. Her er vi nu i 6 Reaumur (4,8 C), Sneen ligger udenfor, og mægtige Iskager sejler i
Søen. Her er bygget 2 Hoteller, det ældste bliver dog kun benyttet til Tjenerpersonalet og de mange
Chauffører.
Det er meget interessant at se Bilerne troppe op, og en hel Del forfrosne Mennesker stige ud. Vi har lige
faaet Aftenbrænde ind. Der er da sikkert V2 Rumm (Rummeter), og nu brænder det lystigt paa Pejsen. Vi maa
selv om at fyre. Her skal vi overnatte.
Lørdag den 21de. Desværre regner det og er koldt. Vi har haft gode Senge. Fire Herrer sidder omkring
Pejsen, den ene er umaadelig veltalende, han underholder hele Selskabet, men helt følge samtalen kan jeg
ikke, dog forstaar jeg, at han fortæller om tidligere Tider, naar han tog til Markeder i Byerne og lavede
Tryllekunster, og om de unge, der mødtes fra de forskellige Egne, kun denne ene Gang om Aaret, ja, det var
for dem Livets Højtidsstund, i vore Øren et underligt Udtryk, og dog forstaar man det bedre, naar man ser
den uendelige Ensomhed de Mennesker i det daglige lever i. Efter at have spist til Middag sejlede vi ved 2
Tiden over Tyinsø, kun Dagen før havde de begyndt Sejladsen, og vi maatte stage Baaden igennem Isen det
sidste Stykke Vej.
Ved Tyinholm var ingen Bil, de befordrede ens Bagage, men man maatte gaa de 3 km, desværre fik vi en
frygtelig Regnbyge paa Vejen, ingen Steder kunde man staa i Læ, saa vi kom til ”Eids bugarden ”, som nogle
druknede Mus. Her var umaadelig koldt alle Vegne, Storm og Regn, saa jeg ønskede Kapt. Ejlersen, hvor
Peberet gror, at han havde sendt os ud i disse øde Egne. Naa, Menneskene var rare, og det gik meget vel.
22 Juli Vi spiste til Middag 2/2, Aspargessuppe, Laks, Steg og Mandelbudding, alt i Huj og Hast for at naa
Dampbaaden, der førte os over Bygdinsø til Bygdin Højfielshotel. Det ligger henrivende, omgivet af
snedækte Fjelde. Selve Hotellet gør et yderst mondænt Indtryk, det er fuldt belagt med Nordmænd, det er
Søndag og Regnvejr, saa der spilles Bridge overalt. Her er meget koldt (3o).
23 Juli Vi har ligget dejligt og sovet godt. Mange Mennesker rejser og mange kommer. Kik. IIV2 kommer vor
Bil og sammen med en norsk Familie gaar Turen til Fagernæs.
Det var en henrivende Køretur ned gennem østre Slidre Dalen, nu er vi havnede her og skal ud at se paa
Byen, Hotel Fagernæs er fortryllende, det ligger i de dejligste omgivelser. Vort Værelse vender ud mod Søen
i hvilken Maanen spejlede sig i Aftes, og bagved er høje granklædte Fjelde. Her er den dejligste Have,
Veranda foran Hotellet, hvor det norske Flag vajer. Vi har været ude i Byen for at finde os et lidt billigere
Hotel, og købe Aviser.
24 Juli Da vor Vært hørte, at vi vilde flytte blev det ordnet saa, at vi blev boende her. Det er vi meget glade
for. Knusende dyrt er her allevegne. I Formiddag var vi en Tur over Fossen, derefter hjemme og ordne os
lidt til Middag. Det er en hel Oplevelse ved 2 Tiden at samles i Spisesalen, der er dækket ved Smaaborde til
6, Folk kommer, nogle i Rejsetøj, andre lige ankommen, der er Liv over alt, Middagen bestod af
Aspargessuppe, stegt Laks med Remoladesauce, Steg og Annanasfromage, Kaffe serveres i Dagligstuen.
Efter at have hvilet en Timestid spadserer vi en henrivende Tur opover Fjeldet, hvorfra man har en herlig
Udsigt over Fagernæs By og de dejligste Solstreif ind over Dalen paa den modsatte Side Elven.
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25 Juli Efter Morgen kaffen en dejlig Spadseretur op ad vestre Slidre Dalen, vi gik i den Tro, at vi naaede
Kirken, hvori den store Reformationsfest skal afholdes på Søndag, men efter at have gaaet 3 V2 Km. kom vi
ind hos en Købmand og fik retledet vore Begreber, men Turen var meget smuk. Kik. 4 kommer Toget fra
Christiania, og da Fagernæs er Endestationen befordres Folk videre pr. Bil, der er kommunale. I Dag holdt
der 14 Biler, de 13 blev fyldt med Folk, der skal højere op i Landet, og op i Jotunheimen, det er et helt
Folkelivsbillede.
26. Juli Efter Morgenkaffen en dejlig Tur op forbi Fossen, vi gik og dasede, i Dag skal vi jo tage Afsked med
dette Skønne Sted, hvorfra vi hjemfører saa mange smukke Minder.
Klk.4 gaar Toget, vi kom i Kupe' sammen med en elskværdig norsk Familie, de steg ud ved en ..........og vi
blev ene i Kupeen. Kik. 8 fik vi Madkurve ind i Toget, og havde nær leet os fordærvet over hele den
Opdækning i 4 store Kurve med Mad, Te, Tallerkner og alt hvad, der hører til, næste Gang bestiller vi kun 2
Kurve, det havde været rigeligt.
Kik. 9,50 kom vi til Kristiania og fik en Bil til Hospitset, hvor vi havde bestilt Værelser.
27 Juli Vejret er storartet og nu gaar Turen til Frognersæteren. Her var ualmindeligt smukt med den
skønneste Udsigt ud over Fjorden, og de smukke Granlier. Vi drak Kaffe ved Frognersæter og tog senere
med Tricken til Østbanegaarden, hvor vi spiste til Middag. Man faar en lang Menuseddel, og kan selv vælge,
vi valgte Bøf og Rødgrød med herlig frossen Fløde. Hele Forestillingen kostede 2,60 Kr. pro. persona.
Nu har vi været en pragtfuld Sejltur forbi Bygdø og flere andre Øer, der tjener til Sommerudflugtssted for
mange Mennesker fra Christiania. Skibet anløb 3 Steder, den ene lille Damper farer forbi den anden, og vi
saa nok 20 dejlige Lystkuttere og Motorbaade paa en Gang.
Nu har vi været inde at købe Frugt til Hjemturen i Morgen. Vi spadserede til Hospitset, og efter en Times
Hvil gik vi op til Kirkegaarden "Vor Frelsers Gravlund”, hvor vi dvælede lidt ved de forskellige Stormænds
Grave, saasom Bjørnsons og Ibsens.
Resten af Aftenen tilbragte vi i St. Hanshauge, hvor vi spiste til Aften og hørte paa Musik.
28 Juli Saa gaar Turen hjem, Rejseselskabet skiltes i København, alle var vi enige om, at vi havde tilbragt
14 dejlige Dage. ”

Da rejseselskabet skiltes i København og faster i begyndelsen skriver, at ”vi afrejste fra Nykøbing F. ”, mener
jeg, at min antagelse om, at selskabet har bestået af kusinen Poula fra København, og søstrene Gerda og
Søster, fra Nysted, samt en fjerde person, er rigtig.

I dagene 21. Til 26. Juni 1925 deltog hun som ”rejsefører” i faderens, moderens og mosterens (tante Clara)
rejse til Bornholm, som hun har beskrevet i en udførlig rejsedagbog, der kan læses under Harald Jakob Georg
Rossing.

Under en indlæggelse på Rigshospitalet sidst i 1920’erne lærer faster
Karen Svane at kende. Hun er oversygeplejerske på den afdeling
faster er indlagt på. Til at begynde med kaldte jeg Karen for frk.
Svane, men der gik ikke lang tid før hun opfordrede mig til at kalde
hende tante Karen, der var mere familiært. Der var ingen tvivl om, at
både faster og tante Karen ønskede, at hun fik en familiær status,
hvilket også lykkedes. I sommeren 1937 blev Karen sygepensioneret
fra Rigshospitalet og flyttede sammen med faster i hendes lejlighed
på Nygade 15, Nykøbing F. Jeg tror alle i familien lærte at sætte pris
på Karen. De var begge meget troende og flittige kirkegængere uden
på nogen måde at være fanatiske.
Min far og Søster havde et meget nært forhold til hinanden. De
korresponderede livligt, og der gik ikke en søndag uden et
søndagsbrev mellem dem. I mange år sendte hun os dagligt sin
”Nationaltidende” i blåt ”korsbånd”. Avisen, der den gang kun var på
en 10-15 sider, var en dag gammel, når vi modtog den.
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Tante Karen og Faster.
Tekst på billedets bagside:
"Sommerferien 1929. "

I al den tid jeg kan huske, boede de Nygade 15,
3.sal til venstre i en på den tid meget moderne
ejendom med altan både til gården og gaden. Da
alderen begyndte at tynge dem flyttede de ned
på 1. sal tv. i samme opgang, hvor lejligheden,
var nøjagtig som den de flyttede fra. Den nye
lejlighed blev indrettet nøjagtig, som den gamle
havde været, med møbler og billeder på de
samme pladser.

Søster og Karen var begge ivrige kortspillere,
først L’hombre senere Bridge og de var med i
en ”kortklub”, hvor de spillede fast en aften
hver uge.
Faster og tante Karen i deres hjem i Nykøbing.

Faster interesserede sig levende for sine niecer
og nevøer, der alle hvert år var sikre på en hilsen til fødselsdage og jul, ligesom hun også forventede at høre
jævnligt fra os, og gjorde det !

Under krigen havde faster og Karen en kolonihave på
Lollandssiden af Guldborgsund, nær ved ”Færgergården”. Her
dyrkede de ikke alene blomster, men også kartofler og
grønsager.
I efterårsferien 1942 besøgte jeg dem og blev sat til at hente
en del af høsten hjem, formentlig for at holde mig beskæftiget,
mens faster var på kontoret. Det foregik på gåben, men
samtidig kunne jeg følge en strøm af hestevogne med roer til
sukkerfabrikken i Nykøbing.
En dag havde faster købt biografbilletter til mig til en
eftermiddagsforestilling. Hun blev dog noget forarget, da
biografen meget snedigt viste filmen over 2 dage, så alle
ungerne skulle i biografen 2 gange. Det var en stor oplevelse
at komme i Biografen. I København kom jeg kun i biografen,
når tante Clara købte billetter til Frede og mig til Amager Bio,
når Social-Demokratiets 9. kreds arrangerede eftermiddags
forestilling for børn der.

Prokurist, frk. Rossing

Først i 1950’erne gik faster på pension. Jeg husker hun i et selskab sagde, at hvis hun skulle have lidt ud af
tilværelsen, skulle det være nu i stedet for at vente til senere. Meget fornuftigt. Hvert år tog faster og tante
Karen på ferie et eller andet sted her i landet, en enkelt gang i sommerhus, men ellers på en sommerpension.

Hun nærede ligesom sine søskende stor kærlighed til deres barndomsby, Nysted, hvor de meget gerne kom.
Faster og tante Karen havde et køretøj, der var sat sammen af 2 cykler, der kørte ved siden af hinanden, men
kun kunne styres fra den venstre cykel, som faster cyklede på. Tante Karen kunne vist ikke holde balancen på
en cykel, derfor det usædvanlige køretøj, der skulle køres på samme måde, som man kører en motorcykel
med sidevogn
Til farbror Georgs 60 års fødselsdag i 1953 cyklede de til Nysted. Far og jeg cyklede dem i møde søndag
morgen, hvor vi mødte dem på den anden side Kettinge. Jeg skulle så prøve at cykle på køretøjet med tante
Karen på den højre cykel. Det var nær gået galt. Jeg trådte til og vi fik for meget fart på, og da jeg ikke
kendte køretøjets finurligheder, mistede jeg herredømmet over det og cyklerne fortsatte over i venstre
kørebane, hvor jeg i sidste øjeblik fik stoppet inden vi lå i grøften med de smadrede cykler over os.

Vi fortsatte i mere adstadigt tempo og nåede heldigvis helskindet til Nysted, så vi kunne deltage i farbror
Georgs fødselsdagsmiddag.
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Faster blev 80 år den 17. okt. 1970 og
fejrede den dagen efter med sine søskende
i sit hjem, Nygade 15, hvor billede t.h.
blev taget. Min søn Claus var født den 17.
om aftenen og min far praler overfor sine
søskende med, hvor stor Claus var.

Fasters 80 årsdag 17. okt. 1970 blev fejret dagen efter.
Fra v. Søster med brødrene Siegfred, Axel og Svend.

10. sept. 1971 fejrede tante Karen sin 86års fødselsdag, hvor billedet til højre blev
taget.

I begyndelsen af 1972 blev de begge sløje.
Min far besøgte dem ofte og klarede det
mest nødvendige for dem, af og til med
assistance af Kirsten. Det endte dog med,
at de begge kom på Guldborghj emmet i
Nykøbing F., hvor de levede den sidste tid
til de døde med halvandet års mellemrum.
Faster blev bisat fra Nykøbing F. Kirke og
hendes urne blev nedsat i familiegrav
stedet på Nysted Kirkegård i overværelse
af tante Lisbeth, min far og vi 5 søskende.
Bag på billedet: "Svanes Fødselsdag 10/9-71".
Tante Karen var med i bilen til Nysted for
Axels søn Arne, Søster og Axel
at deltage i umenedsættelsen, men på vej
over Kong Fr. d. IX’s bro, ønskede hun at
blive kørt tilbage til Guldborghjemmet. Det var mere end hun kunne klare.

Tante Karen døde 1 Vi år efter og blev begravet i hendes families gravsted på Kirkegården i Marstal, hvorfra
hun stammede.
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Hans Jørgen Rossing
Fødtca. 1772

Daniel Henrich Rossing Død 8. okt 1822

Harald Jacob Rossing

Født 25. febr. 1805
Frimands kvt 117, K-havn
Gift 20. juni 1828
Nykøbing F. Kirke
Georg Wilhelm Rossing Død 12. marts 1851
Født 17. maj 1831
Nykøbing F.
Nykøbing F.
Gift 12. juni 1857
Nysted Kirke
Magdalene Heerdegen
Død 20. dec. 1904
Født 7. nov. 1806
Nysted
Nykøbing F.
Død 14. juni 1849
Nykøbing F.

Født 8. febr. 1861
Nysted
Gift 18. nov. 1887
Set Mikkels Kirke, Slagelse
Død 26. febr. 1928
Nysted

Jacob Jensen__________
Født
Svendborg ?
Død
før hustruen, der dør i 1873

Andrine W. Jensen
Født 16. jan. 1827
Svendborg
Død 26. jan. 1900
Nysted

Harraldine Lund______
Født 1795
Svendborg ?
Død 22. jan. 1873
Svendborg i en alder af 78 år.

Christian G. Rossing
Født 16. jan. 1892
Nysted
Gift 19. sept 1919
Nysted Kirke
Død 10. dec. 1957
Slagelse
Ægtefælle: Johanne Emilie Pedersen

Karl Josef K. Møller
Født
Slagelse

Kirstine M. Møller
Født 18. nov. 1864
Slagelse
Død 14. juli 1931
Nysted

Caroline C. Witter
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Karen Sofie Jensdatter
Fødtca. 1773
Død 20. febr. 1851

Johan E. Heerdegen
Fødtca.1771
Død 2. okt. 1853

Susanne Madsen
Død 21. febr. 1853

Christian Georg Møller Rossing, født 16. januar 1892 i Nysted.
Død 10. december 1957 i Slagelse. Begravet på Set. Mikkels Kirkegård i Slagelse d.15. december 1957 i det
oprindelig Møllerske gravsted.
Gift i Nysted Kirke d. 14. sept. 1919 med Johanne Emilie Petersen, f. 25. Oktober 1894, død 24.august
1977, begravet i samme gravsted som farbror.

Farbror blev døbt i Nysted Kirke 17. april 1892 og konfirmeret 22. april 1906 i samme kirke.

Christian gik i skole i Nysted og hjalp til i forretningen efter skoletid.
Han tappede bl.a. petroleum, hvilket ifølge tante Johanne, gav ham
tilnavnet petroleumskongen blandt skolekammerater. Petroleum var på
den tid meget brugt, både til opvarmning og belysning.
Værket Dansk Købmandsstand fra 1955
fortæller:
I 1907 kom Farbror Christian i
handelslære hos købmand Waldemar
Christensen i Maribo. Han bestod
handelsskoleeksamen i 1910 fra Maribo
Handelsskole. Efter læretiden fortsatte
han som kommis hos læremesteren til en
gang i 1912. Derefter var han hos
købmand Th. Klinke i Nakskov til 1913
Christian 15 år.
afbrudt af indkaldelsen som værnepligtig
fra 23/4 til 6/10 1912. Som noget nyt for
mig fortæller værket, at farbror har været på studie- og arbejdsophold i Rostock
1913-14. Kommis i forskellige forretninger 1914-17, ansat i A/S Galle &
Jessen i København fra 1917-19.

Jeg husker farbror Christian i sin tale ved middagen efter farbror Georgs
begravelse talte om, hvordan de to fulgtes ad, når de søndag aften kørte på
cykel til deres lærepladser i henholdsvis Maribo og Rødby. Når de kom der,
Petroleumspumpe
hvor vejen deltes til Maribo og Rødby, fik Georg overtalt Christian til at køre
Anno 1900
med videre til landevejen mellem Rødby og Maribo, hvor de så kørte hver sin
vej. En mindre omvej for storebror Christian. På et foto af farbror taget af fotograf Sophus Nissen i Maribo,
har farbror Maribo Roklubs stander i slipset, så han har i hvert fald roet her.
Den 23. april 1912 blev han indkaldt til 7. bataljon 4. Kompagni
i Nyborg og får nr. 154. Stambladet giver følgende signalement:
Højde 1,75, Vækst: Middel, Hår: Blond, Øjne: Brune, Særlige
kendetegn: Ar p.v. Pegefinger. Første indkaldelse varer til 6.
okt. 1912.

11913 flytter 7. Bataljon til Vordingborg, hvor han deltager i en
alarmeringsøvelse, formentlig p.g.a. truslerne om krig.
Under 1. Verdenskrig indkaldes han til sikringsstyrken ved
samme kompagni fra 6. aug. 1914. Den 25. sept. 1914
udnævnes han til underkorporal. Den 1. Juni 1915 hjemsendes
han for igen at blive indkaldt den 3. nov. 1915 til 14. jan. 1916.

Farbror Christians straffeliste er blank. Han har givet været en
god soldat, da han er blevet udnævnt til underkorporal fra
geleddet. Jeg husker farbror har fortalt, at han kørte rundt på
cykel sammen med en underofficer for at arrangere
kantonnement til kompagniet. På stambladet er noteret Cyklist.
Rekrut i Nyborg 1912.
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Endvidere: Forhold: Ug (Ugift), der senere er streget over.
Det er mit indtryk, at han har været glad for sin soldatertid og senere har deltaget i soldaterjubilæer, ligesom
han har været medlem af De Danske Forsvarsbrodre. På kontoret i forretningen var der et billede af
kompagniet foran Nyborg kaserne og på væggen hang der et ”89’er” gevær med bajonet og sabel.
Under soldatertiden i Vordingborg lærte han tante Johanne at kende. Hun var i byen for sin onkel og tante,
men havde problemer med sin cykel, hvilket den flinke soldat tilbød at klare. Han blev åbenbart interesseret i
frøkenen, for han spurgte om de kunne mødes senere. Det fik tante Johanne lov til af sin onkel og tante, hvor
hun boede. Lizzi fortæller, at tante Johanne kun var interesseret, hvis soldaten havde en selvejerkasket og det
havde han heldigvis. En aim. soldaterkasket var i 1912 en kasket med bløde sider, mens en selvejerkasket er
en kasket med stive sider, af samme type som prins Joachim bruger til sin gallauniform.
Farbror har på et tidspunkt været ansat i en forretning i Roskilde. Min far har fortalt, at han sammen med sin
mor besøgte ham i Roskilde og at de under besøget boede på Hotel Trægaarden. Jeg mener at huske, at
Farbror har fortalt, at han havde roet i Roskilde Roklub. På et foto Harald er i besiddelse af, har han Maribo
Roklubs stander i slipset, men det er jo muligt han har roet begge steder.

11917 blev farbror ansat hos Galla & Jessen i København. I et brev dateret 7/6 1917 fra hans moder til min
far, skriver hun, at "Christian har taget Pladsen hos Galle Jessen, men han syntes ikke om Herrens
Optræden, det var ikke som naar man skulle købe noget".
1. aug. 1919 købte han forretning i Kirke
Sonnerup og den 20. august får han
"Næringsbevis som Adkomst for ham paa at
drive Købmandshandel paa sin Bopæl,
Matr.nr.2b og 2h_ af Sonnerup. ” Beviset er
udstedt af Herredsfogeden i Lejre Herred og
der er betalt Gebyr kr. 350 + Stempel kr.40, i
alt kr. 390,- et ganske pænt beløb i 1919, og
så gav det ikke ret til at udskænkning.
Farbror var en driftig og moderne købmand,
der hurtigt fik bil. Jeg har hørt hans fætter,
bagermester Christian Møller, fortælle om,
hvordan de hentede en bil, som farbror havde
købt i Roskilde. Ingen af dem havde kørekort,
men de listede sig hjem fra Roskilde til Kirke
Sonnerup. Undervejs spurgte en mand, om
han kunne køre med og det viste sig, at det
var
sognefogeden,
altså
den
lokale
politimyndighed. De blev noget nervøse, da
de som nævnte ikke havde kørekort til bil.
Lizzi fortæller, at farbror selv kørte ind til
Roskilde i sin bil, da han skulle til køreprøve.

Forretningen i Kirke Sonnerup.

Lizzi fortæller videre, at der i Sonnerup var
ansat en kommis, der var meget dygtig til at
lave mad. Denne kommis var i begyndelsen
tante Johannes læremester ud i kogekunsten.
Billeder af kommisen viser en meget velnæret
yngre mand.
Lizzi blev født den 26. januar 1922 i Kirke
Sonnerup og blev døbt i Kirken der.

Den første bil præsenteres i Nysted. Fra v. Siegfred,
Svend, ved rattet Georg og ejeren Christian.

1. nov. 1925 grundlagde farbror ny forretning omfattende kolonial, delikatesse, vinhandel, kom og
foderstoffer samt brændsel på Smedegade 13 i Slagelse.
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I den første tid boede de til leje i en lille lejlighed oppe under taget. I
begyndelsen af 1927 flyttede farbror og tante ind på 1. sal over
forretningen. Her blev Keld født d. 6. marts 1927 og Elsebeth d. 1.
december 1931. I slutningen af 1920’eme købte farbror og tante
ejendommen matr. 209 Slagelse.
25. jan. 1926 udsteder Magistraten i Slagelse Købstad: ”Borgerskab i
Slagelse Købstad som: Købmand med Ret til Forhandling af stærke
Drikke. ” Gebyr og stempel udgør denne gang kun kr. 210.-.

Efter farbrors eget udsagn, medførte hans disposition, at der blev
indkaldt til familieråd i Nysted, men om det var købet af forretningen
eller ejendommen, der var årsag ved jeg ikke, men jeg gætter på
ejendommen. Lizzi fortæller, at Farmor mente, det betød uheld, at
hendes bror, der havde overtaget den fædrende smedje i byen,
opholdt sig mest på ”Postgården”. Det endte med at smedjen gik
”rabundus”. Det syntes farmor var flovt, og hun sagde, at hun ikke
ville sætte sine ben i Slagelse efter det. Siden ændrede hun dog
mening og besøgte farbror og tante flere gange.

Christian og Johanne med
Lizzi og Keld

Det var et driftigt foretagende, der handlede med
kolonialvarer,
brændsel
og
foderstoffer.
I
forretningen var der i 1941, da jeg første gang var på
ferie der, l kommis og 2 lærlinge, samt 1 chauffør.
Til transport havde de en lastbil, der under krigen
blev drevet med en gasgenerator.
Før krigen havde farbror en personbil, det var vist
nok en Chevrolet, en høj én, med trinbræt og en
kuffert bagpå. For at den kunne supplere lastbilen,
Ejendom og forretning Smedegade 13.
Det er ikke købmanden, der står i døren.

blev den forsynet med en påhængsvogn, af en type
som ikke kendes i dag. Den blev spændt fast i begge
sider bag personvognen, og havde eet hjul, der kunne
dreje 360o, bagest. Påhængsvognen kunne ikke dreje
selvstændig, men fungerede som om personvognen
var 2,5 m længere.

Ældste lærling cyklede hver tirsdag ud til
landmændene øst for Slagelse samt til godset St.
Frederikslund, Norddruplund og Ødemarksgården,
for at hjemtage ordrer, der var indskrevet i kundernes
”kontrabøger”. Denne tur tog næsten en hel dag.
Onsdag gjorde man ordrerne klar i bagbutikken.
Kaffe blev dog først malet og pakket umiddelbart før
landturen med lastbilen begyndte torsdag efter
middag. Jeg har selv som feriedreng været med på
sådan en landtur. ”Osvald”, som chaufføren altid blev
kaldt (hed Hansen til efternavn), blev modtaget
meget venligt hos alle og blev flere steder budt på
kaffe. Jeg mener, at turen var på 75 km..

Mange kunder købte på kredit på deres ”kontrabøger”
og betalte så, når de fik løn en gang om ugen eller om
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Et Kig ind gennem en gammel Port i Smedegade, Slagelse.

Smedegade 13 Anno 1930.
Udklip fra Sorø Amtstidende.

måneden. Jeg husker, at alle kunder, efter de var ekspederet, blev fulgt til dørs af ekspedienten, hvad enten
det var købmanden selv eller yngste lærling, lukkede de døren med et farvel og tak. Selv under krigen, hvor
det var svært at skaffe mange varer, og det ikke var svært at få kunder, blev denne praksis gennemført.

lO.august 1944 kunne farbror fejre 25-års købmandsjubilæum
med en fest hjemme og 14. september samme år fejrede farbror
og tante sølvbryllup. Den 13. september tog de toget til
København og min far og mor tog ind til Hovedbanegården for
at ønske dem til lykke, når de kom, men de mødte dem ikke. De
overnattede på Bellevue Strandhotel, der dengang var et af
landets bedste og fineste hoteller. Lizzi har fortalt, at Lizzi, Keld
og Elsebeth på sølvbryllupsdagen tog ind til København og
spiste frokost med forældrene på Bellevue Strandhotel. Om
aftenen fejredes sølvbrylluppet med middag på en restaurant nær
Rådhuspladsen. Selskabet var nu forøget med farbrors moster,
tante Clara, og tante Johannes søster, Anna Hyldskov og hendes
mand Ole.
Tante Johanne førte bogholderiet, og havde til hjælp i huset en
”ung pige”, der boede på et værelse i tagetagen, hvor også Lizzi
og Keld boede. Når vi spiste til middag havde tante Johanne en
lille klokke på bordet, som hun ringede med, hvorefter pigen
kom ind og sagde: "Fruen ringede”. Tante Johanne kunne så
bede pigen bringe det der manglede eller tage ud efter første ret.
Pigen spiste i mange år i køkkenet, men senere spiste hun
sammen med familien i stuen.

Efter krigen blev der anskaffet endnu en stor lastbil og
yderligere en chauffør ansattes, da farbror havde mange store kunder, bl.a. sygehuset og kostforplejningen på
Slagelse kaserne. Den nye lastbil med Osvald som chauffør blev hovedsagelig brugt til kørsel med koks, som
der dengang var stor handel med. På et senere tidspunkt solgte de også brændselsolie, der blev kørt ud med
egen tankvogn.
I mine mange ferier i Slagelse var jeg meget glad for at ”hjælpe til” i
forretningen. En gang var jeg i bagbutikken ved at gøre en ordre klar
til Store Frederikslund, der var et stort gods med mange ansatte, der
boede og spiste på godset. De havde bl.a. bestilt 1 kg. Kanel og 1 kg.
Peber. Da jeg var ved at veje krydderierne af, var det på en eller
anden mærkværdig måde lykkedes mig at blande Kanel og Peber
sammen. Til alt held opdagede jeg det selv og måtte bekende min fejl
for farbror. Han tog det flot, sagde blot: ”Det er ikke så godt, kør lige
hen til Axelsen & Thomsen og få 1 kg Peber og 1 kg Kanel ” og så
var den sag i orden. Axelsen & Thomsen var et kolonial en gros
firma i Slagelse.
Farbror nød stor agtelse som købmand. En ældre mand, jeg kom i
kontakt med igennem mit arbejde i banken, havde været chauffør hos
en af farbrors leverandører. Han fortalte, at ”Købmand Rossing i
Slagelse var højt respekteret i hans firma.”

Faster Søster fortalte en gang, at hun mente, at hendes bror Christian
havde god støtte i sin kone, når der skulle træffes nye
forretningsmæssige dispositioner. Hun var ikke den meget forsigtige
type, der holdt ham tilbage.

Købmanden på kontoret med
sin ugentlige Nysted Avis.

Farbror blev begravet fra kapellet på Set. Mikkels Kirkegård under stor deltagelse, bl.a. var Forsvarsbrødrene
repræsenteret med deres fane.
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Efter farbrors død i 1957 førte tante forretningen videre med en af farbrors lærlinge, Hersdal, som leder.
Byens udvikling medførte, af ejendommen Smedegade 13 i 1962 blev en del af Rådhuspladsen. Tante
byggede en moderne beboelses- og forretningsejendom ud til Rådhuspladsen. Forretningen blev samtidig
flyttet til den anden ende af den oprindelige bygning i Smedegade 13, således, at forretningen fik vinduer
både til Smedegade og Rådhuspladsen. Såvel lysreklamen som belysningen i den nyindrettede forretning må
have været meget moderne, da nedenstående foto blev vist i annoncer, bl.a. i Berlingske Tidende og Billed
Bladet, som reklame for moderne forretningsbelysning.

Reklamebilledet for belysningen. Forretningen set fra Rådhuspladsen.

25. oktober 1969 fejrede tante Johanne 75 års fødselsdag, der blev
omtalt i den lokale avis, formentlig Sorø Amtstidende.

Påskelørdag 1970 lukkede tante Johanne forretningen efter at hun
10. august 1969 kunne fejre 50-års forretningsjubilæum. I
forbindelse med lukningen bragte Sorø Amtstidende 25. marts 1970
et interview med tante Johanne. Artiklen bringes på næste side.

*
Fru købmand Johanne E. Ros
sing, Smedegade 13, Slagelse, kan
lørdag den 25. oktober fejre sin 75
års fødselsdag.
Fruen, der er ungdommelig og
livsglad og levende interesseret i
alt, hvad der /oregår, kom i 1927
til Slagelse fra Kirke Sonnerup og
etablerede sig sammen med sin
mand i Smedegade, hvor de opret
tede en købmandsbutik. Fru Jo
hanne E. Rossing havde den sorg
at miste sin mand i 1957, Sammen
havde de arbejdet forretningen op
til en af byens største og mest vetansete.
I 1961 byggede fru Rossing den
første ejendom på Rådhuspladsen,
hvor forretningen nu ligger, og
hvor hun dygtigt har drevet den
videre trods endnu en ; org. da eu
søn. som skulle have overtaget for
retningen, døde i 1965
*

Avisomtale af tante Johannes
75 års dag.
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Onsdag den 25. marts 1970

I

Min mand var
„sjælesørger"
for kunderne
Fru Johanne E. Rossing lukker påskelørdag

sin købmandsforretning på Smedegade

efter 50 driftige år

Chr. Rössings butik, *om den tog sig ud ved overtagelsen i 1925. En
købmandsforretning i den gode gamle »til ,..

Tiden er tilsyneladende labet fra
den gamle form for kebmandshan
del Min mand var, da han levede, en
slags sjælesørgere for sine kunder.
Som lian ofte sagde: — Vi vil have
kunder, der vil betjenes, ikke kun
der, der vil betjene sig selv. Det var
hans indstilling. Siden er sket så
meget inden for forretningslivet
med centrer og supermarkeder, at vi
har fundet, det bedst at holde inde.
Det er fru Johanne Emilie Ros
sing« enke efter købmand Chr. Ros
sing, der fortæller. Påskelørdag luk
ker hun kolonial- og brændsels! orretningen på Smedegade, som hun
selv sammen med dygtige medarbej
dere har forestået siden mandens
død i 1957. For nogen tid siden fej
rede forretningen, der gennem årene
har nydt et godt ry i byen som i om
egnen. 50 års jubilæum.
— Det skal ikke være nogen hem
melighed. at man er en smule util
pas ved at træffe denne beslutning,
men jeg tv-r, det sket på del rigtig«
tidspunkt Nogle personalespørgsmål
lader sig nu lose uden større bekym
ringer, og forretningen har da virket
1 50 år.
Chr. Rossing startedt? sin forret
ning på Smedegade i 1925 efter i en
mindre årrække at have haft en
købmandsgård 1 Kirke Sonnerup.
Chr. Rossing var fjerde generation i
en gammel købmandsslægt med fa
ste meninger om købmandsvirksom
hed og med traditioner for en per

sonlig kundebetjening. Forretningen
1 Slagelse blev snart et driftigt fore
tagende. Hver dag fyldte adskillige
hestekøretøjer tilhørende omegnens
beboere gården bag forretningen, og
gårdens stalde var ofte fyldt med ,
heste på torvedagene, I 1960 flyttede
fru Rossing forretningen til hjørnet
Smedegade—Rådhuspladsen, men i
samme bygning som hidtil. Samtidig
startede opførelsen af ejendommene
Rådhuspladsen 2 og 4, som hun ejer.
Chr. Rossing var selv aktiv 1 bu
tikken, medens fru Rossing stod for
regnskabet og bogholderiet. Det har
hun også klaret siden mandens død
assisteret af en datter. Nu ønsker
hun helt at hellige sig driften af de
ejendomme, hun ejer, ligesom hun
vil bruge mere tid på gymnastik,
hendes altoverskyggende interesse.
— Jeg har dyrket gymnastik aktivt
i over 35 år, fortæller fru Rossing. —
Det håber jeg, der bliver mere tid —
og flere kræfter — til.
Uagge
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— Man er naturligvis en «mule
ntilpas ved at skulle holde op - •

Allerede i 1930 lejede farbror og tante en strandgrund ved Kongsmark Strand direkte til vandet af gårdejer
Jens Hansen. Af tante Johannes søster og svoger købte de et havehus, som havde stået på den grund, hvor de
byggede en villa på Havsgaardsvej i Hellerup. Huset blev kørt til strandgrunden og opstillet der. Det var et
primitivt hus, men det gav glæde til mange i årenes løb. I mange år holdt vores familie sine ferier der. Der var
hverken vand eller toilet, men et gammeldags das med en spand, som blev tømt i et hul, vi gravede i
bondemandens mark lige på den anden side af vejen.

Rossingemes glæde ved at sejle var farbror også
besjælet af og han anskaffede snart en åben 12 fods
jolle med latinersejl fra Nysted. Båden blev rullet i
vandet på et par træruller, når den skulle bruges.
Det var noget besværligt, ikke mindst når den
skulle på land igen, da det så ”gik op ad bakke”,
men vi var mange, der var glade for den.

Midt i fyrrerne blev huset udvidet med en
tilbygning, der blev støbt ind i skrænten og der blev
gravet en brønd med en håndpumpe, hvor vi nu
kunne hente vand. Jeg tror vi var de første der
overnattede i huset og jeg mener ikke, farbror og
tante har overnattet derude.

Farbror med Keld, Elsebeth og Lizzi. Aug. 1932

Sidst i 1940’erne havde farbror købt en spidsgatter, der efter et par år blev udskiftet med en 39m2 Bergspidsgatter, der målte 7,8 m i længden og 2,65 m i bredden og havde en dybgang på 1,35 m. I foråret 1953
blev ”NINI” forsynet med indenbords motor hos bådebygger Møller i Skælskør. I de første år af
halvtredserne var jeg hver påske i Slagelse og var med til gøre båden i stand sammen med farbror og Keld.

Hver sommer sejlede brødrene Christian og
Siegfred, og svigersønnen Heine ud på et kort
togt. De havde jo alle forretning, så de tog af sted
lørdag eftermiddag, så snart forretningerne var
lukkede og var hjemme igen fredag, så
forretningerne ikke blev forsømt på ugens travle
dage. En af de første ture gik til Nysted, andre år
til Kiel og Odense og et år rundt om Sjælland.

Christian med sin bror Siegfred i Kappeln 1954

V

Jollen fra Nysted med fra v. Frede, Inger
Winther Pedersen, Georg, Gogge, Elsebeth og
Harald. Kongsmark Strand 1943.
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Den store gæstfrihed, som kendtes fra Nysted,
blev også udvist hos farbror og tante i Slagelse.
Jeg selv har været på ferie hos dem utallige
gange, mine søskende flere gang, Harald endnu
flere, men der kom også ”voksne feriebørn” Ulla
og Helge Lenshøj, Inger og Leonhard Winther
Pedersen, farbror Svend og tante Eva, Onkel
Christian og tante Hansine (farbror og tante til
min farbror Christian), tante Clara (farbrors
moster) har alle været der på samme tid, som jeg
har været der. Før vi lånte strandhuset var vor
familie hos farbror og tante i 1941.
Af og til var der nok vel rigeligt med fart på når
vi legede i gården. Jeg husker, at jeg en gang
lånte Haraids cykel, der havde et særlig smart
styr og kørte en tur ned gennem gården. I porten
til baggården hold lastbilen. Den var netop
samme dag blevet malet. Uheldigvis ville cyklen
ikke bremse og jeg kunne ikke nå at dreje, så jeg
havde ikke andre muligheder end at holde
hænderne frem for at tage af for sammenstødet.

Resultatet blev at bagsmækken skulle males igen og cyklen måtte til
reparation, i hvert fald blev bremsen repareret. Jeg husker ikke jeg blev
skældt alvorligt ud - jeg tror farbror kunne se det morsomme i
situationen.

En anden gang spillede vi rundbold. Det var Elsebeth, en af hendes
veninder ”Gokke” og så os andre feriebørn. I gården var der nogle små
lejligheder og i en af disse stod vinduet på klem, lige netop så meget, at
bolden kunne komme igennem - og det gjorde den, heldigt nok, ikke
mindst fordi den ikke lavede skade inden døre - eller rettere sagt inden
vindues. Men en lille opsang fik vi da af lejeren.

Nedefra: Frede, Elsebeth,
Georg, Harald og Keld. 1942.

Børn:
Lizzi Rossing, f. 26. januar 1922 i Kirke Sonnerup. Døbt 13. april 1922 i Kirke Sonnerup Kirke. Konfirmeret

i Set. Mikkels Kirke i Slagelse. Lizzi gik i skole i Slagelse private Realskole kaldet Dyhrs Skole og blev
efter Realeksamen i 1938 ansat i Slagelse Ægforretning. Året efter kom Lizzi på kontoret på Slagelse
Sygehus, hvor hun var indtil hun blev gift i 1945.

Lizzi var en interesseret tennisspiller og på tennisbanen lærte hun i
1944 sin tilkomne mand Heinrich (kaldet Heine) Johannes Jensen,
født d. 16. juli 1902, at kende. Heine var fra Århus og enkemand
med 2 børn, Ebbe og Lotte Rosbach Jensen. Heine var engageret i
Dansk Samling, der var et modstandsparti oprettet af kirkefolk.
Gennem Dansk Samling var Heine blevet engageret i illegalt arbejde,
og jeg ved, han bl.a. har været med ved en våbenmodtagelse på
Selchausdals jorder ved Tissø. Da tyskerne fandt et hemmeligt
våbenlager, som Heine havde faet arrangeret, fik han ordre på ”gå
underjorden” den 17. februar 1945.

Han fik aftalt med farbror, at farbror og ”Osvald” skulle tage ham op
i lastbilen på Næstvedvejen og køre ham til Næstved. Heine gik
derfor gennem Slagelse Lystskov og mødte dem på det aftalte sted og
blev kørt til Næstved, hvorfra han tog toget til Vordingborg. Her
overnattede han hos postmester Rasmussen, som farbror kendte fra
Slagelse postkontor, hvor postmesteren tidligere havde været
kontrollør.
Bekendtskabet med Lizzi var ret nyt, så Heine havde endnu ikke
mødt nogen fra Lizzis familie udover farbror og tante, men dagen
efter rejste Heine med toget fra Vordingborg til Nakskov, hvor han
henvendte sig på Fayesvej 11 og traf tante Eva. Tante Johanne havde
Lizzi ved stranden,
givet ham et kort med til tante Eva. Heine havde ikke tabt humøret,
så på hans specielle facon spurgte han tante Eva, om hun ville købe et postkort. Det ville tante Eva ikke og
Heine bad hende så læse kortet, hvorefter han omgående blev budt indenfor.
I Nakskov blev Heine forsynet med et nyt legitimationskort lydende på et andet navn. Efter nogen tid var det
mest sikkert at finde et nyt opholdssted og Heine tog til Nykøbing F., hvor han fik logi i et kælderværelse hos
en ældre dame, der var mor til en af farbror og tantes bekendte i Slagelse, fru Mailand. I Nykøbing mødte
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Heine for første gang faster Søster og tante Karen og blev optaget i deres kortklub. På et tidligere tidspunkt
havde Lizzi skrevet til faster og fortalt, at hun havde lært en mand at kende, der hed Heinrich. Lizzi modtog
hurtigt efter brev fra faster, der bekymret skrev, at han forhåbentligt ikke var af tysk familie. Jeg tror faster
blev beroliget, da Heine dukkede op. Ind i mellem aflagde Heine besøg hos farbror Georg og tante Lisbeth i
Nysted, som også fik lært ham at kende i den illegale tid.

Den 4. Maj 1945 bestemte Heine sig for at vende tilbage til Slagelse. Han fik
givet besked til Lizzi, som han ikke havde set siden 17. Februar, om at de
kunne mødes i Slagelse Lystskov, da han ville stå af toget på Frederikslund
station og gå gennem skoven. Heine ombestemte sig imidlertid og tog toget
helt til Slagelse. Lizzi var taget af sted, men da Heine uventet dukkede op,
ringede farbror til restauratøren i pavillonen i Slagelse Lystsskov og bad ham
give Lizzi besked om, at hun skulle tage hjem igen. Restauratøren fandt
Lizzi og spurgte om hun var frk. Rossing og gav hende så farbrors besked.

O

Mens Heine var ”underjorden ” blev Heines to børn Ebbe og Lotte passet af
Lizzi og tante Johanne.
Den 15. Juli 1945 blev Lizzi og Heine gift i Slots-Bjergby Kirke af pastor
Warring med efterfølgende middag og fest på Casino i Slagelse. Lizzi blev
samtidig mor til 2 børn på henholdsvis på 6 og 9 år. Familien flyttede ind i
en hyggelig lejlighed, Løvegade 16, 1. i Slagelse. Heine fik
skrædderforretning i Set. Mikkelsgade 21, nær Slagelse Jernbanestation.
Denne forretning drev han indtil 1979.

Lizzi og Heine med
Ebbe og Lotte.

Lizzi og Heines bryllupsselskab i Casinos have.

Da Heine gik på pension overleverede han alt skrædderværkstedets inventar, symaskiner og pressejern m.m.
til Slagelse Museum, hvor der nu er mulighed for at se det udstillet. Heine var ffa sidst i 1940’eme et meget
interesseret medlem af Slagelse Rotary Club, ligesom han også i mange år var medlem af Sct.Mikkels sogns
menighedsråd.
Heine døde 24. febr. 1987 og er begravet i det opr. Møllerske gravsted på Set. Mikkels Kirkegård.
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Den 28. Februar 1948 fik Lizzi og Heine en datter, Vivi Rossing Jensen, der er børnehavepædagog. Den 3.
august 1974 blev Vivi gift med Anders Poulsen, f.l6. februar 1946, der er salgs- og marketingchef og har
været ansat i 3M siden 1974 og sideløbende er reserveofficer. De har børnene:
Caroline Sofie Gjedde Poulsen, f. 28. April 1974 og
Christoffer Gjedde Poulsen, f. 13. December 1977.

Keld Georg Rossing, f. 6. marts 1927 i Slagelse, døbt i Set. Mikkels Kirke i Slagelse.
Keld gik i skole i Slagelse private Realskole og var medlem af Det Danske Spejderkorps som dreng. Efter
mellemskoleeksamen i 1943 kom han i handelslære hos Petersen & Jørgensen i Store Gade i Sorø. I
læretiden boede Keld på et værelse i Sorø og spiste på et pensionat der. Hver onsdag aften cyklede han dog
hjem til Slagelse for at være sammen med familien og næste morgen cyklede han så tilbage til Sorø. Medens
Keld var i Sorø, begyndte han at ro i Sorø Roklub. Han roede kaproning i Firer med styrmand og blev
Sjæl landsmester og nr.2 i Danmarksmesterskabet.

I Sorø deltog han i modstandsbevægelsen. Jeg ved han bl.a. har været med til ”låne” postbilen i Sorø til en
illegal aktion. I dagene efter 5. Maj 1945 var han med i Ringsted for at holde Ringsted kaserne afspærret, for
at Schalburgfolkene, der holdt til på kasernen fra 1943, ikke skulle flygte. Han var bl.a. posteret i et vindue i
Ringsted Dampmølles bygning.

Tante Johanne fortalte efter krigen, at de havde haft mistanken om, at
Keld var med ”i noget” i Sorø, da han en onsdag ringede og sagde, at
han ikke, som ellers aftalt, kom hjem om aftenen.
I 1946 købte Keld en ældre motorcykel, som inden soldatertiden blev
udskiftet til en fabriksny Matchless Clubman.

Keld på sin Matchless
Clubman. 1947.

I maj 1947 blev Keld
indkaldt til Feltartilleriet i
Ringsted. Han var med Den
Danske Brigade i Tyskland,
som besættelsesstyrke i den
engelske zone i området
omkring
Wilhelmshaven.
Da forsvaret efter krigen
ikke
havde
fået
tilstrækkeligt
materiel,
lejede det Kelds motor
cykel. Derfor kørte han som
motorordonnans
samtidig
med hans normale funktion
som beregner på en kanon.

Efter soldatertiden var Keld i Faxe i en større kolonial- og
foderstofforretning. En tid arbejdede han også i en forretning i
Korsør og kom derefter til en stor kolonial- kom- og
foderstofforretning i Tølløse, hvor Keld var indtil det blev
konstateret, at han var syg, uden at lægerne var klar over det var
Sclerose Keld havde. Mens Keld var i Tølløse hyggede han sig med
en Snejpe jolle på Isefjorden.

Keld som artillerist

Da Keld i 1950 blev syg, kom han hjem og blev ansat i forretningen. Et par år senere blev det konstateret, at
han led af desimileret sclerose. De gik bl.a. ud over balancen. En lørdag aften, da jeg var på week-end hos
farbror og tante, var Keld og jeg i biografen. På vej hjem slog Keld et lille slag, hvortil en meget ung mand
bemærkede: ”Den er nok høj i aften Rossing ?” Det var jo ikke lige det, der var årsagen, men Keld tog det
med godt humør. Men som tiden gik og bemærkningerne faldt oftere generede det Keld.
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I 1953 havde Keld og jeg planlagt, at vi skulle til Paris på hans nye motorcykel, en Nimbus med sidevogn
med lad. Vi havde talt meget om det og planlagt, at vi bl.a. skulle besøge Den Danske Brigade i Tyskland og
køre gennem Holland og Belgien. Desværre udviklede Kelds sygdom sig mere og mere. Tante Johanne var
ikke glad for, at vi skulle køre så langt på motorcykel, så hun fik talt med Kelds læge, der nedlagde forbund
mod turen. Ærgerligt nok - men det var jo det eneste rigtige.

Som mange andre Rossing’er var Keld meget glad for at sejle og
på trods af sin sygdom, havde han meget glæde af det. Så i stedet
for til Paris gik ferieturen rundt i danske farvande i farbrors
spidssgatter, ”Nini”. Vi sejlede fra Korsør mandag morgen tidlig,
passerede tæt på Halskov Rev Fyrskib, besøgte Romsø, var i land
i Kolbykås på Samsø, men fortsatte samme dag til Århus. I
farvandet mellem Samsø og Århus lå fregatten Niels Ebbesen for
anker. Fætter Harald, der var vagthavende officer om bord, havde
længe holdt øje med os i kikkerten. Vi anløb ”krigeren” på
styrbords side, hvilket blev ”påtalt” af Harald. Styrbords side var
reserveret officerer - men vi havde da også både kaptajn og
styrmand om bord, så helt galt syntes vi ikke det var. Efter lidt
hyggesnak fortsatte vi til Århus, som vi anløb ud på aftenen.

Efter nogle dage fortsatte vi syd på. Vi anløb
Horsens, som vi troede var Vejle. Men på et
stort sort plankeværk var der malet med
hvide
bogstaver
HORSENS
KULKOMPAGNI. Det var meget heldigt, så
behøvede vi ikke at gå til bageren, da vi nu
vidste, hvor vi var. I sandhedens interesse
må jeg tilstå, at vi manglede søkortet over
området. ”Chokeret” forlod vi omgående
Horsens og sejlede ud til Snaptun, hvor vi lå
et par dage i ”strålende” regnvejr. Vi
fortsatte syd over mod Bogense, som vi
anløb
i
et
forrygende
blæsevejr.
Vejrmeldingerne var ret usikre dengang.
Derfra gennem Lillebælt til Fredericia,
Fåborg og Svendborg, hvor vi fejrede Set.
Hans. Videre til Lundeborg og tilbage til
Korsør. Det var min første længere sejltur
og det var en stor oplevelse for mig.

Keld til rors i ”NINI” 1953.

Bergspidsgatteren ”NINI” i Juelsminde i 1953.

Keld døde d. 27. Februar 1965 og blev begravet i familiegravstedet på Set. Mikkels Kirkegaard på sin 38 års
fødselsdag, 6. Marts 1965. Keld havde selv sammensat en fødselsdagsmenu med vine til, som nu i stedet blev
en begravelsesmiddag.
Gennem alle Kelds sygdomsår havde hans mor passet ham hjemme, kun afbrudt af korte årlige ophold på
Scleroseforeningens rekreationshjem i Haslev. En indsats som vi alle beundrede meget og som vist kun en
mor kan yde.
Elsebeth Rossing født 1. dec. 1931 i Slagelse, døbt 6. marts

1932 i Set. Mikkels Kirke i Slagelse.

Konfirmeret den 6. oktober 1946 i Set. Mikkels Kirke.
Elsebeth gik i skole i Slagelse private Realskole, hvorfra hun
tog realeksamen i 1947.
Efter eksamen fik hun ansættelse på Slagelse postkontor,
Rigstelefonen og Telegrafen, hvor hun arbejdede til hun skulle
giftes. En tid arbejdede hun dog på gården Priorskov under
Elsebeth med sin flotte cykel 1947.

159

Fuglsang Gods mellem Nykøbing F. og Nysted, hvor hun lærte husholdning.
Elsebeth var ligesom Lizzi meget glad for at spille tennis og var meget dygtig
til det. Ligesom Lizzi lærte Elsebeth sin tilkomne, Iwan Bjarne at kende på
tennisbanen.

Den 17. Juni 1951 blev Elsebeth og Iwan viet i Set. Mikkels Kirke af provst
Ludvig Valentiner, som Iwan kendte fra sin tid i FDF. Iwan var forretningsfører
for Schouw & Co.’s afdeling i Slagelse, med firmanavnet Slagelse
Papirindustri. I 1962 købte Iwan Slagelse Papirindustri. Iwan var i mange år et
meget aktivt medlem af Antvortskov Rotary Club.

Året efter de blev gift, 12. September
1952, fik de sønnen Willy, der er gået i
faderens fodspor og er engageret i
Papirbranchen.
Desuden
er
han
reserveofficer.
Den

7.

Marts

1957

fik de

Brudeparret
Elsebeth og Iwan

sønnen

Flemming, der er bankbestyrer og via adskillige fusioner endte i

Danske Bank, efter at være begyndt som elev i Sjællandske Bank.

Elsebeth og Ivan med børnene
Flemming, Willy og Inger.

Den 24. Marts 1960 kom Inger til verden. Hun er uddannet optiker og
har > alle årene været ansat > Synoptik A/S.

Willy er gift med Sonja Bækby Madsen og de har børnene William Bækby Bjarnø, f. 11. febr. 1977, og
Jonas Bækby Bjarnø, f. 8. aug. 1981.
Flemming har været gift med Anne Jensen og de har børnene Michelle Bjarnø, f. 30. maj 1991 og Mathias
Bjarnø, f. 11. aug. 1993.
Inger er gift med Allan Vittrup og de har barnet Johan Bjarnø Vittrup, f. 15. maj 1997.

Elsebeth og Lizzi med deres børn, svigerbørn og børnebørn.
Fotograferet ved Elsebeths 70-årsdag.
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Georg Harald Møller Rossing, født 18. juli 1893 i Nysted.
Død 26. sept. 1955 i en alder af 62 år. Begravet 29. sept. 1955 i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.
Gift d. 19. oktober 1919 i Smerup Kirke med Ane Elisabeth Larsen, kaldet Lisbeth, f.ll. juni 1889 i
Smerup, Præstø Amt. Død 28. marts 1981 på Centralsygehuset i Nykøbing F., begravet 3. april 1981 i
familiegravstedet på Nysted Kirkegård.

Værket ”Dansk Købmandsstand” fra 1955 fortæller, at farbror Georg er udlært hos
købmand Franz Larsen, Rødby. Folketællingen pr. l.febr. 1911 viser, at Georg er
opført som handelslærling hos ovennævnte købmand på adressen, Østergade,
matr.nr.191 Rødby.
Efter læretiden har han været i forretningen i Nysted indtil han skulle ind som
soldat. Ved folketællingen pr. 1. febr. 1916 er han opført som handelskommis i
faderens forretning.

Den 23. april 1913 bliver han indkaldt til 19. Bataljon, 2. Kompagni i Vordingborg
og får nr.25. Stambladet giver følgende signalement: ”Højde: 173 cm., vækst:
Middel, Haar: Blond, Øjne: Blaa, Særlige kendetegn: Ingen bemærkninger. ”
Første indkaldelse varer til 8. Oktober 1913.

Georg som
konfirmand.

Kort før hjemsendelsen gør han sig straf skyldig, hvorom straffelisten fortæller:
”Grov/ Brud paa Marchdisiplinen den 4/10-1913. Arbitrært: 3 Dages Kvarterarrest fra 5/10-13 Kl.6 Form.
Til 8/10-13 Kl. 6 Form.. Dikteret af Kaptajn O. L. C. L. Kyhl, Cheffor 19. Bataillons 2 ’ Kompagni. ”

Under 1.Verdenskrig indkaldes han til sikringsstyrken ved samme kompagni fra 6. aug. 1914 til 16. aug.
1915. Han møder i Vordingborg, men fra 14. sept. 1914 flytter 19. Bataljon i kantonnement i Øster Egesborg,
der ligger 10 km. nordøst for Vordingborg.
Fra 15. Okt. 1914 fordeles 19. Bataljon over et område nord for Vordingborg i lokaliteterne: Oregård, Stuby,
Næs, Sallerup, Sværdborg, Gramløse, Udby, Øvre Vindinge, Kastrup, Omebjerg og på gården Iselingen i
udkanten af Vordingborg.

Fra 15. april 1915 forlægges 19. Bataljon til et nyt område nordøst for Vordingborg begrænset til Ørslev,
Skallerup, Teglstrup, Dyrlev, Allerslev, Ugledige, Mern og Øster Egesborg.
Min far har fortalt, at farbror havde sejlet en båd fra Nysted til
Vordingborg for at have noget at sejle i, medens han var soldat.
Måske er det for at komme ud til vandet, han har gjort sig skyldig
i nedennævnte forseelse, der uheldigvis
blev opdaget.
Straffelisten fortæller:

”Den 30/5-1915 uden Tilladelse at have forladt Bataillonens
Kantonnement, Arbitrært: 1 Dags mørk Arrest fra 11/6-15 Kl.6
Eftm. til 12/6-15 Kl.6 Eftm. Ikendt af Chefen for 19’ Bataillon,
Oberstløjtnant O.E. Allerup. ”
Samme dag som han skal begynde afsoningen af 1 døgns mørk
arrest gør han sig skyldig i en ny forseelse. Straffelisten fortæller:

”Den 11/6 1915 uden Tilladelse at have spist under Øvelsen og
for respektstridig Tiltale til en foresat ved samme Lejlighed..
Efter Dom: 5 Dages mørk Arrest fra 3/8-15 Kl.l Eftm. til 7/8-15
Kl.l Eftm.. Ikendt af en Krigret under 5’ Regiments Jurisdiktion
den 29/6-1915. ”
Georg som rekrut nr. 25.
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Når jeg sammenligner med min egen soldatertid, må jeg konstatere, at diciplinen den gang har været
strengere. At den ene dom blev afsagt af en ”Krigsret” virker barokt, men indtil midt i 1920’eme blev den
militære domstol benævnt som ”Krigsret”.

Den 4. Sept. 1916 genindkaldes han igen til sikringsstyrken. Denne indkaldelse varer til 17. Nov. 1916. Her
går han fri for straffe. Han far: "Karakterer for: Brugbarhed: 3, Forhold: d. ” Det sidst affødt af de straffe
han har været idømt. Han bliver slettet af rullen den 31. Dec. 1932 i en alder af 39 år og har samlet gjort
tjeneste i 1 år og 8/2 måned.

Broderen Siegfred, der bliver indkaldt til samme bataljons 1.kompagni, men 3/2 år senere, har i sin dagbog
fra sin soldatertid under 27. aug. 1917 noteret:
""Højre Uf " en Sergent ved 19-2 saa i Dag min "Bom Bag", hvorpå mit Navn staar. "Er De en Bror til
25? " Hvilket jeg ikke kunde benægte. "Det var en haard Hund" kom det saa lidt efter, meget smigrende. "
Jeg husker, farbror Georg har fortalt om en hændelse i kostforplejningen på Vordingborg Kaserne, hvor
soldaterne havde lagt mærke til, at der ved deres bord altid manglede noget i deres ration. Farbror Georg
opdagede, at bordformanden beholdt noget for sig selv og gik resolut ud og gav ham en på ”goda’en”. Tante
Lisbeth hørte også beretningen og sagde dybt rystet: "Det gjorde du vel ikke Georg ? " Farbror sagde resolut:
”Selvfølgelig gjorde jeg det, når han stjal vores mad". Hans kammerater har sikkert ment, at det var helt på
sin plads.

Efter soldatertiden og ind i mellem de forskellige indkaldelser har han arbejdet i forretningen i Nysted. I
denne periode mødte han en ung dame, Elisabeth, der, ligesom hans farmor, var kammerjomfru hos
grevinden på Aalholm.
Min far har fortalt, at deres forlovelse var ret langvarig. De blev gift søndag d. 19. okt. 1919 i Smerup Kirke
på Stevns, hvor tante Lisbeth var født.

27. august 1919 får farbror ”Borgerskab”, som
detailhandler med ret til at forhandle stærke drikke
i Nakskov, hvor han har købt forretningen på
Tårsvej 84. Retten til at forhandle ”stærke drikke”
er ifølge påtegning på Borgerskabsbrevet afmeldt
17. maj 1926, hvilket sker i forbindelse med de er
flyttet til Nysted.
Den 1. april 1926 overtog Georg forretningen i
Nysted efter sin fader og der sker en større rokering
mellem brødrene Axel, Siegfred, og Georg. Axel
flytter fra Nysted til Nakskov og overtager
Siegfreds forretning på hjørnet af Stormarks Alle
og Skolevej, Siegfred flytter til Tårsvej og Georg
som nævnt til Nysted.
Forretning og bolig Tårsvej 84 i Nakskov.

Den 16. april 1926 får farbror Borgerskab som
købmand i Nysted Købstad med ret til at forhandle stærke drikke.

På væggen i forretningen var ophængt en ramme med fotos af forretningens grundlægger, hans farfar og hans
far, der var den, der fik rigtig gang i butikken. Billedet er nu i min besiddelse, men ser ikke helt ser ud som
dengang. På et panel over billedet var malet:
”1 Fædres Spor Forretningen gror”.
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Sang forfattet til forretningens 70-års jubilæum.
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I forretningen arbejdede der 2 lærlinge. Jeg husker, at
der i 1940’erne var 2 lærlinge på samme tid, en der hed
Frede Petersen, han tog senere navneforandring til
Ibenholt, og var fra Gedser, han var der fra 1941 til 1945
og fortsatte som kommis til oktober 1946. Den anden
hed Andreas Ignatius Pedersen, han var fra Sløsse ved
Øster Ulslev, og var der fra 1943 til 1947. Frede blev
senere gift med pigen i huset, Annelise Hansen, kaldet
”Tut”, der var fra Nysted. Før disse to lærlinge var der to
andre, Børge Ibsen fra 1937-41 og Kaj Danielsen fra
1939-43.

Den fordums lærling og kommis, Frede fortæller 7. marts
2003: ”/ de første 2 læreår gik der megen tid på
budcyklen med udkørsel af varer og brændsel. For
udkørsel af brændsel fik jeg forhandlet mig frem til, at få
10 øre pr. sæk. Det gav lidt lommepenge. I læretiden fik
vi lærlinge kost og logi og boede sammen på et værelse i
sidebygningen. Når de to første læreår var overstået,
blev man ”1.kommis ” med ret til at købe ind. " Frede blev
som kommis i I/2 år efter læretidens udløb. I den
anbefaling han fik står der: ”og det sidste år disponeret
en Del. ” Det er nok det Frede forveksler.

Farbror foran forretningen 1955
bemærk yngstelærlingens budcykel

Foruden forretningspersonalet var der en kusk, der kørte med brændsel. Brænde blev købt i Rhoden Skov og
kørt hjem på forretningens egen hestevogn, flækket, hugget i passende stykker og anbragt i ”Magasinet”,
hvor det kunne tørre. Omkring 1950 blev transporten moderniseret med en lille lastbil.
Ud over at handle med kolonialvarer, brændsel og sprængstof, handlede farbror også med Morsø Støbegods.
Det vil sige komfurer og kakkelovne. Der var indrettet et udstillingslokale i en bygning i Skibbrostræde.
Sprængstoffet opbevaredes i en boks med stållåg, der var muret op midt i lagerlokalet bag forretningen. På
gulvet i forretningen lige indenfor døren lå en stak klipfisk, som på det tidspunkt endnu var hverdagskost.
Farbrors havde sans for at gøre forretninger. Inden krigen havde han set en mulighed for at sejle såvel byens
borgere som turister ffa Nysted til Skansen, hvor der dengang var meget liv, og hvor Skansepavillonen havde
mange gæster både til spisning og kaffe. Til det brug havde han købt en stor åben motorbåd af samme slags,
som de ældste der sejler fra Lyngby til Frederiksdal. Båden hed ”Christian den X”. Når gæsterne ville tilbage

Turistbåden P 40 "Christian d. X".
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til Nysted skulle de blot hejse en kurv op i en stang på skansebroen, så tøffede Knudsen, der ellers var kusk i
forretningen, omgående af sted for at hente dem. - Ja forholdene var unægtelig anderledes dengang. Jeg
husker selv, at mor, far, Frede og jeg har sejlet med den på vore ferier hos farbror og tante. Endvidere
fungerede farbror som lokal ”Yachtmægler”.

Ved Nysted Sejlklubs generalforsamlingen i 1927 vælges ”Købmand Georg Rossing junr.” i bestyrelsen.
Han udpeges til materielforvalter, hvilket han fortsætter med til han udtræder af bestyrelsen ved
generalforsamlingen 2. marts 1934. Ved generalforsamlingen 28. februar 1936 vælges han igen til
bestyrelsen og vælges samtidig til næstformand.
Ved generalforsamlingen den 19. februar 1938 vælges farbror som formand og materiel forvalter. Han
fortsætter som formand og bliver på generalforsamlingen den 19. febr. 1943 genvalgt som formand med 20
stemmer.

Dette genvalg blive dog kun kortvarigt. Under dagsordenens punkt 7, eventuelt, stiller læge Aage Jacobsen
forslag om at få fjernet købmand Georg Rössings erhvervsbåd, ”Christian d. X”, fra sejlklubbens plads, hvor
den var oplagt på grund af krigen, da der ikke var benzin til den slags fornøjelser. Det ser ud til, at dirigenten
ikke er sin plads voksen. 2 medlemmer protesterede mod, at forslaget blev sat til afstemning, da det ikke var
fremsendt som det kræves i henhold til § 7 i klubbens love af 29/3-1912. Alligevel sætter dirigenten
forslaget til afstemning dog under følgende ordlyd:

"Kan Erhvervsbaade henstilles paa Sejlklubbens Plads ? ”
20 Medlemmer svarede nej, 2 medlemmer svarede ja, medens 8 stemmer var blanke
Forhandlingsprotokollen fortæller videre:
”Da Medlemmerne til trods herfor alligevel afgav ovennævnte Stemmer for Forslaget, maatte man heraf
udlede, at Generalforsamlingen ikke ønskede at tage nævnte Protester til Følge. ”

Denne hændelse er kedeligt nok indledningen til nogen dramatik i NSL (Nysted Sejlklub Lolland). En
kompetent dirigent kunne naturligvis ikke nægte en drøftelse af det stillede forslag, men burde ikke stille
forslaget til afstemning. Mon så ikke formanden selv havde fundet en løsning på problemet, da ”Chr.d. X”
reelt set ikke hørte hjemme på sejlklubbens plads.

F orhandl i ngsprotoko liens fortæl 1er :
”Bestyrelsesmøde afholdtes l. Marts 1943 paa Nysted Hotel, samtlige Medlemmer var til Stede. Smedesvend
Henry H. Hansen var indkaldt i Stedet for Købmd. Georg Rossing, der havde udmeldt sig af Klubben. ”

Referatet fra bestyrelsesmødet slutter således:
”Det vedtoges at reparere Hegnet mod Købmd. Rössings Have, og flytte Laagen i Stakittet hen paa den
Plads, hvor den sad tidligere. ”
Et medlem, snedkermester Matzen anmoder bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
og bestyrelsen svarer 9/3-43, at ethvert medlem kan fa indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 10 medlemmer ønsker det.
Det pågældende medlem sender endnu et brev til bestyrelsen, der den 18/3-43 bemyndiger ”formanden til
ved personlig samtale med Matzen, at skulle søge at faa den meget omskrevne sag, som for øvrigt er en
Storm i et Glas Vand, afsluttet.
Efter en rolig Forhandling, hvori Formanden paapegede hele Sagens ringe Betydning, tilbød Matzen at
udtræde af Klubben til l. Juli d.A.. Denne Udmeldelse blev modtaget og Sagen dermed afsluttet. ”
Forhandlingsprotokollen nævner ikke hvad Matzen ankede over, men det må formodes, at utilfredsheden
skyldes, at dirigenten har sat læge Jacobsens forslag til afstemning, på trods af, at forslaget ikke var indsendt
rettidigt i henhold til klubbens vedtægter.
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Onsdag den 26. maj 1943 afholdtes bestyrelsesmøde i smedemester Gleies båd, hvor hele bestyrelsen var til
stede:
”Fra Købmd. Georg Rossing havde Klubben modtaget 2 Breve, det første Brev omhandlede Fjernelsen af
Baaden "Chr. X”, og i det andet stillede Købmd. Rossing Fordring om at faa sine Aktier udbetalt, samt om at
blive slettet som Kautionist for Klubbens Laan, stort 800 Kr., der blev optaget i Landmandsbanken, da
Klubben købte Øvelsesbaad og lod Klubhus bygge.
Bestyrelsen vedtog at lade Smedesvend Henry Hansen indtræde som Kautionist i Stedet for Købmd. Rossing,
og ligeledes enedes Bestyrelsen om at udbetale de krævede Aktier, eventuelt sælge dem til andre af Klubbens
Medlemmer. ”

Som et kuriosum kan nævnes, at formanden på et bestyrelsesmøde den 15. november 1943 meddeler, at
Klubben af Politiet var ikendt en bøde på kr.50.-, fordi klokken var blevet nogle fa minutter over 23 inden
medlemmerne forlod salen ved afriggerfesten den 3. november.
Tyskerne har givet udstedt forbund om offentlige forsamlinger efter kl.23 på grund af de forværrede forhold
under besættelsen efter 29. august 1943.

Enden på sagen med ”Chr.d. X” blev, at farbror solgte båden i 1943, og så vidt jeg husker, kom den til
Hørby Færgekro ved Holbæk Fjord, hvor den skule sejle gæster mellem Holbæk og Hørby.

På generalforsamlingen den 6. februar 1944 vedtages nye love for NSL. Forhandlingsprotokollen fortæller
videre:
”Brygger Frederiksen havde indsendt forslag om, at Herr Snedkermester Matzen skulle ekspederes ud af
Klubben paa Grund af Krakileri, der strider mod Klubbens Interesser. Formanden bad imidlertid Herr
Frederiksen om at trække sit Forslag tilbage, men dette blev nægtet. ”
Eksklusionsforslaget har åbenbart bragt både venner og fjender af Matzen til generalforsamlingen, der var i
alt mødt 57 medlemmer. Stemmetallene fordelte sig således: For eksklusion stemte 27, mod 20. 9 stemmer
var blanke og 1 ugyldig.

Matzen har faet indført i protokollen, at han protesterer mod generalforsamlingens lovlighed, idet
generalforsamlingen afholdes på grundlag af lovene fra 1912 på trods af, at der på generalforsamlingen den
19. februar 1943 blev vedtaget nye love.
Et notat dateret 14/11-1944 oplyser, at der har været forligsmøde på Rådhuset om Matzens eksklusion, uden
at der blev opnået forlig. Matzen har åbenbart ikke været nem at stoppe, idet et notat i
forhandlingsprotokollen meddeler:

”6/12 (1944) Ved Rettergang om Sagen Matzen blev Klubben dømt til at optage Herr Matzen som Medlem.
Klubben blev paalagt Matzens Omk. Kr. 75.-. Vor Sagfører Bøgelund Thomsen førte Sagen gratis. ”
At der har været anlagt sag mod klubben er kun anført i forhandlingsprotokollen med ovennævnte kortfattede
notat. Enden på historien blev dog, at Matzen i brev af 12. december 1945 melder sig ud af klubben.
Sagen Matzen, som jeg har refereret her, har formentlig ikke direkte tilknytning til sagen ”Chr. d. X”, men
jeg har taget den med, da det er en usædvanlig historie, som sikkert for en tid har præget livet i Nysted.

Få år efter blev farbror igen medlem af NSL. Af regnskabsbogen fremgår det, at sejlklubben ikke har handlet
hos købmand Rossing i årene 1945 og 1946, medens der igen har været normal handel i 1947.
NSL’s generalforsamling 25. februar 1956 indledes med at formanden udtaler mindeord om afdøde købmand
Georg Rossing. Efter farbrors død i 1955 fortsætter tante Lisbeth med at være passivt medlem af sejlklubben
til 1957.

Da vi besøgte Nysted i sommeren 2000 i vores båd, fortalte en af sejlerne, at der stadig, 45 år efter farbrors
død, gik flere historier om farbror, der fortalte, at han var en rigtig spasmager. En praktical joke gik ud på, at
farbror havde sendt lærlingen ned for at lænse dammen i en af hans joller - en umulig opgave.
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En anden ældre Nystedborger, Ejler Koch-Jensen, fortæller, at farbror var en stor børneven og at han ofte
underholdt sig med de store drenge, der kom i klubhuset. En dag var Ejler og nogle af hans kammerater der
og fordrev tiden med at læse i ”Sejl- og Motor". På et tidspunkt vil drengene gå, men farbror siger til dem at
de skal vente lidt, de skal lige overvære søsætningen af en båd. Det blev en komisk forestilling med farbrors
løbende kommentarer til, hvad han forudså der ville ske. Forudsigelserne med vandgang og det hele kom til
drengenes store morskab til at passe.
I sommeren 1940 var vor familie på ferie i Nysted hos farbror Georg og tante Lisbeth. Efter aftensmaden gik
vi som regel ned til stranden, hvor der var et lysthus, Nysted Kirkes gamle sakristi, der var åbent ud til
vandet. Her morede vi os over farbrors løjer og ofte kom farbrors sejlerkammerater og deltog i hyggen. Jeg
har vel allerede den gang været grebet af sejlerstemningen og fulgte gerne med farbror, det var jo sjovt at
høre deres historier og være offer for løjerne, der bl.a. en dag gik ud over Fredes fine hat, som farbror kastede
med efter hans hoved. Til alt uheld (og megen morskab) røg den i vandet og på tante Lisbeths opfordring fik
farbror travlt med at fiske den i land med rejestrygeren.

Min far nød at være i Nysted og om aftenen besøgte han og mor bekendte i byen, bl.a. hans gamle
spillelærerinde, Clara Meyer. En sådan aften kom far for at hente Frede og mig i lysthuset for at vi kunne
komme i seng inden de gik i byen. Farbror sagde imidlertid, at vi da bare kunne blive, så skulle han nok sørge
for at vi kom i seng, for vi skulle vel ikke have ble på, som han udtrykte det.
Den gæstfrihed, som var kendt fra min farfars
tid kom også næste generation til gode. Jeg har
selv været på ferie hos farbror Georg og tante
Lisbeth sammen med tante Lisbeths niece,
Gitte, min kusine Elsebeth og fætter Kaj på
samme tid. En helt pæn ”invasion” af feriebørn.

Farbror og hesten bader ved badehuset 1945

Om aftenen sejlede vi ofte ud og spiste
aftensmad ude ved Skandsen eller kørte ud til
badehuset i charabanc’en. Badehuset lå øst for
sanatoriet ved Østersøen. På disse ture, kunne
farbror finde på at ride ud i vandet med hesten,
så den også fik et havbad. Men jeg har også
oplevet, at nogle turister under krigen lejede
charabanc’en med kusk til en tur ud i omegnen.

I sommeren 1944 fulgtes Kaj og jeg fra Nakskov til Nysted, hvor vi
så var sammen med tante Lisbeths niece Gitte. Vi roede bl.a. ud til
Skandsen og gik så ud til badehuset og gik i vandet.

Farbror Georg tilbød os en entreprise om at køre en ladning brænde,
der skulle sælges som brændsel, ind i Magasinet så det kunne tørre.
Kaj gik straks med på farbrors ide og sagde, at det ville vi gerne for
en 50’er. Det var vist mest for at være morsom, han sagde det, men
tante Lisbeth mente, han burde have været lidt mere beskeden i sit
krav. Vi gik alle 3 til den, ikke mindst Gitte, der var et par år ældre
og en meget stærk pige.
I 1944 måtte de ikke have mast i bådene i Nysted for Tyskerne.
Trods det, sejlede vi i en lille 10 fods jolle med sprydstagesej 1 og
om søndagen satte farbror en stor åre i ”Knall”, som en slags mast
og bandt et gammelt sejl fast i den. Med jollen foran som slæbebåd
og ved sejlets hjælp, sejlede vi ud forbi Sømærket og ankrede op ud
for skoven og spiste frokost.

Farbror Georg og Tante Lisbeth samlede hvert år champignon, som
jeg vist aldrig havde smagt. Det fik jeg lejlighed til under frokosten
og tante Lisbeth spurgte, hvordan jeg syntes det smagte. Jeg
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Farbror med exlodsens
barnebarn, ”Hansen” i stævnen
på ”Knall”.

svarede: "Det smager meget godt.” Tante Lisbeth sagde omgående: ”Meget godt - det smager skam
deejligt”, hvilket jeg aldrig har glemt. Der er ikke noget der har smagt ”meget godt” siden.
Fra gårdspladsen så jeg en dag under en luftalarm, at Himmelen var fyldt med sølvglinsende amerikanske
fly, meget højt oppe på vej til Tyskland. Et fantastisk flot syn, men det har ikke været sjovt for tyskerne.

I de vintre, der var is på noret, kørte farbror med isbåd og løb på skøjter. Billedet til højre er fra januar 1951.
Efter datidens forhold er han meget sporty klædt med sejlerkasket og jakke. Stilen er flot af en 58-årig.

Farbror og Tante Lisbeth ved isbåden ca. 1940.
Drengen er Søren Adrian, søn af deres gode venner
stationsforstander Adrian.
”Chr.d.X” ses på land på sejlklubbens plads.

Købmand Rossing som
skøjteløber 1951

Da farbror Georg fyldte 60 år i 1953 var vi indbudt til fødselsdagen. Far og jeg, der var de eneste, der ikke
var bortrejst i vores familie, tog toget til Nysted lørdag eftermiddag og boede hos farbror og tante Lisbeth.
Lørdag aften var jeg ude at sejle en lille tur til skansen og tilbage med farbror i hans meget specielle
kragejolle, der hed ”Knall”. Den var sprydstagerigget og havde en sænkekøl, der gik op i en kiste i kahytten.
Den var fortræffelig til det flade vand, der omgiver Nysted. Der var god plads i cockpittet, men ikke meget
plads i kahytten.

Søndag morgen skulle faster
og tante Karen komme på
cykel, som fortalt andet
steds, kørte Far og jeg dem i
møde. Op ad formiddagen
kom mine farbrødre og tanter
fra Nakskov og Slagelse. Vi
fik en fin frokost og under
frokosten var der en, der
sagde, at nu ville det være
dejligt med en tur til Rhoden
Skov. Den fangede farbror
Georg straks og selv om han
ikke var nogen ivrig bilist gik
han ned og startede den lille
lastbil. Vi blev sat op på ladet
og det gik derud af under stor
ståhej, meget festligt, men
den var ikke gået i dag..
Farbror Georg til rors i ”Knall” i afslappet påklædning og let brise.
Murer Martin Olsen med harmonikaen.

169

Jeg har hørt, at farbror og tante har
overnattet i båden enkelte gange, det var
bl.a. når de skulle ud at samle
champignon, som de var meget glade
for. En enkelt gang har jeg overnattet i
den sammen med Gitte (tante Lisbeth’s
niece) og min kusine Elsebeth ved pælen
ud for haven, hvor den altid lå for svaj.
Billedet til højre og hovedet fra
butikkens regning nedenfor er fra
1950’erne. Begge dele har jeg lånt af
lærlingen fra 1941-45 Frede, der senere
blev grosserer på København Engros
Grønttorv.

Købmandsgården 1955. T.v. støbegodsafdelingen.

Den 26. sept. 1955 døde farbror Georg på centralsygehuset i Nykøbing F. Hans kiste stod i havestuen til
begravelsesdagen, den 29. sept. 1955. Et par timer inden begravelsen blev kisten kørt til Nysted Kirke,
hvorfra begravelsen skulle foregå. Vejen fra
haven ad Skibbrostræde og Adelgade var
dækket af blomster i gadens fulde bredde op til
Kirken. Efter højtideligheden i kirken blev
farbror begravet i familiegravstedet på Nysted
Kirkegård. Efter farbrors død besøgte tante
Lisbeth gravstedet hver dag.

Farbror Christian var tante Lisbeth behjælpelig
med at afhænde ejendommen og forretningen,
der i 1956 blev overtaget af købmand Erik
Storm, der drev den til 1980, hvor ejendommen
blev solgt og forretningen
omdannet til
beboelse, der sammen med de øvrige lejligheder
blev udstykket i ejerlejligheder.

Georg og fætter Fredes kone Aase foran Magasinet
1955
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Tante Lisbeth boede nogen tid til leje Adelgade 57 i det hus,
hvor Clara og Adeleide Meyer havde boet, som nabo til
rådhuset. Hun beholdt dog grunden ved vandet og fik sat et
lille havehus op, så hun kunne komme indendørs i dårligt
vejr. Senere købte hun ejendommen Adelgade 64, hvor hun
boede til sin død i 1981.
I 1975 var Frede, Arne og jeg med vore familier sejlende til
Nysted. Om aftenen havde vi flere gange besøg af tante
Lisbeth og hun nød at sidde i en af bådene og hilse på de
Nystedborgere, der lagde deres aftentur ned i havnen, og
fortalte stolt, at hun havde besøg af 3 af sine nevøer, der var
kommet sejlende i hver sin båd..
I det gode vejr benyttede vi lejligheden til en dag at sejle til
Fugleøen ved Rødsand med tante Lisbeth. Det var tydeligt,
at hun nød turen og var glad for endnu en gang at komme ud
til Rødsand, og se de mange sæler, der holdt til der.

Georg med sin uundværlige
sejlerkasket i haven på strandstykket i
1953.

Tante Lisbeth døde 28. marts 1981 på Centralsygehuset i
Nykøbing F. og blev begravet den 3. april 1981 fra Nysted
Kirke i familiegravstedet på Nysted Kirkegård.

Med Tante Lisbeth sluttede slægtens epoke i
Nysted. Vi har dog stadig familiegravstedet
på kirkegården og mange af os i min
generation føler stadig en stærk tilknytning til
Nysted og kommer der gerne.

Siden 1993 har Gerthy og jeg været
medlemmer af Nysted Sejlklub. Når vi
kommer sejlende, bliver vi modtaget som om
vi hørte til i byen og vi nyder at ligge med
”Havgassen” ved sejlklubbens bro.

Georg og Elisabeth var barnløse.

Tante Lisbeth med gæster i strandhaven.
Fra v. Tante Karen, Faster Søster, Tante Lisbeth og
en af hendes venner fru Marie Hoelstad, Nysted.

Forretningens bomærke
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Siegfred Georg Møller Rossing, født 2. juli 1896 i Nysted.
Død 16. juli 1974 bisat på Nakskov Kirkegård i fællesgraven.
Gift 13. maj 1923 i Tingsted Kirke med Amalie Jeanette Worsøe, f. 13.
jan. 1897 i Kraghave v/ Nykøbing F. Død 22. sept. 1975 bisat på
Nakskov Kirkegård i fællesgrav.

Farbror Siegfred voksede op og gik i Skole i Nysted. Han ville være
trafikassistent ved jernbanerne og tog derfor realeksamen, men da han
var farveblind, var det ikke muligt. Han fik derfor som alle sine brødre en
handelsuddannelse.

Folketællingen pr. 1. februar 1916 for hans fødested fortæller, at han er
handelslærling i sin fars forretning, hvor hans ældre bror Georg samtidig
er handelskommis. Udover Siegfred er der endnu en lærling.

Medens 1.Verdenskrig raser i Europa indkaldes Siegfred til Hæren.
Stambladet fortæller, at han indkaldes den 25. okt. 1916, som ”Hold 7
1916”
til
Roskilde
rekrutskoles 3. kompagni.
Siegfred ca. 14 år.
Han er 175 cm. høj, middel
af vækst, har mørkt hår og grå øjne. Særlige kendetegn: Kroget
lillefinger på højre hånd. Han får nr.333 som soldaternummer.
Rekrutskolen afsluttes 5. marts 1917 i Lejren ved Værløse,
hvortil rekrutskolen formentlig har været forlagt. Han har selv
fortalt, at han har haft vagttjeneste ved vandværket ved Søndersø,
der ligger i nærheden af Værløse Lejren.

Den 6. marts 1917 overføres kompagniet til 19. bataljon 1.
kompagni, der har garnison i Vordingborg. I tiden fra 30. april til
20. juni 1917 gør han tjeneste ved vagtdetachementet i Horserød
Lejren, der huser russiske krigsfanger.
I et fotoalbum jeg har set hos Kaj, er der flere billeder med
teksten:
”Russiske Krigsfanger i Horserød” ligesom der er et billede af
den danske vagtstyrke, som Siegfred har deltaget i.
I en dagbog der begynder 11. juli 1917 skriver han under 14. juli
1917:
Rekrut 333 Rossing

”Efter hvad ordonnansen siger, skal der
afløsning til Horserød den 17. Desværre
skal det vist være fra Hold 8, saa jeg kan
nok ikke komme med. ”
Der kommer imidlertid ingen af sted, da der
er difteritis i Horserød Lejren.

Bataljonen ligger i kantonnement i området
omkring landsbyen Allerslev, der ligger
mellem Præstø og Mern. På den tid blev
soldaterne bespist hos deres kvarterværter. I
juli 1917 er de indkvarteret hos en

Russiske krigsfanger i Horserød Lejren 1917 har besøg
af en russisk præst.
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landmand, Steffen Jensen. Dagbogen fortæller:
”Husbond Steffen Jensen har lavet et farligt Vrøvl over vi spiste for meget Brød. Mine 3 Kammerater var saa
fornuftige, at købe 4-4 kg. Rugbrød, som de fik uden Brødkort, saa jeg tænker ikke han laver Kludder mere. ”

Under 16. juli fortæller han, at hans
Far ligger med sin båd ”Søster” i
Præstø. Han fortæller, at han cykler
til Præstø for at besøge sin far og
den øvrige besætning, der bestod af
hans farbror Christian og hans
fætter Ejnar Petersen. På trods af
han lige havde spist, var han som
alle andre soldater ikke mere mæt,
end han med god appetit deltog i
deres middag, labskovs, suppe og
rødgrød. En lille cigar forhøjede
stemningen betydeligt og senere på
aftenen klinkede han en Hof med
farbroderen, som han skriver.

Teksten til billedet ved siden af er
den samme som i fotoalbumet. Det
„j deIing, 2. kompagni, 19. bataillon.”
virker
lidt
forvirrende,
da
Siegfred sidder forrest i midten,
stambogsbladet fortæller, at han
gør tjeneste ved 1. kompagni 19. bataljon. Mon det skal være 2. deling 1. kompagni ?
Som alle soldater er han glad for sine orlovs og tager selvfølgelig hjem hver gang der er mulighed for det.
Han har en cykel med som bliver flittigt brugt. Jeg tror han har cyklet til Vordingborg, hvorfra han har taget
toget til Nykøbing. Det var en længere tur den gang, da man skulle med færge fra Masnedø til Orehoved. Fra
Nykøbing til Nysted cyklede han enten på sin søsters cykel eller på en lejet, pris 2 kr. En sådan orlov blev
også benyttet til en frisk sejltur eller badetur. Han har som sine søskende sat stor pris på sit barndomshjem
ligesom, der var et godt forhold børnene imellem, hør blot hvad han skriver i dagbogen under

”Søndag den 5/8 17
Jeg skulle have været op Klk.7, men sov selvfølgelig til Kik.8. Aksel var imedens staaet op og havde lappet
min cykel. Aksel er en morderlig Svend. Hele Familien var samlet, 7 Søskende, 2 Svigerdøtre og Far og Mor.
Det er dejligt med saadan en Orlov, blot føler man sig ikke rigtig til Pas om Mandagen. Vi var ude at sejle
om Formiddagen og Johanne blev lavet kønt til, det blæste godt og hun havde sin nye Kjole paa. Om
Eftermiddagen blev vi enige om, at det blæste for meget og kørte i Stedet pr. Vogn til Egholm. I Mangel paa
anden Arbejdskraft maatte jeg strigle og børste Købmandens Hest saa den kunde være fin nok til os. Vi vakte
formelig opsigt, da vi kørte gennem Byen. Vi havde en dejlig Dag, vi spiste til Middag hernede og fik en lille
Middagslur oven paa. Vi var saa i Vandet baade Far og alle 5 Sønner, det er dejligt at have et saadant Hjem,
som jeg har. Kik. 5^2 kørte vi Hjem og Kik. 7 spiste vi til aften. 7/2 begyndte jeg at pakke og Klk.8 startede
jeg, i Nykøbing Kik. 9, hvor jeg traf 32. Vi fulgtes saa ad til Allerslev, hvor vi ankom Kik. 1V2. ”
Tirsdag den 7. august 1917 forlægges bataljonen til en teltlejr i udkanten af Køge. Siegfred har fået tjans som
messetjener i underofficersmessen i den tid de er i Køge. Han skriver selv, han må være en gevaldig stor
pjækkert, at han stadig kan blive ved at få tjanser. Siegfred og de øvrige, der skulle have ”tjanser” i Lejren
ved Køge rejser med tog om morgenen. Under et ophold på 2 timer i Næstved besigtiger Siegfred byen og
drikker kaffe på KFUM’s soldaterhjem. Kl. 11,30 ankommer de til Køge med det ordinære tog fra Næstved.
Han skriver de har temmelig meget at bestille i messen, men ellers har de det godt. Ja, så godt, at han selv om
han har vagt i messen søndag den 12/8-17 alligevel får tid til at se fodboldkampen mellem Køge og
København, ligesom han også hver dag er ude at bade i Køge Bugt.
Den 6. september 1917 blev ”333” (Siegfred) og ”77” kaldt til Oberstløjtnanten, der udnævnte dem til
underkorporaler. Det synlige tegn var en vinkel på ærmerne. Udnævnelsen giver bange anelser hos ham om,
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at der nok ikke bliver flere tjanser, men at han nu får travlt i
geleddet. Han får dog lov at gøre messetjeneste det meste af den
tid, de er i teltlejren i Køge.

Jobbet som messetjener giver også andre fordele end at slippe
for geledtjenesten, nemlig drikkepenge, ikke mindst når der
holdes fester og selskaber, ligesom de også spiser i
underofficersmessen. De drikker også kaffe der om aftenen og
får natmad efter festerne.
I Køge træffer han flere mennesker som han kender i forvejen,
blandt soldaterne, men også blandt byens befolkning. Han
aflægger bl.a. besøg hos Apotekeren og krydsassistent (?)
Jensen efter invitation. Ved lørdag-søndagsorlov tager han til
København og bor hos sin bror Christian og besøger både sin
moster og morbror.
I tiden fra den 11. til den 21. sept, er 5. Regiment på øvelse i
området omkring Ruds-Vedby. De er kørt med tog fra Køge til
Ringsted og derfra videre pr. gåben. De bliver indkvarteret hos
områdets landmænd. Den 12.sept. er han indkvarteret ene mand
hos husmand Hans Jensen i Verup, i et, som han skriver, ganske
udmærket kvarter, hvor han bor det meste af den tid øvelsen
varer. Allerede første aften var han til gilde hos svigersønnen,
men bliver ellers forkælet med lækkerier som kyllingesteg.

Underkorporal Rossing

Den 21. sept, vender bataljonen
tilbage til Køge. Siegfred rejser dog
alene med toget fra Ringsted og
indtager igen sin tjans som
messetjener i underofficersmessen.
Det varer dog kun til den 27., hvor
”Skipper” ”får ondt i øjnene” og
befaler almindelig geledtjeneste for
de fleste af messefolkene.
Den 9 oktober 1917 forlægges
bataljonen til sin garnison i
Vordingborg
og
afmarcherer
kompagnivis. Hele Køge er på
benene for at sige pænt farvel til
”Jenserne”. Det blev til en tur på 35
km. den første dag og Siegfred
Messetjenerne i Teltlejren ved Køge.
overnatter sammen med 7 mand, 1
Siegfred med flasken klar til at skænke.
kusk og 1 spand heste hos gårdejer
Hans Jensen i Engelstrup. De blev
modtaget med åbne arme og fik Flæskesteg til Middag. Sengelejet var desværre ikke så komfortabelt, hele
bundtet lå på Høstænget og frøs væmmeligt.

Næste morgen stillede kompagniet i Tappemøje og marcherede til en skov 4 km. før Vordingborg, hvor hele
bataljonen samledes. De ankommer til Vordingborg kl. 14,30 og bliver indkvarteret på kasernen.
Lørdag den 20. okt. 1917 skulle Siegfred have været på orlov, men da 7. Bataljon har gjort mytteri på vagten
er 19. Bataljon beordret til at besætte alle vagter og Siegfred skal på vagt søndag.

Omkring 1. nov. 1917 skifter de kvarter på kasernen og Siegfred har fået et værelse som, han deler med
kompagniets trommeslager, skolelærer Nielsen fra Langeland, som Siegfred beskriver som en rar og flink
fyr. Værelset har klædeskab, kommode, en servante og en stol, men er uden lys og varme.
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11. december 1917 bliver han udpeget til at være dommer i krigsretten. Det ser ud til at kontoret har glemt at
give ham besked om, at møde i krigsretten, der var sat til kl. 10.00. Retten måtte vente forgæves på ham,
indtil de ordonnanser, der blev sendt ud for at finde ham, fandt ham kl. 10.10. Hvor retten efter Siegfred
havde aflagt dommerløftet kunne tage fat på domsforhandlingen. Det er ikke noteret på stambladet, at
Siegfred har aflagt dommerløfte. Sagen drejede sig om en underkorporal, der havde stjålet og bedraget i det
civile liv. Han blev dømt 8 dages simpelt fængsel.

Samme dag går kompagniet i kantonnement i nærheden af Kalvehave, hvor Siegfred bliver indkvarteret hos
købmand H.P. Hansen i Sageby. Han har været heldig, et dejligt værelse og rigtig god mad. Han får nærmest
en familiær status og spiller kort med familien og er med på besøg hos kvarterværtens forældre.
Han er heldig at have juleorlov fra 21. til 25. dec., hvor han er hjemme i Nysted, hvor hele familien er samlet.
Da han kommer tilbage til sit kvarter om natten mellem 1. og 2. juledag har værterne dækket op med vin og
kage på hans værelse, så han bliver rigtig forkælet.
Mens de er i kantonnement går en del af tiden med vagt i Kalvehave, hvor der af og til ses lyssignaler, så de
far besked om at være årvågne, da der måske sker udsmugling fra Kalvehave. En nat mens Siegfred er på
vagt ser de også lyssignaler, men de får ikke opklaret noget.
Midt i januar 1918 forlægges kompagniet til Vordingborg, hvor de bliver indkvarteret privat. Siegfred far
kvarter hos tømmerforvalter Jørgensen på Heibergsvej sammen med en kammerat. De er dog ikke så heldige
med dette kvarter, da sengetøjet er sløjt og de ingen lagner får. De må nøjes med 3 tæpper og fryser med
anstand.
Om morgenen kl.7.30 skal Siegfred føre de syge til lægen. Han skriver i den forbindelse: ”Jeg tænker nok jeg
kan faa nogen Fidus ud af det”, men han har nok trukket den vel rigeligt, da han først melder sig tilbage i
kompagniet kl.l 1.30. Han bliver idømt 6 dages kvarterarrest for denne forsømmelse, men synes det er vel
hårdt, da han har gået 14 måneder ved kompagniet og altid har opført sig ordentligt.

Straffen, der er ikendt ham af kompagnichefen, kaptajn S.H. Pontoppidan, ”udholdes” fra den 16. til den 22.
januar 1918 kl. 9 om formiddagen. Han har nok ikke fået lov til at afsone i det kolde værelse hos
kvarterværten tømmerforvalter Jørgensen på Heibergsvej, men i stedet på et kvarter på kasernen, hvor det var
lettere, at holde øje med ”arrestanten”, når den daglige tjeneste var slut.
Dagbogen slutter således:
”18/2 18
I Dag rykkede vi atter paa Landet efter at have tilbragt en rigtig god Tid i Vordingborg, hvor jeg har spist
paa Simonsens Hotel og boet hos Forvalter Jørgensen paa Heibergsvej. Jeg tog af Sted i søndags med 11.30
fra Slotsstationen og var i Langebæk og afløste Vagten paa Bager.......... ? Kl.l. Næste Dag snød de os og
afløste ikke før Kl. 3.
25/3 18
I Dag er vi 17 Mdr. gamle i Tjenesten. I gaar opførte vi saa vor Dilettant, som blev en fuldkommen Succes.
Der var samlet ca.500 Menneske, ikke alene i Salen, men Restaurationen var smækfyldt. Vi opførte ”Hoppen
og Hansen ”. Kaptajnen var til Stede og vi hørte ikke andet Ros, for hvad vi havde faaet ordnet.

8/4 18
Skal hjemsendes den 10. April. Har afleveret Tøjet i Dag i Vordingborg og har kun 1 Sæt Tøj tilbage.
10/4 18
Afmarch til Vordingborg. Iklædt civilt Tøj hos Simonsen (Hotellet ?). Lægeeftersyn. Tale af Oberstløjtnanten.
Og af Sted med Tog til Nysted. ”

Dagbogen i sin fulde ordlyd kan læses bagerst i dette afsnit.
Alt i alt må jeg konkludere, at Siegfred har været glad for sin soldatertid, hvor han også var heldig med gode
tjanser, som han selv skriver. Han har været en pligtopfyldende og god soldat, men han har nok alligevel
strammet den lidt rigeligt, når han 2 dage i træk først har meldt sig tilbage i kompagniet kl.l 1.30 efter han har
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ført de syge til lægen om morgenen, hvilket som bekendt kostede ham 6 dages kvarterarrest. Han gjort
tjeneste i 17!4 md., og er så heldig, at han ikke genindkaldes senere.

Dagbogen afslører også et par ukendte musikalske evner, nemlig at han spiller mundharpe og violin. I
dagbogen under søndag den 26. aug. 1917 skriver han: "Jeg har spillet Violin sammen med Kornet Nielsen,
det var helt underligt at spille igen. ”
Som sine brødre har han også arbejdet i faderens
forretning i Nysted, men han var den første af
sønnerne, der
har været lærling dér. Senere
kommer den yngste bror, Svend også i lære hos
faderen. Siegfred bliver senere ansat hos C.W. Obel
A/S’ filial i Nykøbing F., hvor han lærer sin
tilkomne, Amalie Jeanette Worsøe, at kende. Hun
var bogholder dér.
Den 13. maj 1923 bliver de gift i Tingsted Kirke.
Brylluppet holdes hos Amalies forældre i
Kraghave, hvor billedet er taget.

Siegfred og Amalies bryllup.
F.v. Siegfreds forældre, Amalies forældre,
Amalie og Siegfred.

Da de bliver gift køber de en butik på hjørnet af
Skolevej og Stormarks Alle i Nakskov. Her er de i
små 3 år, indtil 1. april 1926, hvor der sker en større
rokade indenfor familien. Siegfred overtager den
ældre bror Georgs forretning, hvor der er beboelse bag
forretningen og på 1. sal, på Tårsvej 84 i Nakskov og
den yngre bror Axel overtager Siegfreds forretning,
mens Georg overtager faderens forretning i Nysted.
Tårsvej 84

Kaj skraber sne på Tårsvej
ved forretningens
benzintank.

Ved bevilling af 21. sept. 1937 adopterer de Kaj, der
er 3/2 år og født i Sandby lidt udenfor Nakskov.

Sejlsportsfolk anno 1931.
Brødrene Siegfred og Christian om bord på ”Trold”
7. juli 1931.
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Siegfred var en dygtig sejler og vandt flere præmier med sine både.
Nysted Sejlklubs protokol fortæller, at ”Smut” med Rossing fra
Nakskov fik 3. præmie i 7. Løb” ved kapsejladsen i Nysted den 7.
juni 1925.

Med sin bror Christian fortsatte Siegfred den tradition, som hans far
startede med at sejle på ”Brødretur” i ferien.
I juli 1931 gik langfarten over Femø, Nysted, Bagenkop til
Sønderborg med kutteren ”Trold”.

Med den meget flotte 26m2 Utzon spidsgatter ”Pal” gjorde farbror sig
flot gældende på kapsejladsbanerne.

Spidsgatteren blev omkring 1940 udskiftet med en mindre kragejolle
”Her er vi” og et lille ”sommerhus” på lejet grund der var et af de
første ved Lindelse.
Siegfred på Utzon

Dette hus havde de meget
spidsgatteren "Pal"
glæde af. Under krigen, da jeg
var på ferie hos farbror og tante, sejlede farbror, Kaj og jeg ofte om
aftenen i ”Her er vi” til Lindelse, hvor vi så mødtes med tante Amalie,
der havde taget turen på cykel.

I ”Her er vi” sejlede vi ture på ljorden til de omliggende øer, Slotø og
Enehøje, hvor vi mødte forfatteren og grønlandsfareren Peter Freuchen,
der ejede Enehøje under krigen.

Kaj på ”Pal” - billedet var
forsiden af ”Sejl og Motor”
og i Billed-Bladet.

Det første hus ved Lindelse med Amalie og Kaj.

Strandgrunden lå vest for fiskeribetjentens hus på en 56 meter høj skrænt med en flot udsigt over fjorden med
Slotø, Enehøje og Vejlø.
En tømrer fra Stormarks Alle byggede det første lille
hus, der en gang i 1950’eme blev udskiftet med et
større Jeppesen Hus, der på det tidspunkt var et af de
mest populære.

Sidst i 1960’eme klagede en af de fastboende
grundejere over, at huset var placeret for tæt på vandet.
Det blev derfor meddelt, at huset skulle ijemes. Farbror
ankede
afgørelsen
til
Kulturministeriet
og
kulturminister Bodil Koch besøgte grunden, men
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Familien fotograferet til julen 1940.
Bemærk ”kongemærkerne”, som var meget
populære under besættelsen.

afgørelsen stod ikke til at ændre. Var huset kommet på grunden et år tidligere, havde det været lovligt. Huset
blev derefter solgt til flytning.
I 1945 købte Siegfred en piratjolle nr.37, kaldet ”RAP RAP”, som der blev en hel flåde af i Nakskov. Jollen
var i mange år den mest populære i Danmark. Mine brødre, Arne og Frede har begge sejlet meget med
farbror i denne jolle, som var særdeles egnet til et farvand som Nakskov Fjord med ringe vanddybde. Jeg
mener det udartede til ”noget af et problem”, da både farbror og Kaj ville sejle kapsejlads i Piraten. Siegfred
sejlede i jollen til han var over 70 år.

En ældre Nakskovsejler, Egon Petersen, med en hel stribe af mesterskaber bag sig, fortæller til min søn
Claus, at det var Siegfred, der i midten af 1940’eme skabte grundlaget for den store flåde af Piratjoller, der
blev i Nakskov. I sin helt grønne ungdom sejlede Egon Petersen i ”RAP RAP” sammen med Kaj.

Under krigen var tante Amalie medlem af Danske Kvinders Beredskab, DKB, og gjorde bl.a. tjeneste på
Nakskov Politistation, når der var luftalarm. DKB er senere indgået i det frivillige Beredskabskorps.
Tante Amalie var meget aktiv i De Danske Husmoderforeninger. Hun sad i bestyrelsen for Nakskov
Husmoderforening i 13 år. I de sidste 4 år var hun foreningens formand.
I Amalies formandsperiode arrangerede foreningen udstillingen ”Far, Mor og Børn” i Nakskov. Ved
åbningen var der arrangeret et stort bamevognsoptog gennem byen. Ifølge avisomtale blev udstillingen en
stor succes med 4348 besøgende.
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Huset med forretningen blev afhændet i 1967 og
de flyttede ind på Tårsvej 76, hvor Amalies mor
havde boet på sine gamle dage. I 1971 blev
farbror ramt af et slagtilfælde og blev senil
dement, hvorefter han kom på plejehjemmet
Møllegården i Nakskov, hvor tante Amalie trofast
besøgte ham hver dag og gav ham mad. Desværre
blev Amalie ret hurtigt efter syg og kom selv på
samme plejehjem, men de boede på hver sin
etage!!!
I efteråret 1972 købte Kaj og Grete et nedlagt
husmandssted
i
Dannamare-Langholm,
Husmandsstedet benyttede Kaj og Grete som
base, når de besøgte farbror og tante på
plejehjemmet.
Fra Siegfreds 70-årsdag 2. juli 1966 i Svinglen.
F.v. Amalie, Siegfred, Grete, Kaj og Amalies mor,
fru Worsøe, forrest Lone.
Barn:
Kaj Rossing, født 9. marts 1934 i Sandby. Døbt 5. aug. 1934 i Sandby Kirke.

Kaj er udlært maskinarbejder fra De forenede Maskinfabrikker i Nakskov. Efter læretiden aftjente Kaj sin
værnepligt ved Marinen. Efter rekruttiden i Arresødal var han en tid på Holmen, men blev senere overført til
radarstationen i Gedser, hvor han var resten af sin soldatertid.

Fra dec. 1956 til aug. 1957 sejlede Kaj som maskinassistent i Rederiet A.P. Møller. Efter hjemkomsten blev
han ansat på Carlsberg, hvor han har arbejdede til han blev pensioneret.
27. juli 1958 blev Kaj gift med Grete Maletsky i Christianskirken i Sønderborg og 14. januar 1959 blev
deres datter Lone født. Lone er uddannet i Bikuben (senere BG Bank), hvor hun har været bankbestyrer. I
dag er hun koordinatoer i BG Bank. Hun er gift med civilingeniør Niels Frederiksen og de har døtrene
Dorthe, Helle og Mette.
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Siegfred G.M. Rössings dagbog for de sidste 9 mdr. af soldatertiden fra 11. juli 1917
til 10. april 1918:
”Allerslev den 11/7 17:
Har i Dag haft Felttjeneste omkring Christinelund. Kom fra Orlov i Nat og kom ikke i Seng før Kik. 2. Den
har været temmelig stram i Dag. Har hilst paa V. G lud forhen hos Jakob E. Jammerup. Har haft
Hovedrengøring på mit Kvarter. Husbond Steffen Jensen har lavet et farligt Vrøvl over vi spiste for meget
Brød. Mine 3 Kammerater var saa fornuftige, at købe 4 4-kg. Rugbrød, som de fik uden Brødkort, saa jeg
tænker ikke han laver Kludder mere. Han er ellers meget skikkelig, det er mere Sønnen, som sætter ham
Fluer i Hovedet. Jeg fryder mig over, at han snart skal ind og være Soldat, saa mister han nok sin
Kæphøjethed. Orloven har varet fra den 8-9-10 Juli, jeg fik Lov at rejse den 7. om Middagen. Jeg gaar i
Seng i Aften Kik. 8/2 for at udsove til i Morgen.

12/7 17
Har i Dag haft Eksercits paa Pladsen v/ Lillemarksskoven. Skipper (kaptajnen) rasede, men blev god igen, og
vi fik Lov at gaa Hjem Kik. 12, for at hjælpe Kvarterværterne i Eftermiddag. Husbond har imidlertid intet til
os at bestille, saa jeg tager mig en lille Lur i Stedet for at arbejde. Jeg sov hele Eftermiddagen til jeg skulle
ind og spise. Efter Aften laa jeg i Haven og læste og tog 3 partier Krocket sammen med ”12 ”jeg vandt 2 Spil
og ”12” kun et. I aften gik vi i Procesion, jeg med Mundharpe i Spidsen og til ”Jens Vejmand” rundt i
Haven. Jeg var henne og spille et Slag Kegler (12-55 og jeg) til 3 Cigarer, jeg var saa heldig at vinde. Nu
gaar jeg i Seng Kik. er 10.42.
13/7 17
Har i Dag været paa Depotet, har modtaget 300 Rugbrød og 300 Sigte, samt udleveret samme Antal igen.
Kik. er kun 11 og jeg har pudset min Cykel og er fri for Resten af Dagen. Jeg har været ude i Halmlæsset og
læst Barbaras Historie. Efter Middag var vi nede og vande Kvæget. Det var en farlig Sjov, men der var dog
kun en af dem, der slap fra os. Ellers har jeg intet bestilt i Eftermiddag, vi fik hver en Cigar af Steffen til
aftens. Jeg slog en lille Passiar af med Herskind om Soldaterlivet til aftens.

14/7 17
Stillede paa Eksercerpladsen Klk.8 og havde Øvelse til Kik. 111/. Kaptajnen er paa Orlov. Primus
(Premierløjtnanten) var ridende derud. Efter hvad Ordonnansen siger, skal der Afløsning til Horserød den
17. Desværre skal det vist være af Hold 8, saa jeg kan vist ikke komme med. I Eftermiddag har vi Pudsning i
Kvartererne. Jeg har skrevet til dem hjemme saa de kan have Brev Søndag. I Aften har jeg spillet Krocket
med ”Peder” den yngste Søn. Jeg vandt 2 Spil.
15/717
Har i Dag Søndag været paa Depotet til Klk.9/2. Der er i Dag udtaget Folk til Horserød, det var af Hold 8,
saa jeg kommer altsaa ikke derop mere. Jeg havde tænkt at ville til Præstø i Dag, men jeg kan ikke faa
Primus i Tale. Var alligevel i Præstø, men uden Tilladelse. Klk.6 skal jeg paa Vagt.

16/7 17
Vagten er gaaet helt godt. Dog var der en som blev hugget fordi han sov. Det var en Kornet, som
inspicerede, men den næste Dag sagde han til ham, at han vilde blive indmeldt, dersom det skete oftere. Det
var billigt sluppet. Da jeg kom hjem fra Post Kik. 4 kom 77 (fra Kroen) og sagde, at Far havde ringet, han laa
i Præstø med ”Søster”. Jeg fik ordentlig travlt med atfaa Nattegn o.s.v. og Klk.6 startede jeg i fuld Firspring
til Præstø, men hvem kan forstå min Skuffelse, da jeg ingen Steder kunde finde dem. Jeg cyklede saa tilbage
igen, da jeg mente, at de havde faaet Fejl Besked paa Kroen; men de fastholdt bestemt, at det passede, som
de havde opgivet. Jeg cyklede saa atter derned og hvem blev mere forbavset endjeg, da den første, jeg mødte
var Ejnar P. (en fætter). Han fortalte saa, at de laa henne ved Badehusene og først lige var kommet, saa det
var jo ikke underligt, at jeg ikke havde kunnet finde dem første Gang. Jeg kom saa om Bord og selv om jeg
lige havde spist, deltog jeg med god Appetit i deres Middag, Labescoves, Suppe og Rødgrød. En lille Cigar
ovenpaa forhøjede Stemningen betydeligt, og længere hen ad Aftenen klinked Onkel (hans farbror Christian)
og Jeg med en Hof. Kik. 11 kørte jeg hjem og var i mit Kvarter 11/. De deltagende Både var ”Søster”,
”Carl” og ”Grethe”. De ville blive i Præstø til næste Middag.
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17/7 17
Jeg havde ellers ventet, at jeg skulde have været paa Øvelse i Dag, men da Jeg kom op om Morgenen fik jeg
Ordre paa, at skulde være Ordonnans i 4 Dage, en behagelig Overraskelse. Vi har intet at bestille, og jeg
skriver hver Dag i min Dagbog hernede. Vi har haft Geværeftersyn i Dag, mit Gevær var mordertligt fint. I
Nat har jeg været Vækkeordonnans og sovet paa Oremandsgaard.

18/7 17
Jeg kom hjem fra Oremandsgaard Klk.8 og indtog saa min Frokost hos Steffen. Hans Søn, Studenten fra
Herlufsholm er rejst i Dag. Jeg har været hos Bøssemageren med et Brev i Dag. De udtagne Folk fra Hold 8
til Horserød er ikke kommet af Sted alligevel, fordi der er Diftiritis i Lejren deroppe; om det er iblandt
Russerne eller det kun er de danske Soldater ved jeg ikke. Jeg har hørt tale om, at Hold 7 Værløserne skulle
til Lolland paa Skovhugst. Jeg kan næsten ikke tro det, hvor gerne jeg end vilde. Jeg har lige læst i Avisen,
om at Sikringsstyrken skal indskrænkes 25%; mon det virkelig skulde været Tilfældet, og mon det i saa
Tilfælde faar nogen Indflydelse paa os, der jo i Øjeblikket er de ældste ved 19. Batl..
Vi har lige faaet Ordre paa at alarmere i Nat, en af os skal være paa Kontoret hele Natten. Nu har vi hele
Eftermiddagen kørt rundt for at faa fat paa Vækkeordonnansen, saa nu er det hele klar til en Gang i Nat. Kik.
er 9 Aften og lige i dette Øjeblik faar vi en skreven Ordre, at en af os skal melde sig paa Beidringe til
Kapt.Kühl, som Alarmordonnans. Selvfølgelig bliver det mig, og jeg styrter jo straks af Sted og faar
Tornysteret pakket og saa ellers paa Farten. Der er en Mil til Beidringe, og Kik. var 9'/i da jeg kom ud;
Vejen kendte jeg ikke, saa jeg havde travlt. Jeg naaede dog at komme til Tiden, og vi gik saa til Køjs; men vi
fik Lov at sove lige til Kik. 7 i Morges den 19; saa kom Alarmeringen først. Beidringe er en stor Gaard og jeg
vil ogsaa sige, at efter Omstænddighederne var der temmeligt ordentligt at ligge.
19/7 17
Vi fik hurtigt Tøjet paa og kom af Sted til Kompagnicheferne med den skrevne Ordre, men da jeg kom var
hele Historien vækket, og min Ordre tilkendegav kun Bestemmelse om, hvor Kompagniet skulde stille. Der
var nemlig ringet fra Bataillonen paa Oremandsgaard, det gaar jo en Del hurtigere end at cykle. Jeg har
faaet Cyklen punkteret ved samme Lejlighed.
Oversergenten og 55 er ude at stille Kompagniet. Jeg havde hverken faaet Morgenkaffe eller noget andet;
men Sognefogedens Kone forbarmede sig over mig og gav mig Kaffe med 4 Stykker dejlig hjemmebagt
Hvedekage med Mejerismør paa. Kompagnikontoret er nemlig her hos Sognefogeden i Allerslev for
l.Kompagnis vedkommende. Jeg sidder her og glæder mig. Regnen styrter ned, saa det bliver vist en
hyggelig Øvelse i Dag. Nu har vi ventet paa Regn i 2 Måneder, saa lad det nu bare regne. I Aften er jeg som
Vækkeordonnans paa Oremandsgaard.

20/7 17
Kik. 8 var vi paa Bataillonen (Vækkeordonnans) og har saa været paa Kompagnikontoret i Dag. Har intet
haft at bestille i Formiddag. Pudsede Oversergentens Cykel og hans Støvler. I Eftermiddag ordnet LørdagSøndagsorlov, og jeg sørgede selvfølgelig for, at jeg selv fik en. Jeg vil haabe, at det blive ordentligt Vejr til
at tage hjem i, ellers bliver jeg ikke blid. Jeg har været paa Kroen og drikke Aftenkaffe. Vi gik saa op i
Vagten og lavede Grin; de troede vi var fulde 12 og jeg; men ellers var man heller ikke noget ordentligt
Menneske, dersom man ikke kunde tage sig en halv Kæfert en Gang imellem, sagde de. Mon det egentlig talt
behøves. Kik. var 8.40 da vi gik derhen og 9 da vi kom hjem.
21/717
I Dag har vi haft Øvelse omkring Oremandsgaard i Neble Skov. Jeg er nu færdig paa Kontoret, 34 er kommet
hjem fra Orlov. Jeg blev sendt ind som Fører for vestre Sidepatrouille, men vi mistede Forbindelsen med
Kompagniet, d.v.s. den Mand, jeg havde beordret til at holde Forbindelse, trak sig uden videre ind til
Kompagniet, saa vi maatte gaa vor dunkle Vej alene. Vi kom V2 Time senere hjem, og det er jo ikke
Formaalet. Nu skal jeg have Klunset i Orden og saa til Vordingborg, jeg har Lørdag-Søndagsorlov, saa det
bliver maaske den sidste foreløbig, vi skal nemlig til Køge den 8. August.
Kom rigtigt til Vordingborg, hvor jeg aflagde Wissings en Visit, de var ikke hjemme, jeg lagde mit Visitkort.
Jeg købte mig en lang Sværdtaske 185. Jeg kom til N.F. (Nykøbing F.) Kik. 91/ og ringede saa hjem. Søster
var taget med Toget og jeg cyklede paa hendes Cykel hjem (til Nysted). Da jeg kom hjem fik jeg et ordentligt
Fo > til at sove paa. Jeg sov til Kik. 8/2.
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22/7 17
Da vi havde spist Frokost tog vi ud at sejle, det blæste til 3 Reb. Conradine (Møller, en kusine), Louise (Friis,
en kusine), Far og Lærlingen var med. Vi havde 2 Københavnere fra Feriekolonien med, Ejnar og Erik. Om
Eftermiddagen var vi i Skoven spadserende. Kolonien legede derude. Grevens (Raben-Levetzau) overværede
og deltog i deres Leg. Far og Mor stødte til ved Grevindeegen. Far gav Napoleonskager i Lysthuset ved
Stranden. Vi sejlede saa over til Skansen og vi unge gik i Vandet, medens Far ventede ved Baaden. Vi kom
hjem til Madtid i rette Tid og fik ordnet Baaden, som lige var kommet hjem fra Langfarten. Saa havde vi en
hyggelig Aften i Lysthuset og Kik. 8/2 kørte jeg til N.F., hvor jeg arriverede Kik. 9 A. Hjemturen til Allerslev er
der intet særligt at berette om, jeg var ved at falde i Søvn paa cyklen. Jeg havde en god Pakke Knas og andet
godt, som Mor havde sørget for, særlig en Flaske Saftevand, som er ganske fortrinlig.

23/7 17 (Mandag)
I Dag kom jeg først op % i 7 saa jeg havde travlt, vi stillede i Ugledige og gik saa paa Marchtræning 35 Km.,
over Ugledige, Nyraad, Vintersbølle, Østrup m.m., via Mern. Endelig kom vi hjem Klk.4. Jeg var dog ikke
mere træt end jeg gik ud og plukkede Hindbær. Jeg var en Tur paa Kroen og se de spillede Kegler. Skipper
(Kaptajnen) holdt en Formaningstale ang. den Militærnægter, som forleden optraadte ved 7' Batal..
24/7 17
Vi havde Øvelse ved Lillemarksskoven. Intet særligt at berette. Korporalseleverne blev kaldt frem foran
Fronten, i hvad anliggende vedjeg ikke, vi traadte af i det samme. Kik. er 6 og jeg er ved at gaa paa Vagt. Vi
har i Eftermiddag været ude at fylde en Mergelgrav for Steffen (Kvarterværten).
25/7 17
Vagten forløb udmærket, intet passeret. Klk.6 blev vi afløst og vi var et Slag ved Karusellen. 34 er helt tosset
efter Pigerne. Karen og hendes Søster var ogsaa inde at se paa. Vi gav dem en Tur, 12 og jeg. Kik. 11 kom
jeg hjem og haabede at sove godt til i Morges, men jeg blev skuffet. I Dag er vi 9 Mdr. gamle.
Georg og Elisabeth (bror og svigerinde) har været her paa Gennemrejse, de trakterede med Kaffe paa
Kroen.

26/7 17
Kik. 1 i Nat vaagnede jeg ved at 12 kaldte på mig, vi skulde alarmere og 34 var ikke kommet hjem, saa jeg
matte agere Ordonnans. Den var lige ved at blive gal for 34, men til sidst klarede vi den. Jeg sagde, at jeg
var vækkeordonnans og saa fik jeg ordren. Da jeg atter kom ud af Gaarden mødte jeg 34. Han kom daskende
fra en eller anden Aftenvisit Imidlertid fik han Ordren og vi cyklede saa af Sted begge to. Komp. blev ikke
samlet før Klk.4 og saa var det blevet for lyst til at holde Mørkeøvelse. Vi fik Ordre paa igen at gaa hjem og
vi skulde stille ved Lillemarksskoven Klk.9.50. Jeg skal nu have lavet mig klar til Turen.
Der var helt rart ude ved Lillemark i Dag. Tiden gik saa hurtigt, saa det var en Lyst. Vi kom hjem Kik. I/2 og
Jeg spiste saa til Middag, hvorefter jeg gik ud i Marken for at høste Rug, hvilket de øvrige var beskæftiget
med. Imidlertid var der er et Insekt, som stak mig i Tommelfingeren, men jeg tillagde det ingen Betydning.
Klk.4 kom 12 og hjalp med at tage fra og vi sled i det til Kik. 6, men da var jeg ogsaa saa øm i min Ryg, at
jeg næsten ikke kunde rette mig. Vi fik Spejlæg til Aftens. Om Aftenen var vi nede ved Karusellen, men gik
temmelig hurtigt i Seng. Insektstikket i Fingeren har smertet.
27/7 17
I dag stillede vi først Kik. 9/2 ved Vejen til Lillemarksskoven. Hele Bataillonen var samlet der og vi skulde
ligge Natten over i Skoven, hvor vi skulde bygge Huse Bivauk, og selv koge vor Middagsmad. Vi begyndte
straks med Arbejdet, først slæbte vi nogle store Træer hen til Stedet, hvor vi skulde rejse Husene og saa
begyndte vi at bygge. Det tog til Kik. 3 og saa havde vi Hvil, imedens spillede Regimentsmusikken for os.
Først da vi skulde træde an til Middagsspisning blev vi pebet ud igen, saa det var jo en hel Pjækketur for os.
Kaptajnen fik tilfældigt min Haand at se og han jagede mig straks til Lægen, som forbandt den saa rigeligt,
at jeg blev fritaget for Øvelsen den Dag. I Dag er den mere hoven, men gør i øvrigt ikke ret meget ondt.
Efter Aftensmaaltidet gik vi lidt omkring i Skoven til Kik. 9, hvor vi skulde være i Seng. 2. Deling havde Vagt
til 11, hvorefter vi overtog den til 1. Vi sendte Patrouiller frem mod Fjenden for at naa ind i hans Bivauk.
Min Patrouille stødte paa 2 Fjender og vi forfulgte dem, men da vi var kommet et godt Stykke frem, vendte vi
om, da vi ikke kunde se en Haand for os og tilmed var det rasende mørkt og Kik. var snart 1 til hvilken Tid
4. Deling skulde have Vagten. Kik. 3 fik vi Morgenkaffe og derefter begyndte vi at pille Hytterne ned igen.
l.Komp. traadte af derude og Kik. 4/2 var jeg hjemme i Kvarter.
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28/7 17
Jeg har skrevet til Far og Mor og til Chr, og Johanne saa de kan have det i Morgen. Vi stillede til Parade i
det gamle Tøj paa Alarmpladsen Kik. 3 medfuld Oppakning. En Del blev knaldet fordi de havde smaa Støvler
paa og da de fortalte, at de var til Skomager, blev de i sluttet Trop ført op til Kompagniskomageren, hvor de
skulde hente deres Støvler, men der var naturligvis ingen af dem som virkelig havde dem til Reparation. De
fik Lov at stille feltmæssig Kik. 6 hos Kaptajnen.
29/7 17 Søndag
I Dag stillede vi til Appel Klk.8. 12 og jeg havde pudset vældigt og vort Tøj og hele Tilbehøret skinnede. Vi
gav os god Tid fordi vi mente, vi havde god Tid. Men da vi kom ned paa Vejen var Kompagniet traadt an og
vi blev kaldt frem og fik Lov at stille Mandag Aften Klk.6. Det var jo nydeligt og saa havde vi endda haft et
farligt Arbejde med at blive saa fine, som vi var, og saa endda stille om.
Hvor jeg dog gaar og keder mig, det er den værste Søndag jeg endnu har tilbragt. 32 havde lovet at komme
herop, men nu cykler jeg derud for at hente ham. Hans Husbond havde været ude at solde, saa de fik først
spist Kik. 3. Nu har vi to drysset lidt rundt og set paa stadsen, som jo ikke er meget overdreven. Nu har han
laant min Cykel og er kørt hjem og spise. Om Aftenen var vi ved Karusellen, der var vældig med Mennesker.
Jeg kom i Seng Kik. 11.
30/7 17 Mandag
Vi stillede i Ugledige og marcherede straks af Sted indtil vi holdt Hvil ved St. Peders Kapel. Efter Hvilet fik
vi Ordre paa at pakke vore Tornystre op og 13 Mand af 1. Deling manglede Støvler, deriblandt jeg. Vi
undskyldte os med, at vi ikke havde hørt Ordren, hvilket virkelig ogsaa for mit Vedkommende passede, men
Skipper var vældig vred. Han tilbød at ordne det i Mindelighed og vi fik saa Lov at stavre de 25 km. tilbage,
som vi var kommet frem, altsaa har vi i Dag tilbagelagt en Vejlængde af 50 km eller 7 Mil. Ret ordentligt
med Tornystret pakket med Drejlstøj og det blaa (ny) Tøj. Vi havde 5-6 Stykker, som dryssede afpaa Vejen,
den ene maatte der sættes Vagt over. Vi var 32 Mand i det hele og havde kun en Sergent med os, jeg undrer
mig over, at det gik godt. Vi kom hjem Kik. 5 og Klk.6 skulde jeg paradere fordi jeg kom for sent til Appellen,
saa jeg har arbejdet ustandselig siden Klk.7. Fra 7-7 akkurat 12 Timer, det er temmeligt ordentligt. Nu er
Kik. 9 og jeg finder det raadeligst at stikke i Seng.

Tirsdag den 31/7 17
Stillede ved Lillemark. Fik en lille Klinkevals med spredt Orden i Skoven af Kornetten fordi Skipper havde
sagt, vi var den daarligste Deling. Fra 11 til 12 spillede Regimentsmusikken for os. Vi traadte af Kik. 12. Om
eftermiddagen hjælper vi til i Roerne og om Aftenen tog vi til Skibbinge for at se paa Karusellen.
Onsdag den 1/8 17
I Dag skulde vi have Felttjeneste og stillede i Ugledige og holdt Øvelse i Dyrlev Skov. Vi havde Kritik Kiki 2
til 2. Efter hele Formiddagen at have ligget i Feltvagt ved Ronæsbanker,saa det har været en behagelig Dag
for os. Vi fik Løn........ tilligemed.
Torsdag den 2/8 17
I Dag havde vi Bataillonsøvelse. Vi skulde besætte et Pas over Hulebæk Aa ved Tappernøje ca. 4 Mil herfra.
Hele Turen gik i Ildmarch, saa den var temmelig varm. Vi kom alligevel tidlig hjem Kik. 3 herefter fik vi
ordnet Klunset.
Fredag den 3/8 17
Stillede paa Øvelsespladsen ved Lillemark og traadte af Kik. 9. Vi skal hjælpe Kvarterværterne med at høste
Fredag, Lørdag og Mandag. Vi har tærsket Rug, jeg tjente 2 Kr. i Dag. Vi var til Bal. 3. Kompagni holdt Bal
paa Allerslev Kro. Der var ved at blive Klammeri over Pigerne.
Lørdag den 4/8 17
I Dag er jeg på Vagt og intet særligt er at bemærke. Kik. 6 kommer jeg af Vagt og skal på Lørdag-Søndags
Orlov med Tog Kik. 7.13 saa jeg har travlt .... Nåede Toget, men Søsters Cykel, som jeg skulde laane havde
Chr. faaet. Jeg måtte leje mig en, 2 kr. - og efter at have kørt % time paa den, punkterede den lige saa
nydeligt. Jeg kom hjem Kik. IDA efter at have tilbagelagt HA Mil til Fods. Vi gik Chr. i Møde, han kom med
sidste Tog, Kik. var 2 inden vi kom i Seng.
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Søndag den 5/8 17
Jeg skulle have været op Klk.7, men sov selvfølgelig til Klk.8. Aksel var imedens staaet op og havde lappet
min cykel. Aksel er en morderlig Svend. Hele Familien var samlet, 7 Søskende, 2 Svigerdøtre og Far og Mor.
Det er dejligt med saadan en Orlov, blot føler man sig ikke rigtig til Pas om Mandagen. Vi var ude at sejle
om Formiddagen og Johanne blev lavet kønt til, det blæste godt og hun havde sin nye Kjole paa. Om
Eftermiddagen blev vi enige om, at det blæste for meget og kørte i Stedet pr. Vogn til Egholm. I Mangel paa
anden Arbejdskraft maatte jeg strigle og børste Købmandens Hest saa den kunde være fin nok til os. Vi vakte
formelig opsigt, da vi kørte gennem Byen. Vi havde en dejlig Dag, vi spiste til Middag hernede og fik en lille
Middagslur oven paa. Vi var saa i Vandet baade Far og alle 5 Sønner, det er dejligt at have et saadant Hjem,
som jeg har. Klk.5V2 kørte vi Hjem og Kik. 7 spiste vi til aften. 7/2 begyndte jeg at pakke og Klk.8 startede
jeg, i Nykøbing Klk.9, hvor jeg traf 32. Vi fulgtes saa ad til Allerslev, hvor vi ankom Kik. 1V2.

Mandag den 6/8 17
Stillede ved Lillemark og traadte af med det samme. Primus (Premierløjtnanten) gav hele Komp. Nattegn til
12, morderlig fin. Vi skal aflevere det gamle Kluns og de udleverede Tæpper i Dag. Overskæreren gav mig
Besked om, at jeg skulde være Messetjener, medens vi er i Køge. Jeg maa være en gevaldig stor Pjækkert, at
jeg stadig kan blive ved at faa Tjanser. I Aften kommer Kvarterværterne paa Kroen og vi skal have os en lille
Svingom samt fælles Kaffebord. Det blev et ganske storartet Bal, vi morede os fortrinligt. Kaptajnen roste os,
og Kvarterværterne ligeledes for den Opførsel Kompagniet havde udvist i de 2 forløbne måneder. Ballet
sluttede Klk.ll, men jeg kom ikke i Seng før 12. Steffen og Karen (kvarterværterne = dem der gav soldaterne
kost og logi) var også med.
Tirsdag den 7/8 17
Kik. 7 stillede vi der skulde have Tjanser i Lejren og snart rullede vi af sted i retning af Køge, vi havde 2
Timers Ophold i Næstved. Jeg besaa Byen og drak Kaffe paa KFUM’s Soldaterhjem. Klk. ll/2 ankom vi
hertil, indtog saa Middagsmad i Mandskabskøkkenet. Bøf og Rabarbergrød. Derefter gik vi 11 Mand i UMessen, hvor vi blev fordelt. Jeg blev Messetjener d.v.s. Opvarter for Underoff. og har nu gået her i 4 Dage,
hvor jeg ikke har faaet ført min Dagbog. Altsaa er vi nu naaet til

Lørdag den 11/8 17
I Dag kom jeg for sent op Kik. 6/2 i Stedet for Klk.6, men Barberen havde dækket Bordet, saa vi klarede
skærene ellers intet at fortælle om dagen i Dag.
Søndag den 12/8 17
I Dag skal jeg have Vagttjeneste i Messen hele Dagen. Jeg kom dog hen og se paa Fodboldkampen Køge
mod København. Køge vandt 2-0. For Resten gik jeg dog en lille Tur og var i Vandet ved Køge Bugt, og paa
Hjemvejen saa jeg - i Vinduet og hilste på vedkommende. For Øjeblikket spillede Ole Tappenstregen, saa nu
haaber jeg at vi snart lukker.

Torsdag den 16/8 17
Atter nogle Dage forløber uden at
jeg har faaetført min Dagbog. Vi har
temmelig meget at bestille, men
ellers har vi det jo godt. Vi ligger i
Teltlejr her tæt uden for Køge. Jeg
antager her er en 2-250 Telte i det
hele, saa det ser helt imponerende
ud. Jeg bader regelmæssigt hver Dag
z Køge Bugt. Her er dejlig
Strandbred og naar Søen staar paa
er der stærk Brænding og det er jo
lige noget for mig. Det er underligt,
men jeg har ikke hørt noget
hjemmefra siden jeg var paa Orlov,
det kommer vel.
Teltlejren ved Køge 7/8 - 9/10 -1917
Aage Hansen er her også, han ligger
ved 26. Batl., ligeledes har jeg truffet
min gamle kammerat 527 fra Værløselejren ogsaa ved 26. I Aften er der Bal paa Strandhotellet ca.5 Km.
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udenfor Køge. Alle Kornetterne og de fleste af Sergenterne er til Bal. Jeg tror ogsaa, at mange af Officererne
er ude til Bal. I Morgen skal vi have stort Knald hernede, af hvilken Grund vedjeg ikke, men i Morgen er der
ingen af os, der kan faa fri. Jeg har i Dag opdaget, at Fiskehandler Petersens Søn, han er Førstemand i en
Forretning her i Køge, en Forretning lignende Wichmann, en temmelig betroet Plads saa vidt jeg kan se.
Niels Møller har jeg ogsaa opsporet, han fortæller ogsaa, at han er Førstemand i en stor Forretning her i
Byen, jeg er blevet inviteret ned hos ham.

Søndag den 19/817
Er i Dag i København og har sovet hos Chr.. I Dag skal vi ud paa Helgoland (der den gang lå i
Svanemøl lebugten) og bade. Jeg sov til Klk.9 i Morges, hvorefter vi tog ind og fik Kaffe hos Johanne (Chr.’s
forlovede). Derefter startede vi til Helgoland, det var vældigt, som der var Mennesker derinde. Et Par Damer
optraadte i Idrætsbassinet ellers var der intet særligt ved det at bemærke, uden at Damerne og Herrerne gik
frit omkring imellem hinanden. Vandet var dejligt frisk. Tæt udfor afholdes Kapsejlads, næsten alle Baadene
var af samme Type som ''Søster”. Paa Hjemturen var vi hos Onkel W.s (Morbroder Wilhelm). Sophus
(Fætter) var der ogsaa.
I Lørdags Aftes var Chr. og Johanne og hentede mig ved Toget. Vi gik i Tivoli og var der til Klk.ll. Vi
prøvede at slaa Tallerknerne i stykker for 25 Øre. Vi var også henne og danse, d.v.s. kun jeg, men jeg blev
hurtigt ked af det, jeg dansede kun en Dans. Nu har vi spist til Middag. Det store Knald, som omtalt den 16/8
i Messen gik godt. Næsten alle blev fulde og 6 Fl. Champagne blev drukket. Der var flere unge Damer med,
rigtig nydelige forresten. - var ikke med selvfølgelig.
I Eftermiddag skal vi hos Tante Clara, hvor Onkel W. 's var. Jeg tog af sted Klk.6 og var paa Banen Klk.6/2,
Hjemturen gik godt.
Mandag den 20/8 17
I Dag har jeg været vældig sløj. Hvadjeg har spist eller hvad der var i Vejen vedjeg ikke, men jeg maatte op
3 Gange i Nat og hele Dagen i Dag har det været ligesådan. Jeg har Aftenvagten i Aften saa den er jo god.
Tirsdag den 21/8 17
I Dag har jeg det bedre, men jeg har dog ikke været i Vandet. I Formiddag var jeg cyklende til Vallø
Strandhotel. I Aften har jeg været i Biografen.

Onsdag den 22-8-17
Var i Vandet og traf en ung Dame, som havde en køn lille Dreng med, han fik Lov til at køre paa min Cykel.

Torsdag den 23-8-17
Mødte sent i Dag, men har haft Tjeneste til nu Kik. 4 og skal saa have fri i Aften. I Dag har jeg lavet en
væmmelig Brøler altsaa ikke med Hensyn til Tjenesten, men jeg tror dog at den kan laves god igen. Jeg er
næsten blevet overbevist i Dag angaaende Ag. Og Derf.
Fredag den 24-8-17
I Aften har vi haft Sommerkoncert med Bal i Messen og kom ikke i Seng før Kik. 3. En afgaaet Sergent sang
for os, for resten helt godt.

Lørdag den 25-8-17
I Dag stodjeg først op da Kik. var 11, saa jeg har faaet de reglementerede 8 Timer. Det regner fælt i Dag saa
jeg faar vel ikke ret megen Fornøjelse ud af min Frihed i Dag. Overskæreren er rejst paa Orlov i Dag, saa vi
har det saa roligt.
Søndag den 26-8-17
Søndagen er ellers gaaet helt godt. Jeg har fri i Eftermiddag fra 2-6. Jeg var i Vandet og mødte A.G. paa
Hjemvejen. I Aften har jeg haft Vagt, men har ikke haft meget at bestille. Jeg har spillet Violin sammen med
Kornet Nielsen, det var helt underligt at spille igen.
Mandag den 27-8-17
I Dag har vi haft et farligt Vejr. Det regner saa det staar efter. Jeg har Vagt til Klk.4.
"Højre Uf” en Sergent ved 19-2 (19.bataljon 2. kompagni) saa i Dag min "Bom Bag”, hvorpaa mit Navn
staar. "Er De en Bror til 25 (Georg) ? ”, hvilket jeg jo ikke kunde nægte. "Det var en haard Hund kom det
saa lidt efter, meget smigrende.
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Tirsdag den 28-8-17
1 Dag er Barberen først kommet hjem fra Orlov, han rejste i Lørdags. Der er gaaet Indberetning til
Bataillonen, saa han faar nok 2-3 Dage Mørk (Arrest). Jeg var i Biograf om Aftenen og saa ”Ung og
Forelsket ”. _A. G. var der ogsaa med Oppasser.
Onsdag den 29-8-17
Dagen er begyndt med Regn og Slud. Naar det endda vil blive ordentligt Vejr i Eftermiddag. Vejret blev
udmærket, jeg var i Vandet.
Torsdag den 30-8-17
Udmærket Vejr, var i Vandet igen i Dag. Ellers intet.

Fredag den 31-8-17
Vi skal i Dag have Gilde og Købmanden, som leverer Varer her til Messen, kommer herud, saa der bliver
nok Slag i den. Jeg har været i Vandet og er nu paa Hjemvejen. A.G. gaar foran sammen med en anden. Nu
standser de ved et Hus og jeg maa nødvendigvis lige forbi og A.G. staar tilfældigt i Døren, saa man kan vel
ikke andet end hilse. Jeg sludrede en halv Time med A.G. og stak saa hjem.
Jeg havde i Aften den bedste Aften jeg endnu har haft Der var vældig Ballade. En Kornet havde paa
Hjemturen sagt til Kaptajn Kühl om han vilde holde Kæft. Jeg havde 5 civile Selskaber, som alle gav gode
Drikkepenge. Bagefter blev der serveret 2 Fl. Madeira til os, men det endte med Skændsmaal og nær med
Slagsmaal.. Vi naaede først i Seng Kik. 3 og jeg var oppe Klk.6. Frisk............
Lørdag den 1-9-17
I Dag er Barberen fyret og Rytterknægten er kommet i Stedet. Overskærerens Kone med 3 Piger og l Dreng
er paa Besøg. Cirkus Beck Olsen er paa Torvet. Traf A.G. sammen med H.G., ligeledes Aage Hansen.
Pralhans.
Søndag den 2-9-17
1 Dag har vi haft mange fremmede Gæster, ca.24. Alle Kornetternes Kærester og saa har de en 3-4 Stykker
gaaende i Køge alene. Jeg var i Biograf om Aftenen.

Mandag den 3-9-17
Regnvejr i Formiddag, men i Eftermiddag, hvor jeg var fri var det godt Vejr. Jeg var i Vandet, men det var
meget koldt. Har haft Vagt i Aften. Regimentsmusikken er kommet og om Aftenen spillede de Tappenstreg.

Tirsdag den 4-9-17
I Dag var jeg ikke i Vandet, meget for koldt. Traf Frk. Pindborg, hun var her paa Besøg hos A.G.N.J. Jeg
fulgtes med og blev budt ind, men maatte afslaa det, da jeg skulde hjem og dække Bord.
Onsdag den 5-9-17
Sov til Middag ude paa Stranden og var ogsaa i Vandet. Der var en lille Pige, som sammen med sin Mor var
derude. Mens Moderen laa og solede sig endte den lille Pige ude i Vandet og satte sig lige paa Halen derude
med Vand op til midt paa Livet. Det saa saa komisk ud, at jeg var lige ved at faa Latterkrampe. Moderen
vilde jo nødig være vaad og hun løb som en Hønemor med Ællingen ude paa Stranden og lokkede for
Stumpen med en Sutteflaske og endelig begav hun sig i Land, hvorefter hun blev klædt af og hængt til Tørre.
Om Aftenen var jeg ved Tagger og fulgtes sammen med Ing. og Frk. T. hjem og blev til slut budt op, dog
vægrede jeg mig en Stund, men der var jo meget som fristede og jeg gav efter og tilbragte en dejlig Aften i
Selskab med Inger, Frk. T, Hugo og til Slut kom Fru Apotheker og Herren hjem. De havde været til Selskab.
De tog meget venligt imod mig og inviterede mig paa det kraftigste igen.

Torsdag den 6-9-17
I Dag blev 77 og jeg kaldt op hos Oberstløjtnanten og blev hverken mer eller mindre udnævnt til
underkorporaler i den danske Hær. Jeg har været ude at sove til Middag i Vænget ved Banelinien. Jeg
tænker mig, at nu er jeg færdig, herefter bliver der travlt med Geleddet, ikke Spor af Tjans mere.

Fredag den 7-9-17
1 Dag skal vi have Gilde igen og Regimentsmusikken skal spille for os. Det er sidste Gang de spiller for os til
et Fredagsgilde, muligvis sidste Gang jeg er med til Fest her i Messen.
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Festen begyndte Klk.8 prs. Og 8 af Regimentsmusikerne spillede. Der var vældig med civile Folk og bl.a.
Kommis Pedersen, som jeg fik samt 3 andre Selskaber. Kik. 10 skulde Retræten spilles og hele Flokken
bagefter i Procesion. Jeg tjente godt. Har faaet Pakke hjemmefra og meget godt tillige. Vi havde som
sædvanlig et lille Frokostbord da Gæsterne var gaaet. Vi kom i Seng Kik. 2.
Lørdag den 8-9-17
Stod op allerede Klk.8 og har saa arbejdet temmelig strengt i Dag. Det er jo altid haardt oven paa
Fredagsgilderne. Slagteribestyreren havde givet Frokost med Karbonade til alle Messetjenerne, saa vi var
nogle Herrer, med Øl til og Kaffe og Wienerbrød oven paa. Klk.4 har jeg fri i I/2 Time, men ved ikke rigtig
om jeg skulde gaa i Vandet eller et andet Sted hen.
Søndag den 9-9-17
Er gaaet godt ellers intet.
Tirsdag den den 11-9-17
Afskedsgilde i U-messen. Med Toget til Ringsted derfra marcherende til Ørslevvester. Kom i Kvarter Klk.9,
fik Kaffe og gik i Seng i dejlig Halm hos Køerne.

Onsdag den 12-9-17
Har faaet Morgenkaffe og er ellers klar til at stikke af igen. Marcherede ca.2 Mil, hvorefter vi var på
Bataillonsøvelse. Jeg fik et een-Mands Kvarter hos Husmand Hans Jensen, Werup, et ganske udmærket
Kvarter. Jeg var allerede til Gilde om Aftenen hos hans Svigersøn.

Torsdag den 13-9-17
I Dag havde vi Regimentsøvelse, vi gik ca. 6 Mil med Øvelse til Bromølle. Jeg var meget træt og kom ikke i
Kvarter før Kik. 7, men saa fik jeg ogsaa Kyllingesteg da jeg kom hjem og en dejlig Seng har jeg at ligge i,
saa jeg kan jo sagtens.
Fredag den 14 Sept. 1917
I Dag havde vi igen Regimentsøvelse. Jeg kom for sent til Stillepladsen og fik Balle af Oversergentetn. Har
været Ordonnans hos Kaptajnen i Dag. Øvelsen afholdtes ved Skallebjerg ca.3 Mil fra mit Kvarter. Vi kom
hjem Klk.4 i Dag saa det var jo meget ordentlig Tid.
Lørdag den 15. Sept. 1917
Stillede ved Nidløse Kik. 5.50 om Morgenen, hvorefter vi gik til Nord for Ruds-Vedby, hvor Battaillonen
samledes. Derefter marcherede vi 4 km. paa den anden Side af Vedby, hvor Regimentet samledes. Vi holdt
saa Øvelse i ca.5 Timer og sluttede med Revuemarch for Generalmajor Liitken. Vi spiste Middagsmad ved
Ruds- Vedby og var færdige Kik. 3 og troede saa vi skulde hjem, men Basse-Hans havde meddelt, at der var
stjdalet 100 Kr. fra ham, saa hele Kompagniet blev visiteret, vi maatte omtrent klæde os helt af. Det tog to
Timer, saa vi kom ikke af Sted før Kik. 5 og naaede først Kvarteret Klk.8 om Aftenen. Vi var ordentlig vrede
paa Bassehans og Pengene var heldigvis ikke at finde hos vort Komp..
Søndag den 16-9-17
I Dag har vi Rastdag og vi fik Lov til at sove lige til Klk.8. Vi havde bestemt, at vi skulde i Kirke, men da
Vejret saa saa daarligt ud ombestemte vi os, da vi ikke vilde være vaade. Kik. I /4 stillede vi til Middag ved
Verupgaard og fik der at vide, at Regimentsmusikken spillede ved Nidløsegaard Kik. 5-6 og baade os her og
Malerens var saa oppe at høre paa. Vi var saa henne hos Maleren og spise til Aften. Øl og Snaps og en hel
Gris paa Bordet og Blomster var der ogsaa. Jeg maatte skære for, et Arbejde som jeg ikke er særlig dreven
til, men det gik. Vi spiste næsten hele Grisen, saa det var jo meget godt gjort af 11 Mand at spise en hel Gris.
Klk.8 brød vi op og gik herned og fik Kaffen.

Mandag 17-9-17
Stillede Kik. 7 ved Kirken i Nidløse og marcherede til Skellingsted, hvor Bataillonen samledes. Derefter til
Syd for Reersnæs, hvor hele Divisionen samledes. Infanteri, Artilleri, Rytteri, Ingeniører, Panserautomob iler,
Flyvere og Rekyler, baade Militær og Civile. Vi havde Øvelse til Klk.2, hvorefter vi marcherede hjem. Brun
fra I. S. Gram var med Lolland-Falsters Rekylgeværafdeling som Løjtnant. Jeg fik Brev fra Mor i Søndags og
fra Aksel i Dag.
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Tirsdag 18-9-17
Stillede ved Katterup og havde Øvelse paa Bankerne deromkring. En Mængde Civile var derude og se paa, vi
skulde jo have Kongerevue; men der blev ikke noget af det; Kongen var paa Skagen. I Aften var vi hos
Malerens og fik Thepunch.
Onsdag den 19-9-17
I Dag sendte vi Grise af Sted til Sorø. Manden og Konen kørte selv. Det har regnet hele Dagen saa vi blev
gennemblødte. Vi havde Øvelse Nord for Granmosegaard. Øvelse sluttede Kik. 2 og vi marcherede til
Kongsted, men maatte vente 2 Timer paa Køkkenvognen og jeg kom ikke hjem før Klk.6. Fangede en
Muldvarp og løb den løbe igen, jeg havde aldrig fundet en saadan før. 1 Aften har Malerens været her.

Torsdag 20-9-17
I Dag skal vi rejse til Køge. Jeg har faaet Morgenkaffe og er nu ved at ordne mit Tøj. Var inde og fik Frokost
samt et Par store Madpakker til om Fredagen og saa sagde jeg pænt Farvel til Hans Jensens. Da jeg gik
forbi Malerens var jeg inde og sige Farvel ogsaa der. Jeg fik Æbler til Rejsen. Dersom jeg nogensinde kom
til Verup maatte jeg endelig besøge dem begge. Jeg mødte en Vogn paa Vejen og blev budt op at køre med.
Kik. 10/2 afmarcherede vi og Klk.l holdt vi Hvil ved en eller anden Skov, jeg kan ikke huske Navnet. Kik. 2
spiste vi Middagsmad i Gyrstinge og Kik. 3 var vi i Kvarter i Ørslevvester. Vi gik en Tur i Brugsen efter vore
Fornødenheder og købte bl.a. en Fl. Portvin. Imidlertid blev der ringet paa os fra Kvarterværten, at Maden
var færdig dersom vi ville spise nu. Vi fik Kyllingesteg og derefter lagde vi os ude i Grøften og drak Portvin
og Spillemanden fløjtede for os. Hen ad Aften var vi inde og spille paa Violin og Klaver og Kik. 10 gik hele
Styrken i Søsterseng ude hos Koerne. Vi lavede en farlig Skæg, men til sidst faldt vi dog i Søvn.

Fredag 21-9-17
Vaagnede i Dag Kik. 5 og da to Ukpl. (underkorporaler) skulde afgaa med Tog Klk.7/2 og jeg Klk.l 1 fulgtes
jeg med dem og var i Ringsted Kik. 7. Ukpl. til Skolen kom saa af Sted og jeg var saa ude at se paa Byen og
drak Kaffe m.m.. Hele 26. Btl. kom igennem Byen medens jeg var der. Kik. 10 gik jeg paa Banen og alle
Kammeraterne fra Messen var der. Vi drak saa Kaffe endnu en Gang og Kik. 11 startede vi saa med Toget til
Køge, hvor vi ankom Kik. Î2V4. Vi meldte os i Messen Klk.l. Oversgt. modtog os med de Ord: ”Først i
Madtruget og saa bestille noget. ” Det var noget for os, i alfald første Del. Kik. 5 kom alle d'Herrer Uoff. og
spiste og da jeg havde Vagt om Aftenen maatte jeg sidde der helt til Kik. 1.
Lørdag den 22-9-17
I Dag tog jeg Revanche med Hensyn til at sove. Jeg stod ikke op før der blev kaldt paa mig Kik. 1 om
Eftermiddagen. Om Aftenen var vi i Biograf og købte 7-Øres Kager med hjem til Kaffen.
Søndag den 23-9-17
I Dag stillede jeg tidlig Klk.6 og da den anden som skulde have Vagt samtidig kom, saa han saa søvnig ud,
at jeg l°d ham gaa igen. Jeg tror ikke han havde været i Seng i Nat. Han er ikke kommet endnu Kik. er 10.
Baade Oversgt. og 77 er borte, saa jeg har Kommandoen i Dag. Jeg har lige talt med dem hjemme. Ellers
intet.

Mandag den 24-9-17
I Dag sov jeg til Kik. 10 og har nu faaet Morgenkaffe. Var en Tur i Byen. I Eftermiddag har jeg haft Vagt
hele Dagen fordi de ved 2.Comp. har haft Luseeftersyn. 2 her fra Messen har været med. Ved 5.(Komp.) har
de Fnat, saa den ser jo hyggelig ud.
Tirsdag den 25-9-17
I Dag trafjeg Apotheker Th. hos Bankenene (?) og han bad mig naar jeg havde Lyst at komme og se op hos
dem. Jeg var henne hos Krydsassistent Jensens i Dag, men kun Datteren var hjemme. Jeg blev inviteret til at
komme derned i Morgen Aften.
Onsdag den 26-9-17
I Dag stodjeg op Kik. 9 og efter at have faaet Morgenkaffe, varjeg ude ved Vandet. Paa Hjemturen hilste jeg
paa Frk. Agn i Nest første Gang efter Manøvren. Nu har jeg Vagt til Kik. 3/2 og fri saa ogsaa i Aften. Nede
hos Krydsassistent Jensen om Aftenen og havde det vældig hyggeligt.
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Torsdag den 2 7-9-17
1 Dag har vi faaet Besked paa, at vi skulde ud til Skarpskydning. Og selvfølgelig fik ”Skipper” ondt i Øjnene
med det samme og da Kompagniet kom hjem, fik vi (messefolkene) Ordre paa at skulde stille næste Morgen
med Kompagniet til Tjeneste. Oversgt. lovede imidlertid, at vilde tale med ”Skipper”, men der hjalp ingen
kære Mor; en af os skulde imidlertid ud herfra og da 77 var regnskabsfører saa maatte jeg ud og traske af
Sted. Oversgt. sagde pænt Farvel og sagde mig, at dersom der var noget jeg manglede, kunde jeg blot komme
og faa i Messen ligesom før.
Fredag den 28-9-17
Vi stillede i Dag Klk.8 til Batis.øvelse, vi skulde storme et Pas ved Lellinge, som var besat af 4.Komp.
Øvelsen holdt op Kik. 12 og vi havde saa Pudsning til Kik. 5-6 og var færdige. Jeg spiste i Messen.
Lørdag 29-9-17
Stillede Kik. 6/2 til Eksersits. Skipper skældte, en Kornet maatte træde affor ham 6 Gange før det blev godt.
Kik. II/2 kom vi hjem og jeg var derefter til Middag og Pudsning fra 1-3. Nu har Jeg hentet mit Orlovsbevis
og Kik. 6.50 rejser jeg til Staden. Toget var saa overfyldt, at jeg maatte rejse paa W.C. hele Vejen. Vi var 3
Soldater derinde foruden 15 i Kupeen (Formentlig en 8 personers kupé). Vi naaede ikke København før Klk.9
og var saa henne hos Johanne og fik Kaffe. Derefter gik vi paa Langelinie, et dejligt Maaneskin var det, saa
vi kom ikke i Seng før KLk. 12.

Søndag den 30-9-17
Stod op Kik. 10 og spiste Frokost hos Johanne, derefter var vi hos Tante Clara (Moster). Louise Friis (kusine
på mødrene side, kaldet Visse) er blevet forlovet. Kik. 3 var vi i ”Casino” og saa ”Gøngehøvdingen”. Det
sluttede Klk.6 og vi naaede Banen i rette Tid og var i Køge Klk.9. Efter at have indtaget Kaffen i U-Messen
pudsede jeg mine Knapper og gik i Seng.
Mandag den 1-10-17
Skulde have været til Eksersits, men i Stedet blev hele l. Komp. udkommanderet til Tjeneste i Lejren. Jeg fik
Ordre paa sammen med 10 Mand at melde mig til Tjeneste i U-Messen, saa jeg har lavet den vældigt. Om
Aftenen var jeg til Gilde dernede. 26. Btl. havde 50-Årsjubilæum. Der blev holdt Taler, sunget Sange og spist
Suppe, Steg og Kage oven paa Punch. Jeg gik i Seng Kik. 10.
Tirsdag den 2-10-17
I Dag paa Marchtræning ca.30 km., var ude forbi Vallø Slot og gennem Strøby forbi Vallø Strandhotel. Om
Aftenen var jeg nede (ved Toget) og hilse paa Far og Mor, de rejste til København.

Onsdag den 3-10-17
1 Dag havde vi Øvelse i Battaillonen og stillede ikke før Klk.9 og Kik. 12 var vi igen hjemme. I Eftermiddag
skal vi have Pudsning fra 3-4 saa den er morderlig fin. Om Aftenen var vi nede i Biografteateret og ved
Hjemkomsten drak jeg Kaffe i U-Messen.

Torsdag den 4-10-17
Havde Eksersits i en Time, da vi skulde til Natøvelse, men paa Grund af Regnvejr blev Øvelsen aflyst, saa vi
havde kun 1 Time Øvelse i Dag.
Fredag den 5-10-17
l Dag havde vi Skarpskydning og pjækkede den vældigt. Vi kom ikke hjem før Klk.4.

Lørdag den 6-10-17
Stillede ved Stranden til Øvelse. Ustadigt Vejr med Hagelbyger. Kornetterne var fulde endnu saa det har
gaaet paa bedste Beskub hele Dagen. Jeg har faaet Lov at rejse med Tog 4, saa jeg haaber jeg er i
København Klk.6 i Aften. Kom rigtig af Sted til København og hentede Mor i Folketeateret.
Søndag 7-10-17
Far og Mor hos Onkel W’s. Vi var i Kirke til IO/2, hvorefter vi gik i Frederiksberg Have hos Josty. Derfra
paa Langelinie og saa ud til Tante Clara. Efter at have drukket Kaffe gik vi paa Rolfsvej og spiste til Aften
og Kik. 6 % startede jeg til Hovedbanen. Jeg traf Tølse og vi fulgtes hjem.
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Mandag den 8-10-17
Har i Dag haft Rengøring m.m. og nu er jeg ved at pakke mit Kluns. Om Eftermiddagen fik vi først fri Kik. 5
og jeg var derefter nede og sende min cykel af Sted. Jeg var nede og sige Farvel til Krydsassistent Jensens.
Jeg havde bestemt ogsaa at gaa hos A.N., men da der var fuldstændig mørkt gik jeg alligevel ikke derop. Om
Aftenen var vi i Biografteater for sidste Gang i Køge.
Tirsdag den 9-10-17
Stillede Klk.7 og afleverede vore Tæpper, hvorefter vi maatte staa og lægge Tæpper sammen til Klk.8.
Kik. 8/2 stillede vi med vort Kluns klar til at stikke af. Vi afmarcherede kompagnivis, men hele Køge var paa
Benene for at sige pænt Farvel til os. Vi gik ca.35 km den første Dag og blev indkvarteret hos en Gaardejer
Hans Jensen i Engelstrup, 7 Mand + 1 Unie Kusk og l spand Heste. Vi blev storartet modtaget og fik
Grisesteg til Middavten, som han sagde. Sengelejligheden var desværre ikke saa god, vi laa hele Bundtet
inde paa Høstænget og jeg frøs væmmeligt.
Onsdag den 10-10 17
Stillede i Tappernøje Klk.9.25 og hele Bataillonen samledes saa 4 km. fra Vordingborg ved en Skov. Jeg kan
ikke huske Navnet, men det var en af Grev Råbens. Vi ankom, efter at have holdt Hvil et Par Timer, til
Vordingborg Kik. 2/2 eft.. Vi blev indkvarterede og gik i Dok for Natten.

Torsdag den 11-10-17
Stillede Kik. 7 til The og Klk.8 til Rengøring. Hele Formiddagen gik med dette Arbejde og om Eftermiddagen
havde vi Gymnastik fra 2-4. Var paa Soldaterhjemmet. Traf Elisabet Wiss ing.
Fredag den 12-10-17
Stillede Klk.7 V2 til Eksersits paa store Plads. Vi har haft det temmelig godt, men maatte dog først have en
Omgang 3-3. Kom hjem Kik. I/2 og spiste til Middag Kik. 2. Pudsede Klunset til Kik. 3 og var saa nede og faa
mig et Par nye Støvler.

Lørdag den 20/10 17
Har ikke i de sidste Dage faaet ført Dagbogen., men iøvrigt er Dagene ogsaa gaaet, den ene som den anden.
Jeg var paa Kasernevagt fra den 16. til den 17. som Vagtkommandør. Alle underkorporalerne er rejst paa
Skole nu med Undtagelse af 77 og jeg. Jeg var nede og fik mig et Par helt nye Benklæder paa
Vaabenkammeret, saa nu er jeg en Herre, når jeg er i det fine Tøj. Jeg er blevet væmmelig forkølet, jeg tror
nok jeg har faaet det paa Vagten. Jeg skulle have været paa Orlov i Dag, men da 7. Bat. har gjort Mytteri paa
Vagterne, har vi maattet besætte dem alle i Dag og jeg skal igen paa Vagt i Morgen Søndag. Forleden Dag
var vi i Biograf og se Sommeslaget. Hele Btl. har været dernede og det er for Resten rigtig interessant. I Dag
har vi gjort rent paa Kasernen. General Tuxen skal nemlig komme og se paa den. Vi har fri i formiddag. Fra
Mandag skal vi til at have 8/2 Times Øvelse, saa det bliver mere Øvelse end vi havde paa (Rekrut-) Skolen.
Lørdag 21-10-17
Paa Vagt om Eftermiddagen. Om Formiddagen skrev jeg til Krydsassistent Jensens og A.A.T Køge.
Mandag 22-10-17
Eksersits ved Nygaards Mølle. Fodbold m.m..
Tirsdag den 23-10-17
Eksersits ved Ekserserpladsen.
Onsdag den 24-10-17
Bataillonsøvelse fra Kik. 7 til 4 Eftermiddag i Omegnen Nyraad og Stensved.

Torsdag 25-10-17
Regimentsøvelse fra Klk.8 til 5. Stillede i silende Regnvejr og det blæste saa at vi næsten ikke kunde staa paa
Benene. Har skrevet til Johanne i Dag.
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Torsdag den 1-11-17
Skal i Dag paa Kasernevagt og er ikke med paa Øvelsen, som i Dag bestaar af Øvelse i Regimentet. Var i
Søndags 28/10 hjemme paa Orlov og havde det dejligt. Vi har flyttet om paa Kvartererne her paa Kasernen
og jeg har faaet Eneværelse sammen med vor Trommeslager, Skolelærer Nielsen fra Langeland, det er rart
og han er vældig flink. Vi har Klædeskab, Kommode, Servante og Stol, saa vi mangler bare Lys og Varme.
Jeg haaber at faa min Orlov, saa at den 18. Nov. (hans Mors fødselsdag) falder ind derunder.
Mandag den 5/11 17
Er i Dag paa Vagt. En af Arrestanterne paa ”mørk” faldt derinde og slog sin Haand, saa han maatte op paa
Sygehuset og forbindes. I Søndag var jeg i Skibbinge og i Allerslev og hilse paa Steffen og paa Peder
Hansen. Datteren var hjemme og jeg blev modtaget forfærdeligt venligt, vi fik Kyllingesteg og Kaffe,
Æblekage, Liqueur og Øl. Vi tog af Sted Klk.8, men da Bagerens Cykel var punkteret maatte han laane P.
Hansens. Hansen er syg, Mavesår og har været sengeliggende længe. Jeg blev inviteret til at komme en
Lørdag Eftermiddag og være der til Søndag Aften. Steffen Jensen sagde ikke en gang, at jeg var velkommen,
naar jeg vilde komme igen. Saa jeg kommer ikke hos ham mere. Vi har haft Gymnastik fra Klk.8-10 og
Eksersits fra IO-ÎIV2 og nu hænger vi paa den med Vagten til i Morgen.

Tirsdag den 6/11-17
Vagten forløber godt, intet passerer. Kik. Er 2 V2 saa nu skal vi snart af Sted. Vi er blevet inspiceret baade af
Vagtinspektøren og Ronden. Jeg gik i Seng Kik. 7/2 og sov fra Lyset til Skolelæreren kom og slukkede Kik. 10.
Onsdag den 7/11 17
Eksersits fra Kik. 73/4 til 12. Jeg kan ikke forstaa, at jeg ikke har hørt fra dem hjemme i denne Uge, men det
kommer maaske.

Søndag den 11/11 17
Fik i gaar paa Kasernevagten Besked om, at der laa Pakke til mig paa Posthuset og da det var Mortensaften,
var jeg ikke sen til at komme ned efter den. I Aftes holdt vi saa Mortensaften. Pakken indeholdt bl.a. en stegt
Kylling, som jeg saa fortærede det meste af i Stedet for Mortensgaas. Vi lavede en vældig Sjov i aftes
Skolelæreren og jeg. Der var nemlig Damebesøg inde hos Korporalerne ved Siden af.
Tirsdag den 11/12 17
I nogen Tid har jeg nu ikke ført min Dagbog, men vi har ogsaa været paa Kasernen og dér gaar den ene Dag
akkurat som den anden. I gaar er vi imidlertidig rykket paa Landet. Vi gjorde rent i Lørdags, dvs.
Skolelæreren og jeg fik ikke lavet noget. Mandag Morgen skulde vi pakke og ned paa Stationen med Toget og
saa fik jeg Ordre til at modtage Lagener m.m. paa Samlingsstuen. Midt i alt dette kom der Besked til mig, at
jeg skulde i Krigsret Kik. 10. Kik. var 10:10 saa jeg fik jo travlt, der var en 3-4 Ordonnanser, som løb rundt
og ledte efter mig. Hele Krigsretten havde ventet paa mig. Beskeden var glemt fra Kontoret. Krigsretten blev
saa sat og jeg maatte aflægge Dommerløfte. Det var en Ukpl. som havde stjdalet og bedraget en hel Del i sit
civile Liv. Han blev dømt 8 Dage simpel Fængsel. Saa fik jeg Lov at træde af Klk.ll. Jeg fik saa lige fejet en
lille Smule, men Skufferne fik jeg ikke renset, vi boede nemlig paa et Sengeværelse med Kommode og
Klædeskab. Papiret blev saa smidt paa Gulvet og vi maatte over og feje en Gang mere. Primus skældte os ud.
Kik. 12 afmarcherede vi og ankom til Petersgaard Kik. 3, men maatte vente paa Kaptajnen til Kik. 4. Var ikke i
Kvarter før Kik. 5, jeg havde nær ikke fundet Hjem. Jeg bor hos købmand H.P. Hansen i Sageby, et ganske
udmærket Kvarter og jeg har et dejligt Værelse med Gulve, som jeg næsten ikke kunde træde paa. Jeg fik Bøf,
Kaffe og Smørebrød, da jeg kom og Kaffe oven paa. Derefter spillede jeg Kort med Svend og Agnete og
Hansen. Kik. 9/2 gik jeg i Seng og stod ikke op før Kik. 8/2. Derefter fik jeg Frokost og Kaffe. Derefter var jeg
ude at se paa Købmanden og Lejligheden. Kik. 12 spiste vi Middag, Sødsuppe med dejlige Svesker og
Pandekager med Syltetøj og Sukker. Kik. 1 stillede jeg her i Kallehave og overtog Vagten. De har sidste Nat t
udsendt Lyssignaler og de mener, at der finder Udsmugling Sted hernede, saa jeg har faaet Ordre til at passe
meget paa. De udsendte ogsaa i Nat Lyssignaler, men vi fik da ikke noget opklaret.

16/12 17
Er atter i Dag paa Kallehavevagt og har kun været til Øvelse en dag endnu. Mit Kvarter er stadig glimrende,
jeg gaar og kommer næsten som var jeg Søn af Huset. I gaar var jeg oppe at besøge Farfar og Farmor
(kvarterværtens far og mor), to rigtig gode gamle Folk. Farfar har været med i 1864, saa han var vældig
interesseret i Krigsvæsenet. I morgen skal vi have Præsentation for Obersten og dersom den falder heldig ud,
skal Øvelsestiden sættes ned, saa vi haaber jo paa det bedste.
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19/12 17
1 Dag er jeg atter paa Vagt ved Kallehave og alt er gaaet godt.
29/12 17
I Dag er jeg paa Kalvehave. Jeg har haft Orlov fra den 21. til den 25.. Vi var samlet alle sammen og
Elisabeth og Johanne var ogsaa hjemme. Vi havde en rar og hyggelig Jul. Den 25. Klk.8 (aften) startede jeg
saa til Sageby, hvor jeg ankom Kik. 2/2 om Natten. Der var stillet Vin og Kage op til mig da jeg kom, saa jeg
havde ingen Nød. Vi har været ude at køre i Slæde, Svend og jeg ned ad P. Hansens Banke. Jeg kom for sent
til Stilleplads baade i Gaar og i Dag, men der bliver aldrig sagt noget til mig.

13. januar 1918
Nu er vi flyttet til Vordingborg og jeg bor hos Tømmerforvalter Jørgensen paa Heibergsvej sammen med
331. Værelset er helt godt, men Sengetøjet er sløjt, vi har ingen Lagener og kun 3 Tæpper hver, saa vi har
frosset en Del i Nat. Jeg skal hver Morgen Kik. 7V2 føre til Lægen og jeg tænker nok jeg kan faa nogen fidus
ud af det. Afskeden fra H.P. Hansen i Sageby gik nogenlunde, Svend og Agnete græd deres modige Taarer,
men det gaar jo nok endda. Ja, i Sageby har jeg haft det, som jeg vist aldrig mere faar det. Den Tid som gaar
godt kommer ikke ilde tilbage. Nu skal vi have Øvelse fra 8-5. I Dag stillede vi til Appel Klk.9 og traadte
først an Kik. 10. Her ligger l Fod Sne alle Vegne.
16/1 18
I Dag er jeg blevet idømt 6 Dages Kvarterarrest, fordi jeg ikke, i Mandags og i Tirsdags, da jeg førte til
Læge, er mødt ved Komp. før Klk.l I/2. Jeg har taget Straffen, men jeg synes det er haardt, naar jeg nu i 14
Mdr. har gaaet her ved Komp. og altid opført mig ordentligt. Jeg skriver ikke hjem før i Morgen derom, det
bliver vist ikke saa let, men jeg tror hellere jeg maa gøre det.

18/2 18
I Dag rykkede vi atter paa Landet efter at have tilbragt en rigtig god Tid i Vordingborg, hvor jeg har spist
paa Simonsens Hotel og boet hos Forvalter Jørgensen paa Heibergsvej. Jeg tog af Sted i søndags med 11.30
fra Slotsstationen og var i Langebæk og afløste Vagten paa Bager..........? Kl. 1. Næste Dag snød de os og
afløste ikke før Kl. 3.

25/3 18
I Dag er vi 17 Mdr. gamle i Tjenesten. I gaar opførte vi saa vor Dilettant, som blev en fuldkommen Succes.
Der var samlet ca.500 Menneske, ikke alene i Salen, men Restaurationen var smækfyldt. Vi opførte ”Hoppen
og Hansen ”. Kaptajnen var til Stede og vi hørte ikke andet Ros, for hvad vi havde faaet ordnet.

8/4 18
Skal hjemsendes den 10. April. Har afleveret Tøjet i Dag i Vordingborg og har kun 1 Sæt Tøj tilbage.

10/4 18
Afmarch til Vordingborg. Iklædt civilt Tøj hos Simonsen (Hotellet ?). Lægeeftersyn. Tale af Oberstløjtnanten.
Og af Sted med Tog til Nysted.
Færdig. ”
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Axel Georg Møller Rossing, født 8. Juni 1899 i Nysted.
Gift 4. september 1932 i Nysted Kirke med Annemarie Reckweg, f.26. oktober 1909 i Hauslund. Skilt 1962.
Død 18. Marts 1975, bisat fra Vallensbæk Kirke af pastor Fred Andersen, som far, der var en trofast
kirkegænger, havde lært at kende. Urnen er nedsat i gravsted på Vallensbæk Kirkegård. Fred Andersen blev
efterfølgende benyttet som ”familiekonfessionarius” af Kirsten og hendes børn til alle kirkelige handlinger.
Ifølge pas udstedt 3. Sept. 1924 af Politiet i Saxkøbing staves fornavnet
Aksel, men passet er underskrevet med Axel, som han er døbt og altid
selv skrev.

Far voksede op i Nysted, som han var meget glad for. Han har givet været
sin mors ”kæledægge”. Far har bl.a. fortalt om, at han og Svend huggede
en pisk over med økse. Det skulle have forgået på den måde, at han
huggede brænde med en økse og Svend havde lagt pisken op på
huggeblokken og sagt, at Axel ikke turde hugge videre, hvilken han
formentlig har følt sig provokeret til at gøre. Resultatet var at pisken blev
hugget over. Deres far dømte dem til en på kassen eller trække tøjrullen.
Svend valgte en på kassen og Axel valgte at trække rulle. Svend var dog så
smart, at han fik indyndet sig hos ”pigen”, der rullede og fik lov til at sidde
oven på rullen til stor irritation for Axel.

Axel omkring
konfirmationsalderen

Far gik i Nysted Skole og tog mellemskoleeksamen der i 1914.
Eksamensbeviset er udstedt d. 31. marts 1914 af Nysted kommunale
mellemskole med en gennemsnitsværdi på 4,47 af 6,0 mulige.

Efter skolegangen kom far i lære hos købmand Mortensen i Maribo. Her
var han i lære sammen med Hans Nielsen, der senere blev kolonibestyrer i Thule på Grønland. Der må have
været nogen kontakt mellem dem efter læretiden, da der i far’s
fotoalbum var flere fotografier fra Thule, bl.a. et med teksten: ” Hans
med sine hunde
Ifølge eksamensbevis udstedt
12. Maj 1918 bestod far
eksamen
fra
Maribo
Handelsskole.

Købmandsgården i Maribo blev
senere vandrehjem og var det i
hvert fald i
1949, hvor
købmandens
søn
drev
vandrehjemmet.

Som dreng lærte Far at spille
klaver hos Clara Meyer i
Nysted. Han har været meget
mere interesseret i at lære at
spille, end vi drenge var. Kirsten
var mere interesseret og spiller
udmærket klaver, men optræder
kun sjældent med det. Far lærte
det og han har glædet mange
med sit klaverspil i årenes løb. I
filmens ungdom spillede han
klaver i Nysted Bio til datidens
J

Pianisten i hjemmet i
Nysted. 1918.

På session blev far udskrevet til
Kystdefensionen har han fortalt,
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Far som handelslærling 1916.

men han var så heldig, at han trak frinummer og undgik indkaldelse, det kunne han sikkert takke de radikale
for, der på det tidspunkt fik stor indflydelse på Danmarks forsvarspolitik.

I ” Mindebog til Georg fra Far" skriver han:
"Jeg blev født 8. Juni 1899 som det tiende Barn i Hjemmet. Farfar og Farmors første Børn var Tvillinger, to
Piger, der døde som ganske smaa. Jeg tog Mellemskoleeksamen i 1914, kom i Handelslære i Maribo, hvor
jeg var i 4 aar; hvor jeg hver Sønog Helligdag cyklede til Hjemmet i
Nysted, hvor vi alle samledes. Da
jeg var i Handelslære begyndte vi
Kl. 6. Forretningen var aaben til Kl. 8
(K1.20) og i Handelsskole fra 8-10
(Kl.20-22) om Vinteren.

I 1918, 1. Maj kom jeg hjem i Fars
Forretning, hvor jeg var Kommis,
senere Disponent, og havde der igen
8 lykkelige aar.
1. April 1926 trak Farfar sig tilbage.
Farbror
Georg
overtog
Forretningen derhjemme, Farbror
Sigfred overtog Farbror Georgs
Forretning (I Nakskov), og jeg
overtog Farbror Sigfreds Forretning
paa Skolevej 79 i Nakskov 1. April i
aaret 1926.

Axel før rundflyvning fra Nysted

Mange dejlige aar havde jeg i Nakskov, var meget glad for min Forretning og eget Hjem. Farmor og Faster
Gerda besøgte mig meget ofte, og Farmor og Far nød samværet og Faster (Gerda) den forandring det var for
hende, fra at være hjemme ene med Mor. - Vi samledes de fleste aftener og hyggede os med Musik og Sang
og Fasterfik mangen en god Lhomber, som hun holdt meget af. "
Modsat sine brødre, der alle havde deres egne sejlbåde, interesserede far
sig mere for huslige sysler og var glad for at brodere og kniple. Han lavede
bl. a. en løber til et alterbord. Den var syet med hardangersyning og kantet
med kniplinger. For den fik han 2. præmie, en potageske i 3-tåmet sølv, af
Maribo Amts Husholdningsforening,.
Far drev forretningen
alene i flere år med
hjælp
fra
sin
husbestyrerinde, frk.
Henriksen, indtil Far
og Mor blev gift 4.
Sept. 1932. Når jeg
som dreng skulle på
ferie i Nakskov, blev
jeg
omhyggeligt
instrueret
om
at
besøge
frk.
Henriksen, der nu
Far i sit ungkarlehjem
boede i klosteret i
Nakskov. Det var ikke
særlig muntert for en dreng på 10-11 år, men jeg gjorde naturligvis, som
jeg havde fået besked på.
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Købmanden i
butiksdøren

I Mindebogen skriver han videre:
”Far havde stadig holdt forbindelsen vedlige med den lille Feriepige, men aarene gik, og skriveriet blev
oftere og oftere, især efter Farmors Død, og den 19. Juni 1932 mødtes Mor og Far i Warnemünde, en
straalende skøn sommerdag, og der blev vi forlovede. Jeres Mor var født ved Løgum Kloster (I Havslund)
26/10 1909. Havde sit Barndomshjem i Slesvig, hvor hendes Far var Jernbaneassistent. Jeg har aldrig set
ham, han døde ved et Ulykkestilfælde på Banen temmelig ung. (Min morfar døde 13. okt. 1921 i en alder af
46 år)

Da vi blev forlovet boede Jeres Mor i Neumünster. Far og
Mor bestemte saa, at Mor skulle rejse her til Danmark og
besøge mig i Nakskov. Jeres Mor kom sejlende med
Damperen fra Langeland Søndag den 3. Juli 1932. Mor
skulle først være kommet om Mandagen, saa Far var paa
cykeltur med Tante Ellen og ingen var derfor ved
Damperen for at hente Mor. Saa Mor tog ud til Farbror
Svends og Sigfreds, men alle var ude i det gode Vejr, saa
jeg kom først hjem da Kl. var godt 9, og fik da at vide, at
Mor var kommet til Nakskov. Jeg fandt saa Mor i Huset,
hvor Farbror Svends boede.
_:w

Jeres Mor boede paa Besøg hos Farbrødrene skiftevis.
Den første Søndag var vi i Nysted og besøge Faster
Gerda og (Faster) Søster. Senere var Jeres Mor på besøg i
Nysted en Tid. Vi bestemte os til at holde Bryllup den 4.
September 1932. Fastrene holdt vort Bryllup og vi blev viet i Nysted Kirke, hvilket var mit højeste ønske, i
den Kirke som jeg holdt saa meget af og hvorfra jeg havde saa mange gode Minder sammen med mine kære
fra Hjemmet.
De nyforlovede.
Warnemünde 19. juni 1932.

Vi blev viet kl.5 (Kl. 17) og havde en meget smuk Fest i det gamle
Barndomshjem, hvor alle mine Søskende var med til Brylluppet.
Farbror Christian var min Forlover og Mormor Annemaries. Lizzi og
Keld var med som Brudepige og Svend. Mors Brødre Peter og Christian
var med til Brylluppet. Om Aftenen kørte vi i Bil til vort Hjem.

Det var en lykkelig Tid, vi var blevet glædet med mange Gaver,
Blomster og Telegrammer og havde grund til at være lykkelige og
glade.
Vi aftalte, at vi rigtig skulde nyde vor Lykke, tage ud paa Ture, og
glæde os, da vi kun saa kort havde været forlovede, men det gik helt
anderledes, inden mange Maaneder
blev vi klar over at vi ventede os et
lille Barn, og det blev altså dig,
Georg”.

Far skriver videre:
”Morbror Axel, Mors gode Bror,
besøgte os hvert Aar i sin Skoleferie
og var en meget sød og god Dreng.
Brudeparret på trappen
foran havehuset.

Frede blev født den 27. Juni (1936)
paa Skolevej 79, Nakskov. Mor
havde været meget syg, længe ligget på Nakskov Sygehus, men kom hjem
og Frede blev født hjemme ligesom I alle blev det. Mormor var heroppe,
for Mor var en Tid saa daarlig, saa vi maatte skrive efter hende. Det var
en farlig redelighed, vi havde Sygeplejersker, Vaagekoner. Det var en
slem Tid, men da Frede blev født var Mor snart rask.
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Far, Mor og morbror Axel i
haven i Nakskov 1933.

I1935 blev Far meget syg og fik Lungehindebetændelse, og laa i et Par Måneder, og i al den Tid maatte Mor
for største Delen passe Forretningen selv, saa der var nok at gøre. Min gamle Husbestyrerinde Frk.
Henriksen kom og hjalp Mor lidt. Vi havde mange lykkelige og gode Dage, mens vi boede i Nakskov. Far var
meget gladfor at have sin egen forretning, men Tiderne blev mere og mere vanskelige, Folk vilde ikke betale,
hvad de skyldte og vi kunde ikke faa de Penge ind, vi skulde bruge, og vi havde efterhaanden vanskeligheder,
og Far blev raadet til at give op, og gennem Farbror Christian blev jeg skaffet en Plads i Firmaet Houlberg i
København.
Jeg rejste derind i midten af Maj Aaret 1937 og var i 14 dage paa Prøve, og det var saa Meningen, at Mor
skulde passe Forretningen en Tid, for at vi eventuelt kunde faa Forretningen afhændet, men det gik ikke, saa
vi gav helt op og rejste fra det hele. Det var en slem Tidfor Mor og Far. Forfærdelig for mig, at komme ind i
en stor Forretning og alt det nye ukendte, efter først saa mange Aar i Farfars Forretning og derefter i 11 aar
haft min egen. Jeg tror ingen ved hvor langt nede Far var.

Vi rejste fra Nakskov 2. Juni 1937, vi havde en 8 Dage hos Tante Clara paa Nørrebrogade 92 A, Mezz., og
var da heldige og fik en Lejlighed paa Klædebo Parkalle 53, II, Østerbro. Vi flyttede ind der på Fars
Fødselsdag 8. Juni 1937. Vi havde en hyggelig lille Lejlighed der, og vi boede lige ved siden af Fælledparken
og der kørte vi over med dig og Frede i Vognen (Barnevognen) og havde gerne Kaffe med. "

Det var dårlige tider i Danmark i 30’erne, og ikke mindst i Nakskov, hvor der var mange arbejdsløse. Far har
helt sikkert haft svært ved at nægte kunderne kredit. I hans moders breve til ham spørger hun ofte, hvordan
det går med salget. I et brev fra 1928 skriver hun bl.a., at det gør hende ondt at høre resultatet og hun ønsker
at tiden og livet igen må komme på ret køl, så folk igen kan betale hvad de køber. Lignende nævnes i andre
breve. I 1937 havde hans bror Christian i Slagelse, via sin svoger viktualiehandler Ole Hylskov, skaffet far
en stilling som skriver hos S. Houlberg A/S i Kødbyen i København.
Jeg husker han var i København for at arbejde, medens vi andre (Mor, Frede og jeg) passede forretningen, og
at jeg flere gange gik op ved jernbaneoverskæringen, for at se om far var med toget. Kort tid efter far kom
tilbage til Nakskov rejste vi med toget til København og sejlede med færgen fra Orehoved til Masnedø, med
kanariefuglen i tildækket bur. Til fars store sorg måtte han lade hunden PUSSI aflive inden vi rejste.

Da vi kom til Hovedbanegården blev vi modtaget af ”Onkel P”. Vi kørte med Taxa ud til far's moster, Tante
Clara, der boede på Nørrebrogade 92A mezz. På vej ud til hende passerede vi Dronning Louises Bro og jeg
husker tydeligt Onkel P. viste mig neonreklamen med hønen, der lægger æg. Sådanne flotte lys havde jeg
ikke set før. Hos tante Clara boede vi en uge, indtil vi flyttede ind i en lejlighed på Park Alle 53, 2.tv. på
Østerbro.

Far's broder Christian, der var købmand i Slagelse, og havde en lastbil, havde sørget for at vores møbler blev
flyttet til København. Jeg husker, at fætter Keld var med som hjælper for Osvald, som chaufføren altid blev
kaldt, hans efternavn var Hansen.
Som nævnt havde Far fået ansættelse
hos A/S Houlberg, som ”skriver”. Han
arbejdede i den store en gros forretning,
hvor der var gennemtræk og hundekoldt
især om vinteren. En stor del af de
københavnske slagtere foretog deres
indkøb her. Han udskrev følgesedler på
de solgte varer og udregnede priser.
Mine forældre, Axel og Annemarie
og spilopmageren Frede - jeg
skjuler vist for Kirsten, der endnu
ikke er født. Sommeren 1939.

Foto fra plænen ud for Park Alle nr.
53, dér, hvor der i dag er en stærkt
trafikeret vej, Lersø Park Alle.
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Far fortsætter:
”Den 26. Juli 1939, fik du en lille Søster, Kirsten, som blev født om
aftenen kl. 10. Saa rask, at hun var født inden Jordemoderen rigtig
var kommet.
En sommer (1940), da vi boede paa Park Alle, var vi i Fars Ferie i
Nysted og havde en dejlig Ferie der, vi roede ud og gik i Vandet hver
Dag, og vi nød det alle, ikke mindst du og Frede, Kirsten havde været
daarlig af engelsk Syge, var kun ganske lille, vi roede ud hver dag og
hentede Vand, som hun blev badet i oppe i Haven og det havde hun
vældig godt af.

Den 1. Juni 1941 flyttede vi fra Østerbro til Amager, Milanovej 5, I.
Her boede vi lige ved siden af Tante Clara og vi havde nær til
Stranden og laa der de fleste Dage hele Sommeren og vi var i Vandet.
Jeg glemte at skrive om den 9. April (1940), den sørgelige dag, da
vort kære Danmark blev besat af Tyske Tropper, det blev en slem Tid.

Paa Milanovej blev Arne født 11. Oktober 1941, han blev døbt i
Philipskirken 8. Marts 1942.”
Jeg husker, at Arne vejede 11 pund og at jeg pralede med det i skolen.

Frede og Georg i en af farbror
Georgs joller. Sommeren 1938.

Far fortsætter:
”Vi havde i lang Tid søgt at faa et Rækkehus for børnerige Familier, da Pladsen efterhaanden blev for lille
og Huslejen for dyr, endelig fik vi et Hus, og den 1. November 1942 flyttede vi fra Amager til Brønshøj,
Boeslundevej 61, hvor vi fik et dejligt Hus medfire Værelser, saa der var bedre Plads til os alle.

Her i Husum, var det som at bo paa Landet, første Vinter var streng og meget høj Sne.Den 14. Maj 1943 fik vi en Lillebror, han blev døbt i Husum Kirke 15. August 1943.
Sommeren 1944 var vi på Ferie i Farbror Chr. s Sommerhus ved Kongsmark Strand, Slagelse og havde en
dejlig ferie der, I badede jer med Liv og Lyst, svømmede, roede og pjaskede rundt.

Nu er Tyskernes Tid forbi og de er vel ude af Landet, saa jeg vil skrive lidt om den Tid, i det forangaaende
har jeg intet turdet skrive, da man ikke i den Tid kunde risikere, at have en Bog liggende med noget om den
Tid. De var slemme nok da de kom, men blev værre
og værre, det var en forfærdelig Tid.
Tyskerne bestemte nu alting og vi blev rigtig rodet
ind i Krigstid. Straks de kom blev der beordret
mørklægning af hele Landet, uden Lys paa Gaderne,
og intet Lys maatte skinne ud fra Vinduerne, saa det
var sort Papir for alle Vinduer.

Jeg kan tydelig huske den første Luftalarm, vi boede
den Gang paa Park Alle og vi hørte kraftig Skydning
og lidt efter Luftalarmen, saa vi kom hurtigt op, og
da vi saa ud af Vinduerne over Langelinie til, var der
hele Horisonten rundt en hel kæde af lysende kugler,
det saa flot ud, men man vidste ikke hvad det kunde
bringe, og fik jer i en fart klædt paa og kom ned i
Beskyttelsesrummet, som var indrettet i Kælderen.
Jeg kunde nu bedst lide at gaa oppe paa Gaden og se
hvad der skete, men det kunne jo være farligt.
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”Humlevænget”

Jeg husker da Englænderne kom og bombede De Danske Sukkerfabrikker på Amager (Det var B & W’s
dieselmotorfabrik de bombede, men der faldt uheldigvis også bomber i andre bygninger herunder på
Sukkerfabrikkerne). Jeg var den dag med Linie 5 hjem og var ved at gaa ned ad Veksøvej, da de kom
flyvende ganske lavt, lige over mig, da de havde smidt deres Bomber og var paa vej til England igen.

Der kom store Strejker (juli 1944) for at modarbejde og skade tyskernes arbejde, og store Sabotager blev sat
ind overalt. Store Baal blev tændt paa de større Gader, Sporvognsskinner blev brækket op og Sporvogne
væltet. Jeg kørte over Østerbro hjem og bad Tante Asta tage med os hjem, hun boede her et par dage, det
varede vist 3 dage. Vi var ude at cykle ved Voldene for at faa Kartofler og Grøntsager, men vi kunde ikke
komme udenfor Voldene for tyske Soldater. Al Færdsel til og fra Byen forbudt. Der blev lukket for El, Vand
og Gas.

En Dag under en af Strejkerne, hvor vi intet havde hørt, hvordan det stod til inde i Byen, bestemte jeg at
cykle en Tur derind for at se, hvordan det gik til. Den første Dag jeg prøvede, nåede jeg ned ad Aalekistevej
til Linie 13's Endestation (Jyllingevej) og jeg kunde straks se der var noget galt, langt nede kom en Bil
bemandet med tyske Soldater, og ved Siderne gik der Soldater, der skød af og til. Da de nærmede sig, kom
der en familie og spurgte, om jeg ikke vilde ind saa længe, saa jeg kom ind i en Villa og kunde saa ikke
komme derfra den første Time. Saa tænkte jeg, det ikke var værd at køre længere den Dag og vendte om.
Næste Dag forsøgte jeg igen og kom ind til Vesterbrogade, og der saa det slemt ud. Biler med tyske Soldater
jagede gennem Gaderne og kolonner med tyske Soldater gik langs Husrækkerne og affyrede af og til Salver
Den 19. September 1944, jeg husker det tydeligt, udenfor Forretningen, hvor jeg var i Firmaet Houlberg, saa
vi pludselig de (Tyskerne) kom kørende med det danske Politi og de blev samlet ind i en stor Garage med
Vagt af tyske Soldater, senere blev de transporteret til store Skibe i Havnen og sendt til Tyskland, hvor en
hel del af dem døde i Konzentrationslejrene.

Saa husker jeg, da Englænderne bombarderede Shellhuset (Gestapo’s hovedkvarter), Maskinerne fløj lige
forbi Kontorvinduet hvor jeg sad, med en ufattelig Fart og det hele røg i Luften.
Der strømmede i massevis af tyske flygtninge til Danmark - Til sidst endte det med de beslaglagde Skolerne
til Flygtninge og baade din og Fredes Skoler blev beslaglagt Skærtorsdag, den 29. Marts 1945. I en stor hast
blev Skolerne tømt for de mest værdifulde Ting, Klaverer, Symaskiner og mange andre Ting, og alle Eleverne
hjalp til, saa det var væk inden Tyskerne kom. Du gik i Skole herovre i Lejerforeningens Hus paa
Vallekildevej, kun en lille Stue, og Frede kom helt ned Cafe Lindersvold ved Linie 13.

Endelig kom saa Kapitulationen som var ventet længe, Tyskerne kunde heldigvis ikke mere, Fredag aften ved
8-9 Tiden, den 4. Maj , blev det sagt i Radioen, men endnu var det ikke alt i Orden, men Lørdag Morgen, da
jeg kom til Forretningen (Houlberg) var det officielt, det var vel nok en dejlig og stor Dag, en Dag man
aldrig har haft mage til.
Vi var kun i Forretningen en halv Times Tid, alle Forretninger og alt Arbejde holdt inde, for at fejre den
længe ventede dag. Jeg havde købt et Stk. Flæsk og ville bringe det ud til Tante Clara i Sundby, da hun var
bange for at hun intet kunde faa.. Frihedskæmperne havde jo nu efterhaanden overtaget Magten og
Vagterne. Der fandt kun enkelte smaa Kampe Sted. Uheldigvis kom jeg den Morgen ind i en kraftig Skydning
lige ud for Christiansborg Slot, hvor Frihedskæmperne havde Vagt ved Knippelsbro. En Bil kom i susende
Fart og vilde ikke standse, den var fyldt med tyske Officerer, som skød igen, de skulde forsøge at slippe ud af
Landet pr . Flyvemaskine, men det lykkedes ikke. Der blev en slem Skydning og vi maatte alle smide os ned
paa Gaden bag Træer og Stene vi kunde finde, for at være i Dækning.
Alt gik heldigvis godt, derefter vendte jeg om og tog hjemad.

Lange stykker maatte jeg gaa, Sporvognene holdt op at køre, det var den dejligste tur, den Morgen kan jeg
ikke glemme, der var en Feststemning og Glæde over alle Mennesker og nu kom alle Flagene frem og
Vinduerne blev pyntet med røde og hvide Blomster. Da klokken var 8 begyndte alle Byens Kirker at kime med
deres Klokker og det vedvarede en Time og imens spadserede jeg fra den ene Kirkes Kimen til den næste.
Hvor var det smukt og festligt.
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Jeg var med Jer i Byen. Det var en Fest uden lige da Feltmarskal Montgomery holdt sit Indtog i Byen, vi var
paa Raadhuspladsen, men saa ikke meget. Vi tog derfor ud paa Langelinie og stod paa Broen lige ved den
engelske Kirke, der var ikke saa mange Mennesker og vi saa ham køre lige forbi os. Da han kom begyndte
den engelske Kirkes Klokker at kime, det var meget smukt.

Kongens Fødselsdag (75 år) den 26-9-45 var en halv helligdag og alle forretninger lukkede. ”
Frede og jeg kom i børnehave i Taksigelseskirkens
menighedsbørnehave og 26. juli 1939 blev Kirsten født hjemme,
som vi alle 5 er blevet. Den 1. april 1940 begyndte jeg i 1. Klasse
på Klostervængets Skole.

Mens vi var børn, kom vi i Tivoli en gang om året. Jeg husker far
og jeg, mens vi boede på Østerbro, gik ind til Tivoli med Kirsten i
barnevognen, mens mor og Frede tog sporvognen og vi så mødtes
uden for Tivoli. Senere, mens vi boede på Amager tog mor os
børn med i Tivoli om eftermiddagen og far kom så, når han var
færdig på arbejde. Vi spiste så vore medbragte mad i ”Mælkeriet”.
Når det blev mørkt tog mor hjem med Frede og Kirsten og jeg fik
så lov at blive sammen med far og vi kom bl.a. i rutchebanen.

På Østerbro oplevede vi den 9. April 1940, hvor mor og jeg
tydeligt
kunne se de tyske fly fra kvistvinduerne om morgenen, da
Far og mig på vej til Tivoli med
vi
stod
op.
Jeg husker også den første luftalarm, umiddelbart efter
Kirsten i barnevognen.
vi var kommet tilbage fra ferien i Nysted. Vi fik meget travlt med
at komme i kælderen, hvor der var indrettet et interimistisk beskyttelsesrum. Pludselig var der stor forvirring,
Kirsten var forsvundet på trods af hun næppe var blevet 1 år. Mysteriet blev opklaret, naboen fru Larsen, som
kom meget hos os, var styrtet ind til os og havde bragt hende i sikkerhed i kælderen.

Efter vi var flyttet til København var vi i nogle år, til og med sommeren 1940, på ferie (14 dage) i Nysted hos
farbror Georg og tante Lisbeth. Jeg husker, at vi ofte var ude at sejle med dem. Jeg må allerede den gang
have været glad for det, for det første jeg tegnede, da jeg kom i skole var en sejlbåd.

På disse ferier i Nysted var vi altid ude at besøge ældre Nystedborgere, som far kendte, bl.a. Jette, der altid
var sengeliggende og boede hos familien Bjerregaard. Vi besøgte også Fars gamle spillelærerinde, Clara
Meyer og hendes søster Adelaide, der boede sammen lige ud til ”Rådhuspladsen”, ligesom vi var på
kirkegården flere gange.
I København besøgte vi tante Clara meget og hun var nu flyttet ud i ”aldersrenteboligerne” i Sundparken på
Amager. Den 1. Juni 1941 flyttede vi til Milanovej 5, 1. sal m.f., der bestod af 2 værelser med centralvarme
og 2 små altaner. Her blev Arne født om morgenen d. 11. oktober 1941. Nogen tid efter fik vi lejligheden
ved siden af, der var noget større. Når der var luftalarm nu, gik vi ikke mere i kælderen, på trods af, at vi
kunne høre, de skød med luftværnsskyts ikke langt fra.

I 1941 var vi på ferie hos farbror Christian og tante Johanne i Slagelse. Fra 1942 holdt vor familie sine ferier
1 farbror Christian og tante Johannes strandhus ved Kongsmark Strand ved Storebælt. Det var ikke så stort,
vi sov på stole og bænke, det var meget primitivt, men vi var meget glade for at være der. Der var også en
jolle med latinersejl, som tidligere havde tilhørt min farfar i Nysted. Den havde vi meget glæde af. Mad blev
lavet på en primus i et meget primitivt køkken. Når vi kom til Slagelse med toget, blev vi afhentet på
stationen af ”Osvald” i farbrors lastbil, der var forsynet med bænke og høje kæpskinner, så vi næsten kunne
sidde skjult med al vores habengut. Samtidig var der pæne forsyninger af madvarer med fra farbror og tante.
Da vi nu var 4 børn og altså en såkaldt ”børnerig” familie (3 børn var minimum), fik vi d. 1. Nov. 1942 et
lejerækkehus i et helt nyt byggeri, ”Humlevænget” i Husum, Boeslundevej 61, med en lille have og terrasse.
Der var en stue på 4 x 5 m, et køkken, en entre med trappe op til 1. sal og nedgang til kælder med vaskerum
og et brændselsrum på 4 x 5 m. Der var en kakkelovn i stuen og en på 1. sal, hvor der var soveværelse og
2 kamre og en lille repos samt toilet med håndvask med koldt vand.
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Til flytningen havde en af Houlbergs chauffører, der hed Thøgersen lovet at køre. Han flyttede også for os i
1941 da vi flyttede til Amager. Det var en åben lastbil med gasgenerator. Jeg husker jeg var med på lastbilens
lad sammen med far og Leonhard, medens Mor sad i førerhuset med en af de ”små” på skødet. Vi kørte over
Langebro, hvor der på Amagersiden var et lille tårn, hvor der sad en politibetjent og regulerede trafiklyset.
Da vi kom til Rådhuspladsen blev vi stoppet af en politibil, det var vist fordi der var mennesker på ladet eller
fordi det var lørdag aften. Leonhard var sikker på, at det var politibetjenten på Langebro, der havde ringet og
gjort opmærksom på os. Han havde set, at politimanden havde taget ”røret” og ringet. Vi blev noteret og
Houlberg fik en bøde, som en af cheferne fortalte far om, uden at han gjorde krav på at far skulle betale.
Far var en trofast kirkegænger og fandt sin egen ”konfessionarius” blandt sognets præster. Da vi flyttede til
Husum kørte vi en af de første søndage til Brønshøj Kirke, men far fandt snart ud af, at vi ”hørte til” i Husum
Kirke, da vi boede i Husum sogn. Her fandt far behag i Knud Rasmussen, der var ”residerende kapellan”,
som var titlen på den præst, der var sognepræstens stedfortræder.

Børge blev født den 14. Maj 1943 om aftenen, som jeg husker som meget varm - men det var måske
spændingen, der gjorde det. Han blev døbt Børge efter far's kollega og ven, der hed Børge Hansen, der var et
stort idol for os drenge. Han var roer, midt i tyverne og var CB-SANITET (CB = Civilbeskyttelse), hvilket
betød, at han ved luftalarm skulle møde på Sundby Hospital for at hjælpe med at bringe patienterne væk fra
vinduer, så de var i bedre sikkerhed. Han skulle begive sig af sted ved ”forvarsling” og ofte blev
forvarslingen afblæst inden han nåede hospitalet. Det talte Far og B.H. om en aften hans besøgte os, og jeg,
der var 11 år, sagde, at så måtte han se at fa forbindelse med Englænderne, så han vidste hvornår de kom. De
kiggede begge mærkeligt på mig og sagde det var noget pjat. Nogen tid efter kom far hjem og fortalte, at nu
så vi først B.H. når krigen var forbi. Han var flygtet til Sverige, da tyskerne var efter ham. Ham kom hjem
med Brigaden d. 5. maj 1945 og var en kort tid med til at bevogte grænsen til Tyskland.

Selv om vi i Danmark havde det godt i forhold til andre lande under krigen, blev livet dog præget af krigen.
Jeg husker først i januar 1943, at vi så de engelske fly, der havde bombet B & W’s dieselmotorfabrik på
Christianshavn. De fløj lavt hen over husene, hvor vi boede. Jeg husker tydeligt far’s alvorlige ansigt, da han
kom hjem fra arbejde en dag først i januar 1944 og fortalte, at tyskerne havde myrdet Kaj Munk, der var
præst og forfatter. Han havde talt nazisterne imod fra prædikestolen.

I sommeren 1944 var vi også på ferie ved Kongsmark Strand. Om aftenen kunne vi bl.a. se, når tyskerne
skød efter engelske fly fra Korsør og Sprogø. Farbror Christian havde 25 års købmandsjubilæum, medens vi
holdt ferie ved stranden. Far og Mor var inviteret med til middag om aftenen og vi skulle være alene i
strandhuset, dog skulle gårdejer Hansen, som farbror havde lejet strandgrunden af, se til os når vi skulle i
seng. Far skulle så senere komme cyklende ud til os og Mor skulle overnatte hos farbror og tante.
Da vi var gået i seng oplevede vi et farligt skyderi med antiluftskyts fra Korsør. Vi kunne se lyssporene og
var noget bekymrede. Men heldigvis kom far. Keld havde fulgt far ud af Slagelse, så han kom på rette vej.
Der var sikkert ”spærretid”, så han skulle af sted inden et bestemt tidspunkt.
Vi led ikke nød under krigen. Vi havde jo også den fordel, at far arbejdede hos Houlberg, hvor han kunne
købe kødvarer og svinefedt m.v.. Men alle madvarer var rationeret, ligesom der skulle spares på el og gas.
For at spare på gassen, havde vi i det sidste krigsår en lille ”spareovn” på terrassen til at lave mad på. Til at
fyre i spareovnen og i gruekedlen i vaskekælderen, brugte vi høvlspåner, som vi købte for 10 øre pr. sæk på
maskinsnedkeriet I/S Contra på Husumvej.

Det jeg husker som noget af det vanskeligste var, at vi havde store
problemer med at skaffe nye dæk og slanger til vore cykler. Det blev
hurtigt umuligt, og når der blev slidt hul i dækkene, kom vi ”dækslapper”
på, så det fortsat var muligt at køre på de hullede dæk. Men hvor måtte vi
ofte lappe cykelslangerne.
På et tidspunkt sidst i 1940’eme blev far flyttet op på kontoret hos
Houlberg, hvor arbejdsforholdene var bedre, men årene med kulden i
hallen havde gjort deres virkning og det endte med flere tilfælde af
ischias med lange sygdomsperioder. I forbindelse med en af disse blev
han afskediget i 1955.
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Mor i liggestolen, der
kunne klappes sammen. Jeg
husker det, som om vi altid
slæbte rundt med den.

Efter krigen fik mor arbejde som husmoderafløser, det man i dag kalder hjemmehjælper. Det var med til at
styrke økonomien i den store familie. Hun passede syge børn mens forældrene var på arbejde eller passede
syge mennesker i deres hjem.

Videre skriver far i bogen:
”Den 31. Januar (1947) var vi ude til Tante Claras Fødselsdag. - Det var en hård Vinter , vi havde været
saa heldige, og haft en Del Koks fra forrige Vinter, saa vi havde haft det saa dejligt at kunne fyre med Koks
det meste af Vinteren, men 1ste Februar havde vi ikke saa meget tilbage og maatte flytte op ovenpaa og
indrette Stue i Soveværelset og kunde ikke fyre op den sidste Del af Vinteren i Stuen, men vi maatte endda
være glade, mange Mennesker havde slet intet Brændsel og maatte fryse.
Søndag den 16. Februar, Fastelavn, var I (Frede og mig) med FDF på Rødovregaard og slaa Katten af
Tønden. Vintreren trækker længe ud, vi maatte bo ovenpaa i 2 Maaneder. ”

Lidt senere fortsætter han:
”Den 20. April døde vores gamle gode Konge Chr.X., han var gammel (76 år) og havde været syg en Tid, det
var godt han fik Lov at se Danmark frit, hvad der var ham til megen glæde.

Om Onsdagen blev Kongen ført fra Amalienborg Slot til Christiansborg Slotskirke, hvor Kongens Kiste stod
paa offentlig Lit de Parade. Der var i tusindvis af Mennesker, som kom og defilerede forbi.- Mor var
forkølet, men jeg tog derind med Jer alle Lørdag den 26. April og vi stod i Rækker i tusindvis, og da vi havde
staaet og ventet i 2/2 Time blev der lukket og vi naaede ikke langt fra Indgangen, men kom ikke ind, og
maatte tage hjem. Jeg vilde gerne I skulde se det og vilde også selv gerne og derfor tog vi ind igen Søndag
Eftermiddag og ventede i DA Time, men naaede saa at defilere forbi Kongens Baare, det var meget
højtideligt og smukt, - vi var ogsaa inde om Onsdagen og stod ved Holmens Kirke, og saa Kongens Kiste
blive kørt til Slotskirken, det var stille og smukt.
Den Dag Kongen blev begravet var du (Georg) i Byen at se det med en af dine Kammerater, jeg var til
Mindegudstjeneste med Frede og de smaa og senere hørte vi Transmissionen i Radioen. ”
Som det fremgår af beretningen var det en meget kongetro
indstilling Far havde og gav videre til os. Når han havde mulighed
for det, var han altid på Amalienborg Slotsplads kl. 12 på Kongens
og senere Dronningens fødselsdag, ligesom han også sendte
lykønskninger til forskellige mærkedage i kongehuset. Der
foreligger takkekort fra Dronning Alexandrine personligt, fra Kong
Frederik og Arveprins Knud personligt for fars gave til Sct.Lukas
Stiftelsen i anledning af Dronning Alexandrines død, og fra
Dronning Ingrid personligt:

Kongsmark Strand 1952. Familien
og min venner Harry og Grethe, der
kom på week-end.
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Da Fars spillelærerinde, Clara Meyer døde, arvede Far hendes klaver, som afløste vore gamle taffelformede
klaver. Det var mere moderne og tog mindre plads op, da det var opretstående. Begge klaverer er blevet
flittigt benyttet, om aftenen spillede Far fra Danmarks Melodibog og vi stod rundt om klaveret og sang til,
ikke mindst når vi havde gæster måtte vi ”optræde”.

Clara Meyers klaver fik dog et sørgeligt endeligt. Ved far’s død arvede Arne det og syntes det skulle males.
Arne og hans naboer kørte af sted med klaveret på ladet af en lastbil. Da de skulle dreje fra Jyllinge Bygade
til Møllevej røg klaveret af i svinget og faldt ned på vejen. Med et mægtig ”PLING” gik det i ”tusind
stykker”. Arnes naboer skreg af grin, mens Arne var grædefærdig. Det er vist unødvendigt at fortælle, at det
aldrig blev til klaver igen.
I sommeren 1950 gik Frede og jeg ud
af skolen. Frede med flidspræmie fra
7.kl. og jeg med realeksamen. 1.august
1950 begyndte Frede og jeg at arbejde.
Frede kom i lære hos købmand Storm
Nielsen på Herlev Hovedgade 60, hvor
han var i lære i 4 år. Der var sket en
vis forandring siden Far var i lære.
Arbejdstiden var nu fra kl.8 til 17.30,
om fredagen til kl.20 og om lørdagen
til kl. 14. Handelsskolen foregik en dag
om ugen i arbejdstiden. Jeg begyndte i
Den Danske Landmandsbank på
Rådhuspladsen, hvor jeg var indtil maj
1954, hvor jeg skulle ind som soldat.
Husum Skole, hvor vi alle 5 har gået.
Frede var
ricuc
vai udlært
uuiccii i.
1. aug. 1954, men ua
da
købmanden ved læretidens begyndelse havde glemt at få ordnet lærekontrakten, blev Fredes læretid i
kontrakten sat så den var gældende fra 1. sept. 1950 til 1. sept. 1954, dog med kommisløn den sidste måned.
Indtil 11. nov.1954, hvor Frede blev indkadt til Livgarden i Høvelte, arbejdede han i en forretning i Gentofte.

Julegaven 1952 til vore forældre. F.v. Georg, Arne, Frede, Børge og Kirsten
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I 1954 gik Kirsten ud af skolen hun var i lære som pressemedhjælper på Ritzaus Bureau, hvor hun med stor
færdighed betjente nyhedsbureauets fjernskrivere. I sin fritid spillede hun tennis i Herlev Tennisklub.

Far var til at begynde med ikke glad for at være medlem af en fagforening, men på et tidspunkt blev han nødt
til at melde sig ind i HK og dermed også i arbejdsløshedskassen. Det var et stort held, nu da han blev
arbejdsløs midt i 50’erne. Et held var det også, at vi 3 ældste nu havde vores egen indtægt og dermed kunne
bidrage til husholdningen.
Far fik arbejde skiftende steder, han var bl.a. i Rigsarkivet som arkivbetjent, hvor han tog arkivalier frem. Til
sidst var han i mange år hos MLU i Vester Farimagsgade, det nuværende TOPDANMARK. Da selskabet
flyttede til Ballerup i 1974 ønskede han at holde op, men han var jo også næsten 75 år.

Far var forud for sin tid på
mange områder, han kørte med
barnevogn allerede i 1930’erne,
han lavede mad og strøg tøj.
Hans store fritidsinteresse var at
kniple og brodere. Han var
utrolig trofast overfor venner og
familie og glemte aldrig at
besøge nogen, der havde behov
for et besøg.

Sidst i 1940’erne, da min Far
arbejdede hos A/S Houlberg,
fortalte inspektøren ham, at
Clara Pontoppidan ville komme
dagen efter for at få repareret
sin bil på deres værksted. Far
sagde til inspektøren, at han
godt kunne tænke sig at hilse på
hende, idet han var en stor
beundrer af hendes kunst.

Dette takkekort fra Clara Pontoppidan, skuespillerinde ved
Det Kgl. Teater, taler for sig selv. Gaven er sendt i anledning af
hendes 80-års fødselsdag.

Dagen efter kom inspektøren med Clara Pontoppidan og præsenterede far for hende med ordene: ”Det er
vores afdelingschef herr Rossing.” Far udtrykte sin beundring for hendes skuespilkunst, hvilket naturligvis
glædede hende meget.

1. august 1955 kom Arne i lære som Isenkræmmer hos Bendixen på Frederikssundsvej, hvor han blev udlært
og var, indtil han kom ind som soldat i maj 1960.

Onsdag d. 4. september 1957 fejrede Mor og Far sølvbryllup, Børge blev konfirmeret og jeg fyldte 24 år.
Vi havde været i skoven og samle egeløv og der blev bundet en guirlande, der blev hængt over
indgangspartiet. Om morgenen blev sølvbrudeparret vækket med musik fra en lirekasse, som Arne drejede og
vi sang de sædvanlige sange, I østen stiger solen op og Det er så yndigt at følges ad, hvorefter der var
morgenkaffe.
Kl. 10 blev Børge konfirmeret i Husum Kirke af pastor Erik Porsbo med speciel tilladelse fra Københavns
Biskop, da det ikke var en Søndag. Under præludiet spillede organisten ”Det er så yndigt at følges ad”, som
en særlig hilsen til sølvbrudeparret. Vi var mange i den daværende lille Husum Kirke. Efter konfirmationen
var der altergang, hvor hele familien deltog, herunder Faster, tante Karen, tante Lisbeth m.fl..

Senere var der frokost på Boeslundevej, hvori bl.a. deltog, Faster, tante Karen, tante Lisbeth og tante Amalie.
Om aftenen var der middag i nogle selskabslokaler på Sallingvej, hvor der foruden de allerede nævnte også
deltog Farbror Christian, Tante Johanne, Børge Hansen og hans kone Inge m.fl..
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Som et kuriosum kan jeg nævne, at mor på det tidspunkt arbejdede som husmoderafløser. Her havde hun bl.a.
passet en familie på Frederikssundsvej, hvor moderen var på hospitalet og døde. Familien bestod af manden,
Jørgen Christensen, en søn Tom og en datter Karen. De var nærmest blevet en del af vores familie og Jørgen
var derfor inviteret med og fik min skolekammerat Harrys storesøster Lillian Beyer til bords. Det var et
heldigt valg, de blev senere gift og Lillian blev en god mor for Karen og Tom. Tom og hans kone Beth er i
dag nærmest en del af Arnes familie.
1. marts 1958 flyttede vi fra Husum til Århusgade nr.l. Børge fortsatte dog i 3. mellem på Husum Skole til
det nye skoleår begyndte 11. august, hvor han flyttede til Strandvejsskolen. Herfra tog han realeksamen i
1960. Børges sidste skoleår var noget torbulent, da vores far og mor blev separeret i januar 1960 og hjemmet
delt. Mor fik forældreretten over Børge og dermed den fælles lejlighed. De blev skilt 18. april 1962. Efter
nogle år, da skilsmissen var kommet lidt på afstand, var de dog sammen ved flere lejligheder og kunne også
tale sammen.

Far boede en kort tid i et værelse i Virum, men fik snart en lille stuelejlighed i Gemersgade inde i gården,
senere flyttede han til en lejlighed i forhuset på 1. sal., hvor der var toilet på gangen, som han delte med
naboen. Da boligerne blev saneret fik far en moderne lejlighed i Vallensbæk ikke langt fra stationen.
Han var frisk til det sidste og brugte cyklen flittigt. Den blev også hans endeligt. Som cyklist blev han kørt
ned af en bil i Vallensbæk og døde en månedstid efter uheldet på Glostrup Amtssygehus. Han blev begravet
fra Vallensbæk Kirke af pastor Fred Andersen.

Mor med sine børn på sin 90-årsdag.
F.v. Georg, Frede, Mor, Kirsten, Børge og Arne.

Børn:
Georg Axel Adolf Reckweg Rossing (Se denne), f. 4. sept. 1933 i Nakskov.
Frede Axel Ernst Gunther Reckweg Rossing (Se denne), f. 27. juni 1936 i Nakskov.
Kirsten Gerda Rossing (Se denne), f. 26. juli 1939 i Aldersro sogn, København.
Arne Axel Reckweg Rossing (Se denne), f. 11. oktober 1941 i Philips sogn, København.
Børge Axel Reckweg Rossing (Se denne), f. 14. maj 1943 i Husum sogn, København.
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Om min far skriver min niece:

Duften af gule fresier.
4/*Ingrid Mehlsen.
Mit navn er Ingrid Annemarie Schlippe Mehlsen opkaldt efter tante Ingrid, fordi jeg blev født på Georg og
Ingrids bryllupsdag 30. august 1958, Annemarie efter min mormor, som også er min gudmor, Schlippe efter
min far Hans Ole, som jeg fik, da jeg var 1 år gammel og endelig Mehlsen som er mit ”giftenavn”. Men
faktisk er jeg døbt Ingrid Annemarie Rössing. I familien er jeg altid blevet kaldt Søs.
Jeg har spurgt min morbror Georg Rossing, om jeg måtte
skrive om min morfar, Axel Rossing i denne fine slægtsbog,
som Georg med stor energi har arbejdet med i årevis. Dette
synes jeg var en nødvendighed for mig, fordi han har betydet
så meget for mit liv, dannelse og udvikling. Stadig, efter at det
næsten er 30 år siden, at han døde, kan det at tænke på ham og
fortælle om ham fremkalde savn og vemod hos mig. Det må
være, fordi han var noget ganske særligt for mig.
Morfar døde da jeg var 16 år - 18. marts 1975.

Når man som voksen tænker tilbage på sin barndom, forbindes
den ofte med sanserne - dufte, lyde og synsindtryk.

Det siges også af mange psykologer, at hvis man som barn har
haft en voksen, der er stabil, kærlig og givende skal der meget
til for siden hen at vælte ”læsset”. Min morfar - Axel Rossing
var den jeg i dag som voksen; men også dengang som barn
tænker på som den voksne, der var en stor del af mit
fundament.
Da jeg blev født d. 30. august 1958 boede min mor hjemme
hos sine forældre i Århusgade på Østerbro. Min mor - Kirsten
- var lige fyldt 19 år, og hendes lod var at skulle føde mig
uden en mand ved sin side. Dengang var det heller ikke som i
dag. F.eks. har Mor fortalt, at Faster Søster ikke ville hilse på
hende pga. at hun var ”kommet i ulykke”. Men Morfar, der på
Søs med sin mor og morfar til
det tidspunkt var arbejdsløs, knejsede med nakken, når han
Marion og Arnes bryllup.
spadserede med mig i barnevognen ned ad Østerbrogade. Han
passede mig i de første måneder, fordi Mor allerede en måned
efter min fødsel var i gang med sit arbejde på Atelier Elektra i København, som kontorassistent. Det, at en
mand gik med en barnevogn, var usædvanligt på den tid - men at han også passede mig var ganske uhørt.
Kimen til de tætte bånd der var mellem Morfar og mig var altså skabt meget tidligt i mit liv, og den nærhed
var der, indtil han døde, da jeg var 16 år gammel.

Noget af det første jeg kan huske er, da han og jeg var på ferie i Farbror Sigfreds og Tante Amalies
sommerhus nede i Lindelse ved Nakskov. Det stærke sommerlys og vandet har gjort indtryk. Jeg var omkring
2-3 år.

Af de mere dagligdags ting kan jeg huske, når han ofte kom og hjalp Mor med at få min lillesøster Annette
og mig kørt på cykel til børnehave og vuggestue, inden de selv cyklede til MLU (Top Danmark) ved
Vesterport, hvor de begge to arbejdede.
Morfar boede dengang i en 1-værelses lejlighed med et lille køkken og toilet ude på trappeopgangen i
Kejsergården i Gemersgade ved Nyboder - ganske beskedent. Han havde sin cykel, som han kørte på

205

sommer og vinter og altid havde han sin karakteristiske mørkeblå alpehue på. Om sommeren var han altid
brun i ansigtet, nakken og på underarmene. Ellers var resten af kroppen kridhvid. Morfar havde altid sommer og vinter - en hvid eller lyseblå skjorte, blå uldtrøje med v-udskæring, grå terylenbukser og sorte
lædersko med snøre på.

Morfars liv var ganske beskedent - der blev ikke ødslet. Altid blev der spist op og hans tallerken var aldeles
ren, når han havde spist - han spiste med sin egen skegaffel - dobbeltriflet i sølv - som han havde ffa sin
barndom/ungdom i Nysted. Der blev aldrig smidt mad ud, og tit lavede han ”ruskomsnusk” - mad der blev
genbrugt over flere dage. Mor diskuterede tit med morfar om, at det var farligt for hans sarte mave. Slik blev
der lavet til os børnebørn - lakridssnørebånd, der blev revet i strimler, pebermyntepastiller eller små
kandisstykker i små pergamentkræmmerhuse, æggesnapse blev der rørt med sølvske i de dybblå kopper med
hank, udskårne appelsiner altid dyppet i det for Morfar uundværlige sukker, vanilleis serveret med
marengskys, og kræmmerhus med flødeskum - med et drys sukker. Altid blev der kræset om os, og når han
var på besøg, havde han altid et kræmmerhus med slik i lommen til os børn.
En gang om ugen havde vi ”fiskedag”. Det blev den kaldt, fordi vores far hver torsdag gik til
håndboldtræning - så var der nemlig ”frit lejde” til at spise fisk hjemme i Århusgade - Far hader nemlig fisk.
Morfar kom da til spisning og bagefter spillede han, Annette og jeg så 500. Der blev spillet om penge - 10 og
25 ører. Der blev møjsommeligt ført regnskab og mønterne blev lagt i en lille lyserød plastikpung - på
forunderlig vis var det altid Morfar, der betalte. Vores Far kaldte det, at vi spillede med kærlighed - det spil
var ikke noget for ham. I løbet af sommeren var der så penge nok til en skovtur - enten med madpakkerne på
cykeltur til Charlottenlund, eller som der blev råd til et år: En tur med karet i Dyrehaven, hvor der blev spist
Reine Claude blommer i lange baner.

Morfar var en trofast konservativ og jeg husker tit, hvordan min far, der var socialdemokrat om en hals,
drillede Morfar med hans loyalitet over for partiet og Ninn Hansen. Men social forståelse og respekt for de
fattige lå dybt i Morfar. Hans sko blev ofte pudset, men såler var der ikke meget af, dog mente han, at
spritterne der stod nede ved Sankt Pouls Kirke også skulle have glæde af dem. Skoene blev derfor overrakt
sammen med selvsmurte madpakker og hans udtjente tøj.
Morfar forstod at sætte pris på sit liv. Han kunne sidde på en sten og leve sit liv - altid var der noget at
fortælle af ting han havde oplevet, nu eller for lang tid siden, aldrig var der bitterhed, surhed eller
uretfærdighed at mærke på ham. Han talte aldrig dårligt om andre mennesker - heller ikke hvis han var
blevet dårligt behandlet. Nogen kan sige han var naiv, men jeg tror, at han havde den evne, at skabe sin egen
virkelighed - altid med livets lyseste sider som baggrund.

Hver aften bad Morfar aftenbøn. Over hans seng hang hans børns bryllupsbilleder, billeder af os børnebørn
og Kong Frederik og Dronning Ingrid. Værdier der stod ham nær var: Kristendommen, Kirken, Kongehuset,
hans barndom og sidst men ikke mindst familien. Også her var han ikke karrig - der blev besøgt gamle
tanter, kusiner og andet ”godtfolk”. Sammen med Morfar har jeg f.eks. besøgt Tante Conradine ude på
Christianshavn ved Vor Frelser Kirke - morfars morbrors datter. Jeg har ikke været ret gammel, da han
cyklede med mig på stangen ud på en lille visit. Hun boede i en stuelejlighed, hvor man trådte lige ind i stuen
fra trappeopgangen.
Tante Signe, Morfars morbrors plejedatter kom vi også ofte hos på Rolfsvej på Frederiksberg. Her sad vi i
hendes store sofa, som Børge langt senere arvede, og jeg husker stadig hendes taffelklaver, der var gået ud af
stemning, nips fra England (hun var anglofil om hals) og Rhodesia, og billedet der skiftevis viste Dronning
Annemarie og Kong Konstantin, når man vippede det. Hendes liv fulgte jeg også efter Morfars død og
sammen med Mor sad jeg hos hende de sidste uger inden hendes død. Ja, vi var de eneste der var med, da hun
blev lagt i sin kiste på plejehjemmet på Frederiksberg, hvor hun døde i 1980.

Tante Asta og Tante Ellen - Morfars kusiner - blev også besøgt flittigt. Jeg husker, når Tante Asta næsten
blev helt væk, når hun sad i den store chesterfieldsofa i baglokalet i Tante Ellens legetøjsbutik Eventyrboden - nede i kælderen på Vennemindevej. Og Tante Ellen, der blev mindre og mindre, jo ældre
hun blev, stående bag sin høje disk af træ med plader af glas, så man kunne se en fortryllende mængde af
småt legetøj, glansbilleder, nipsenåle og meget andet. Dette slaraffenland var noget andet end det BR i dag
viser. Her og hjemme hos tanterne privat kom Morfar mindst en gang om ugen. Også Tante Asta og Ellen
kom jeg hos efter Morfars død - min søn Kristian og Torben har besøgt Tante Ellen flere gange - og hun os.
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Ligeledes har Mor, Torben og jeg besøgt deres bror - Onkel Ejnar og Tante Karen i deres hjem i Esbjerg. Jeg
husker, at han bl.a. havde en helt imponerende samling af de gamle PH-lamper. Dem havde han fra den gang
han havde sit eget firma - han havde været kartoffelgrossist.

Et stærkt minde var den dag Tante Visse døde. Morfar stod en kold decemberaften inde på Det Kongelig
Teater og ventede på hende. Onkel P. og tante Visse var abonnenter på teatret, hvor de sad på 2. etage i
venstre side - dog sådan, at man kunne se ned i kongelogen, når man rejste sig lidt! Når en af dem ikke ville
med i teatret overtog Morfar billetten. Forestillingen var begyndt; men Tante Visse var ikke kommet med
sporvognen. Morfar ringede da til Onkel P - sådan hed han altså - og først som voksen fandt jeg ud af, at det
ikke var hans rigtige navn - P’et stod for hans efternavn - Pedersen. Her fandt Morfar ud af, at der var sket
en ulykke nede på Jagtvej, hvor lille Tante Visse var gået over for at nå sin sporvogn til teatret. Morfar måtte
da køre ind på hospitalet for at identificere hende. Sent på aftenen husker jeg, at han kom hos os i Århusgade.
Annette og jeg lå i vores senge, og han fortalte os, hvad der var sket og sluttede af med at bede Fader Vor for
Tante Visse.
Et sjovt efterskrift er også historien om, hvordan Tante Visses parfume kom til at hedde ”Prutvand”. Vi piger
fik nemlig altid en lille parfumeflaske, hvor der var hældt 4711 fra en stor ”dunk”, som Onkel P havde købt i
Daells Varehus. Børge fortæller, at navnet ”Prutvand” kommer af, at når Tante Visse og Onkel P i gamle
dage besøgte Tante Clara ude på Amager, var hendes hund,også kaldet Ib, god for en prut. Når dunsten så
blev for kraftig for Onkel P’s sarte næse, sprøjtede han lige med eau de cologne fra sin lille flakon.
Dette at bede og tro på det evige liv var noget ganske fundamentalt i Morfars liv - han var fuld af tro på, at
han ved sin død skulle blive forenet med sine søskende og forældre. Ofte gik Morfar i kirke om søndagen.
Jeg var med mange gange og kan takke ham for min ”salmekunnen”. Specielt husker jeg en cykeltur, vi
gjorde, da jeg var ca. 12 år gammel: Vi startede med at gå til gudstjeneste i Holmens Kirke, for derefter at
cykle hen til messe i den Russisk Ortodokse Kirke i Bredgade - ”Løgkuppelkirken”. Derefter deltog vi i
messen i Den Katolske Domkirke lidt længere hen ad gaden. Vi sluttede af med manér, for vi blev smidt ud
af Den Engelske Kirke nede ved Langelinie, fordi vi ikke sang med på salmerne. Denne tur viser også
Morfars åbenhed og nysgerrighed over for andre religioner, selvom han godt vidste, hvor han selv hørte til.

Af de mere sjove fortællinger om Morfar og kirke, kan jeg berette om den gang han udgav sig for at være
præsten fra Vallensbæk Kirke, med hvem han i øvrigt havde et tæt forhold til. En dag var han på tur med min
lillebror Kim bag på cyklen. De var åbenbart kommet på en privat vej, og pludselig stod der en truende
mandsperson med et gevær foran dem. De blev overfuset og truet på det groveste, så Morfar mente da, at det
var på sin plads med en løgn af de større. Morfar påtog sig rollen som præsten og udtrykte sin forfærdelse
over, hvordan den forurettede turde tale til en øvrighedsperson i den tone. Det kan nok være, at geværet kom
ned, og Morfar kunne da fortsætte med et lunt smil på læberne og i et adstadigt tempo på den private vej.

Morfars interesse for teatret - altså Det Kongelige Teater - var også stor. Jeg har været med ham adskillige
gange og sovet til forestillingerne, har jeg da også. Jeg blev både ”udsat for” ”En sælgers død” med Poul
Reichardt, ”Skærmydsler” med Clara Pontoppidan, ”Elverhøj” med Poul Reumert, Wagner operaer og indtil
flere balletter. Hver gang sad vi på de samme pladser, og hver gang skulle vi med stor andægtighed gå forbi
billedet af skuespilleren Michael Rosing Wiehe, som Morfar fortalte, var af vores slægt.
•

Klaveret og sangen var også en stor del af Morfars liv. Hver dag spillede han på det med sange fra Danmarks
Melodibog og han tog det ikke så nøje, om der blev slået 2 tangenter an på én gang - han havde nemlig, som
os andre, nogle enormt tykke fingre. Det mest moderne han havde i sit repertoiere var ”Lille Sommerfugl” og
”Edelweis” ellers var det mest de danske sange, han elskede at fremføre på sin gamle spillelærerinde - frk.
Clara Meyers - klaver. Han startede også med at lære mig at spille klaver, men efter et stykke tid fik jeg en
rigtig spillelærer. I begyndelsen øvede jeg flittigt hos Morfar, indtil Mor og Far en dag overraskede mig med
at købe et nyt klaver. Hver gang Annette og jeg var hos Morfar spillede og sang vi. Det var rigtig sjovt, og
det mindede ham nok om gamle dage på Boeslundevej og i Nysted, når han og jeg ”gav den fuld gas” i den
firhændige vals.
Senere mistede klaveret ”pusten”, da Arne efter Morfars død mente, at det skulle males. På vej hen til
maleren med klaveret fastspændt på en trailer, faldt det af i et sving på en af Jyllinges veje. Arne fortalte, at
han aldrig i sit liv havde hørt så megen lyd på en gang!
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Af Morfar lærte jeg også at kniple. Han var nemlig rigtig dygtig og hurtig til at kniple. Hver morgen, inden
han cyklede på arbejdet, kniplede han en ”tunge” på et af de utallige lommetørklæder, som han lavede. Af
ham lærte jeg at lave ”Edderkoppemønstret”, og jeg kniplede mellemværk til en kaffedug til min Mor, da jeg
var 10-11 år gammel - dog tror jeg, at Morfar gav en hjælpende hånd med at lave de flere meter lange
blonder. Han broderede også - hans yndlingsmotiv var ”grøftekanten” - men Morfar var farveblind, så det
blev ikke altid taget så nøje, hvordan farverne blev sat sammen.

Da Prinsesse Margrethe skulle giftes, mente Morfar, at det var på sin plads med en gave - først ville han
brodere en pude, men efter svare overvejelser om det han broderede, var flot nok, besluttede han sig for at
købe en silkebrokade pude hos Lysberg, Hansen & Terp, den fineste møbelbutik i byen. Senere da gaverne
blev udstillet på Amalienborg, var vi inde og se gaven. Jeg ved også, at han har skrevet til Dronning Ingrid i
anledning af hendes fødselsdag. Herfra fik han også takkekort, hvilket gjorde ham så stolt.
Han lærte os også at strikke - ”ind gennem porten, konen under armen, og ud igen” - det var remsen han
lærte os. Der blev strikket adskillige vaskeklude, gæstehåndklæder og dengang Kim blev født, strikkede
Morfar stabler af bomuldsunderbukser. Det var før Pampers gjorde det noget nemmere at have babyer.

Jeg har her prøvet at beskrive nogle oplevelser og indtryk jeg har haft sammen med Morfar, idet jeg føler, at
det har været et privilegium, at have haft ham som Morfar. Den opmærksomhed og det engagement der blev
mig til del skyldes nok en kombination af, at vores ”kemi” passede sammen, og så omstændighederne
omkring min start på livet.
Jeg har beskrevet Morfars beskedenhed - men på hans sofabord stod altid en lille krystalvase med enten et
par gule fresier eller gule roser, hvis duft resten af mit liv vil minde mig om Morfar.
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Svend Georg Møller Rossing, f. 18. sept. 1900 i Nysted.
Død d.29. sept. 1974 i Nakskov. Bisat fra kapellet på Nakskov Kirkegård, hvor urnen er nedsat i fællesgrav.
Gift d. 17. maj 1928 i Nakskov Kirke med Eva Dortea Nielsen, født 22. aug. 1907 i Nakskov.
Død d.4. sept. 1980 i Nakskov. Bisat fra kapellet på Nakskov Kirkegård, hvor urnen er nedsat i fællesgrav.

Som den sidste Rossing blev Svend døbt i Nysted Kirke 2. juledag 1900. Farbror Svend voksede op i Nysted
og gik i den kommunale skole der. Han blev konfirmeret den 3. oktober 1915 i Nysted Kirke.

Svend fik på et tidspunkt blindtarmsbetændelse og blev opereret, hvorfor han blev kasseret som soldat.

Fra en omtale af hans 25-års jubilæum hos ”Danske Købmænd”
fortælles der, at han fik en grundig og alsidig uddannelse i sin fars
velkendte købmandsgård. Det tyder på, at han har ”overtaget” sin 4 år
ældre bror, Siegffeds læreplads hos faderen.

Efter han var udlært, kom han til firmaet Ferdinand Øberg i Nakskov.
Her arbejdede han til 1. maj 1922, hvor han blev ansat som
lagerforvalter
i
Danske
Købmænds
Handels-Aktieselskab’s
nyoprettede afdeling i Nakskov.
I en avisartikel i Lolland-Falsters Folketidende 16. febr. 1980 i
forbindelse med en indlæggelse på Nakskov Sygehus, fortæller tante
Eva, at hun som 16-årig i 1922 for første gang var i teatret. Hun var
blevet inviteret af den 7 år ældre kommis Svend Rossing fra
”Dankas”. De så operetten ”Bajaderen” i teatersalen i Nakskov og
samme år blev de forlovet, men Eva fortsatte med at bo hos sine
forældre de næste 5 år, mens de samlede udstyr.

Svend

Den 17. maj 1928 bliver farbror gift med Eva Dortea Nielsen, der på det tidspunkt arbejdede i en forretning i
Nakskov. De flyttede ind i en lejlighed på 1. sal på Skovsgårdsvej 55 i Nakskov, hvor Harald blev født den
3. marts 1929.

Til avisen fortæller Eva:
”KZ var jo fra starten indstillet på, at det skulle vare hele livet, og det tror Jeg også var en stor fordel. Vi
lærte hinanden tolerance. Naturligvis var vi af og til uenige, men der var ikke en eneste dag, hvor vi faldt i
søvn uden at have taget hinanden i hånden. ”
I 1935 købte de en nyopført villa, der havde været benyttet til udstilling af møbler og andet boligudstyr, på
Fayesvej 11 i Nakskov.
1. april 1936 kom Harald i skole på Nr.
Boulevard Skole. Fra 4. klasse fortsatte Harald i
1. mellem. For at Harald ikke skulle være alene
hjemme når forældrene var ude at spille kort, fik
han en lille sort skottehund kaldet Sussi. Hunden
blev dog mere tante Evas end Haralds.
Efter nogle år blev Svend ”Danske Købmænds”
repræsentant på Vestlolland. Før krigen kørte han
i bil og besøgte kunderne, men under krigen
måtte han besøge købmændene pr. cykel og tog.
Det var dengang der var flere privatbaner på
Lolland, f.eks. var der også en jernbane fra
Nakskov til Kragenæs.
Villaen Fayesvej 11
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Som de fleste af sine brødre var Svend også glad for
at sejle og havde i alle årene i Nakskov en sejlbåd,
som flittigt blev brugt til ture på Fjorden, ikke mindst
til week-endture til Albuen.

Eva

Avisen skriver videre:
”Sejlsporten var Eva og Svend Rössings store og i
mange år eneste luksus. Sommeren igennem cyklede
Eva ud til lystbådehavnen og riggede båden til, så
den var sejlklar, når skipperen kom fra arbejdet
klokken fire.
Det var på en af disse ture forbi værftet, at sønnen
Harald tilrettelagde sin fremtid i sin unge hjerne.
- Sådan én vil jeg være kaptajn på, sagde han, når de
gled forbi en af de store nybygninger. Og det blev
han også. ”

Svend

Det var hos Eva og Svend, at Lizzi’s kæreste, som ingen kendte på det tidspunkt, fandt husly i februar 1945,
da han var eftersøgt af tyskerne. Harald, der gik i 1 .g, og Heine gik lange ture sammen, hvor de fik endevendt
verdenssituationen. På den måde lærte de hinanden at kende. Under opholdet her blev Heine forsynet med et
nyt legitimationskort lydende på et andet navn. Efter nogen tid flyttede Heine til Nykøbing F., hvor han fik
husly hos en bekendt til hans tilkommende svigerfamilie.

25 Aars Jubilæum

Repræsentant Sv. Rossing,
Nakskov,
kan 1. Maj fejre 25 Aars Jubilæum i
Danske Købmænds Handels-Akts., Nak
skov Afdeling. Hr. Rossing er født i
Nysted, livor han i sin Faders velkend
te gamle Købmandsgaard fik en grun
dig og alsidig Uddannelse. Derefter ar
bejdede han i nogen Tid i det gamle
Nakskov-Firma Ferd. Øberg, indtil han
overtog Pladsen som Lagerforvalter,
d. 1. Maj 1922 i den nyoprettede D. K.
H.-Afdeling i Nakskov, en Plads, han
bestred i en Aarrække, indtil han over
tog Repræsentationen foi>Firmaet paa
Vestlolland. Hr. Rossing har i de 25
Aar vundet sig mange Venner blandt
Købmændene, han er altid en velset
Gæst i Forretningerne. Vi er mange
Købmænd, som benytter Lejligheden
til at sige Tak for Samarbejdet gennem
de mange Aar og haaber, det maa fort
sætte langt ud i Fremtiden.
J. J,

1947 blev et begivenhedsrigt år i familien på Fayesvej 11. Den
1. maj kunne Svend fejre 25-års jubilæum hos Danske
Købmænd.

Det fremgår tydeligt af avisomtalen, at firmaet i ham har haft
en repræsentant, som købmændene satte stor pris på. På dette
tidspunkt var tilværelsen som repræsentant igen blevet lettere,
da det nu igen var muligt at besøge kunderne i bil.

Samme år blev Harald student fra Nakskov Gymnasium og
dermed familiens stolthed, da han var den første student i vor
gren af familien.

1. juli blev Harald antaget som søkadetlærling i Søværnet, hvor
han den første tid lå på eksercerskolen i Arresødallejren ved
Frederiksværk.

Ved 40-års jubilæet i 1962 havde Svend overtaget stillingen som
lagerchef hos Danske Købmænd, som han bestred til han gik på
pension i 1967.

Folketidende fortsætter:
I 1972 fik Svend Rossing en blodprop. Eva Rossing skrantede
allerede med lungerne, men nu var det manden det drejede sig
om.. I to år passede hun ham hjemme. I fjorten dage vågede hun
dag og nat ved hans dødsleje.
Eva Rossing var alene i huset på Fayesvej efter 50 års lykkeligt
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Søkadetlærlingen på orlov hos
sine forældre 10. aug. 1947

samliv. Sønnen skiftede hendes sort-hvide tv fra 1960 ud med et farve, men ellers trivedes Eva Rossing videre
ved egen kraft. Fortrinsvis takket være håndarbejde og med de store tilførsler af energi og livsglæde, når
børnebørnene kom på besøg og til sidst bragte Karoline og Rasmus med sig. Afog til tog Eva Rossing turen
til Århus. Senest i julen. ”

LOLLAND FALSTERS FOLKETIDENDE

VESTLOLLAND

»Derfor
vHjeg
så nødig
dø nu«
Eva Rossing, 73, ligger på Nakskov
sygehus og venter på at blive opereret.
»Alt er farligt«, har lægen sagt,

men Eva Rossing har et livs erfaring
i at være tilfreds. Her gør hun status.
Af Lars L. Nielsen

Hovedet på artiklen i Lolland-Falsters Folketidende 16. febr. 1980

Et halvt år efter artiklen var i Folketidende døde tante Eva og blev begravet fra kapellet på Nakskov
Kirkegård.
Barn:
Harald Rossing (se denne), f. 3. marts 1929 i Nakskov.

Eva og Svend ved
Lis og Haralds bryllup.
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Ejner August Pedersen, født 14. december 1894 i Nakskov.
Død 26. januar 1990 i en alder af 95 år på Plejehjemmet Nordvangsgård i Birkerød. Urnen nedsat på
Birkerød Kirkegård.

Gift den 10. juli 1925 i Hjørring Kirke med Karen Kathrine Jacobsen, f. 20. januar 1903 i Hjørring.
Død 24. oktober 1983 i Esbjerg. Urnen nedsat på Birkerød Kirkegård.

Ejner voksede op i Nakskov og tog mellemskoleeksamen fra Nakskov Realskole, hvorefter han kom i
handelslære hos købmand Jacob Tommerup i Nysted. Senere deltog Ejner i Købmandsskolens 1-årige
dagkursus, hvorfra han tog afgangseksamen.

11919 kom Ejner til Esbjerg, hvor han blev ansat i firmaet Eriksen & Christensen. I 11 år fra 1922 til 1933
var Ejner udstationeret i firmaets afdeling i Hamborg og derefter 1 år i Buenos Aires i Argentina for samme
firma.

I 1934 kom Ejner og Karen tilbage til Esbjerg, hvor Ejner var fuldmægtig hos Eriksen & Christensen. I en
årrække var han formand for den konservative vælgerforening i Esbjerg.
Det tidligste jeg husker om Ejner er, at der under krigen, da vi boede på Milanovej på Amager, kom en sæk
kartofler fra ham. Min mor fortalte, at det var fordi han havde tilplantet sin sommerhusgrund på Fanø med
kartofler, da han ville undgå at tyskerne skulle beslaglægge hans grund til krigsformål. Det har været i
efteråret 1941 eller 1942.

Første gang jeg mødte onkel Ejner personligt var efter krigen, da jeg sammen med min far rent tilfældigt løb
på ham på hjørnet af Østerbrogade og Willemoesgade. Vi var på vej til min fars farbror Christian (f. 14-41864), der boede i Willemoesgade 44., for at ønske til lykke med hans fødselsdag. Ejner, der var på
forretningsrejse til København, kom fra ham og havde benyttet lejligheden til at aflægge et besøg i samme
anledning. Det har sikkert været d. 14. april, men jeg husker ikke hvilket år, det har været.

Da Ejner var ”gået på pension” fik vi mere forbindelse med ham. Hans søstre Asta og Ellen havde inviteret
vores far og alle os 5 søskende med ægtefæller til middag i anledning af, at Ejner og Karen var på besøg.
Introduktionen var meget festlig. Da alle var kommet (alle var dengang meget præcise), blev hvert par lukket
ind i stuen i aldersorden, Tante Ellen åbnede døren stødte gulvskrubben i gulvet og proklamerede: ”Ældste
søn, Georg og hustru Ingrid” og så fremdeles for os alle. Meget festligt, alle morede sig kongeligt, ikke
mindst Ejner.
Efter dette havde vi megen kontakt med Ejner og
Karen i årene fremover. Ikke mindst fik vi udbygget
kontakten med Ejner, da han efter Karens død flyttede
til Birkerød. Han og Ellen besøgte os flere gange i
Jyllinge, ligesom vi besøgte ham i hans lejlighed i
Birkerød og senere på plejehjemmet Nordvangsgård.

Da vi (min fars efterkommere) i 1988 begyndte vore
årlige ”skovture” var onkel Ejner og tante Ellen med i
Dyrehaven, hvor vi kørte i kapervogn ud til et af
vildthusene og nød den medbragte frokost i det grønne.
Året efter var de også med, da vi fejrede vore fars
90års fødselsdag, på den måde, som han selv i mange
år gjorde, nemlig i Østre Anlæg med chokolade, kaffe
og lagkage m.v. Det var tydeligt, at de begge glædede
sig
over
samværet med
de
mange
unge
familiemedlemmer.
Om sin deltagelse i modstandsbevægelsen fortalte
Ejner følgende under et besøg hos os i Jyllinge i
slutningen af 1980’erne:
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Ejner på familieskovturen i 1988 med Frede,
Henrik og Jacob.

Medens han og Karen boede i Hamborg fik de den skuffelse, at flere af deres gode venner dér, blev
tilhængere af nazismen, som Ejner og Karen hurtigt fik afsky for. Fra Hamborg kom de til Buenos Aires,
hvorfra de vendte tilbage til Danmark i 1934 og igen slog sig ned i Esbjerg.

Efter Danmark var blevet besat 9. april 1940 fik Ejner hurtigt forbindelse med den illegale organisation ”Frit
Danmark”. Han blev indbudt til et møde, hvor man indskærpede deltagerne, at de ikke måtte fortælle noget til
nogen, heller ikke til deres koner, hvilket omgående fik Ejner til at reagere, da han ikke ville holde noget
hemmeligt for sin kone, da Karen også var indstillet på at deltage i det illegale arbejde.
I Esbjerg havde Ejner forbindelse med pastor Krogager, der efter krigen startede Tjæreborg Rejser. Krogager
havde set, at der ofte stod mange tyske jernbanevogne på stationsarealet i Tjæreborg og havde faet den ide, at
de kunne ødelægge hjulenes lejer, hvis de kunne skaffe et slibemiddel til at komme i lejerne. Ejner tilbød at
skaffe en sæk smergel fra sin bror Frede, der var prokurist hos Københavns Smergellærred. Præsten fik en
sæk smergel og sørgede for, at hjulenes lejer blev inficeret med slibepul veret, så de på den måde blev
ødelagt.

Ejner fortalte, at Krogager var en frygtløs mand. En dag Krogager besøgte Ejner i Esbjerg ringede telefonen
og en stemme advarede Krogager mod at tage hjem til Tjæreborg, da tyskerne ventede på ham i
præstegården. Krogager mente nok han kunne snakke sig fra det og tog trods Ejners advarsel hjem til
præstegården, hvor tyskerne tålmodigt ventede. Tyskerne vidste han havde givet husly til forskellige
personer. Krogager spurgte hvilke personer, det drejede sig om og tyskerne nævnte forskellige navne.
Krogager svarede, at de alle var hans tidligere konfirmander, og at han til alle sine konfirmander havde sagt,
at de altid trygt kunne komme til ham. Det løfte mente Krogager ikke, han som præst kunne svigte. Den
historie tog tyskerne for gode varer og forlod præstegården.
Nogen tid efter var Krogager igen hos Ejner og telefonen ringede igen med en advarsel til Krogager. Ejner
sagde i spøg til Krogager, at han roligt kunne tage hjem, da han jo bare snakkede sig fra det. Dette var
Krogager ikke helt enig i, så han forsvandt fra jordens overflade og ”tog” til Sverige. Ifølge min
gymnastikkammerat, oberst Hans Gert Hansen’s bog om 2. kompagni af 5. bataljon i Den Danske Brigade i
Sverige 1943-45, ankommer pastor Krogager midt i marts 1944 til Sofielundslejren og blev feltpræst i
Brigaden.

Den gruppe Ejner og Karen var med i, hjalp bl.a. allierede flyvere til Sverige, så de kunne komme tilbage til
England og fortsætte kampen. Ejner fortalte, at han engang hentede en canadisk flyver på Esbjerg havn,
hvortil flyveren var sejlet af en fisker fra Mandø. Ejner havde lånt havnefogedens kasket og havde en
mørkeblå frakke på, så han lignede havnefogeden. Han cyklede ned til det aftalte sted i havnen og modtog
flyveren, der fik en cykel og nu skulle agere fuld fisker. På den måde lykkedes det dem at komme væk fra
havneområdet. Karen kørte senere med flyveren i en taxa til Århus, hvorfra han kom videre til Sverige.

På et tidspunkt kom Ejner og Karen i tyskernes søgelys og måtte forlade deres hjem i Esbjerg. Da tyskerne
kom for at anholde dem og ikke fandt dem hjemme, fjernede de i stedet møblerne og smed dem i en
nærliggende skov, hvor Ejners chefs kone fandt dem. Hun sørgede for, at møblerne blev taget i forvaring,
hvilket kom tyskerne for øre, hvorefter fruen fik ordre til at bringe møblerne tilbage i skoven.

Den sidste del af krigen tilbragte Ejner og Karen ”underjorden” i København. I denne periode døde hans far
(1944) i Nakskov. Ejner turde ikke deltage i begravelsen, men han deltog i en privat højtidelighed i hjemmet i
Nakskov aftenen før begravelsen. Han var kommet med toget og var stået af på stationen før Nakskov,
hvorfra han kørte til Nakskov på en cykel, der var stillet til ham.
Ejner var meget høj, omkring 1,9 m, hvilket var meget usædvanligt dengang. Alene højden må have været en
fare for ham.

Kort efter Ejners død besøgte jeg en søndag eftermiddag Karens og Ejners gravsted med hans søster, tante
Ellen. På deres gravsten var påsat en bronzeplade med indskriften:
”In momoire
Royal Airforce Escape Society”
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Da jeg besøgte graven i april 1998 var pladen desværre fjernet, men min interesse var skærpet for at få noget
mere at vide om Ejners og Karens deltagelse i modstandsbevægelsen.

Jeg kontaktede den britiske ambassade i håb om, de kunne sætte mig i forbindelse med Royal Airforce
Escape Society. Den person, vi talte med, havde aldrig hørt om selskabet. Jeg kontaktede derfor pens,
kriminalassistent Frank Zom, som jeg kendte fra garderforeningerne. Han er et fremtrædende medlem af
Frihedskampens Veteraner. Jeg var kommet til den rette. Han kunne fortælle mig, at selskabet var nedlagt i
1995 i forbindelse med 50 året for 2. verdenskrigs afslutning og henviste mig til en yngre kollega,
kriminalassistent Ole Rønnest i Ålborg, der havde repræsenteret Royal Airforce Escape Society i Danmark.
Jeg kontaktede Ole Rønnest, der lovede at undersøge, om han havde nogle papirer om Ejner. Han kunne se,
at han havde hans navn på en fortegnelse, men ellers havde han ikke nærmere kendskab til Ejner. Han
henviste mig til Anders Bjørnvads bog: ”De fandt en vej”, hvor Ejner var nævnt i afsnittet: "Flugt fra
Mandø ”.
I dette afsnit skriver Anders Bjørnvad bl.a.:
”Over hele landet var der nu folk, som havde fået den vane ” at kigge efter flyvere ”.
Som her skildret var situationen den 24. august 1943, da Squadron Leader Roy McLernon og hans besætning
måtte springe ud med faldskærm over Vadehavet ved Mandø. De kom lige fra Berlin, men blev skudt ned af
en tysk natjager netop som de passerede Vestkysten.
- Af de 6 britiske flyvere, der nåede ud af den brændende maskine, druknede to, mens tre blev taget til fange
af tyskerne. Kun McLernon havde heldet med sig.
Efter at være landet på ca. 1 m vand vadede han ind mod Mandø, hvor han i nogle dage holdt sig skjult på
øens østside. Efterhånden kom han i forbindelse med flere af øens beboere, med hvem han diskuterede sine
chancer for at komme væk fra Mandø.
Skipper Knud Hansen fortalte Anker Frederiksen om flyveren, og denne lod sin viden tilflyde lokomotivfører
Chris Svenning i Esbjerg. Denne havde forbindelse med faldskærmsmanden Møller Christensen, som på
forhånd lovede at sørge forflyverens videre transport, hvis det skulle lykkes at få ham til Esbjerg.
Det lykkedes! Knud Hansen medvirkede ved McLernons transport til Esbjerg. Herfra gik turen til Århus via
Ejnar Pedersen. Den legendariske faldskærmsmand Ole Geisler overtog derpå McLernon, som de første
dage delte logi med Geisler. Senere boede flyveren dels hos søstrene Jøker - dels hos læge BaastrupThomsen og frue.
En dag var ventetiden forbi. McLernon tog toget nordpå fra Århus og blev derpå sammen med
faldskærmsmanden Ejnar Balling af vognmand Anders Venning Stensgaard og Ole Geisler kørt til kysten.
Her ventede ”Wolle”, fiskeskipper Oluf Andersen, med sin kutter ”Stanley FN 101 ”. Ni mand gik over den
nat, de blev landsat i Varberg.
Afet brev til London fra Flemmning B. Muus kan det ses, at overførslen fandt sted den 16. september - altså
ca. 3 uger efter McLernons nedstyrtning ved Mandø.
Efter at være kommet i land i Varberg tog McLernon toget til Stockholm, hvor den engelske legation i alle
måder sørgede for ham. Han fik nyt tøj fra inderst til yderst, hotelværelse m.v. Samtidig oplyste man, at der
meget vel kunne gå temmelig lang tid, 3-4 uger, før han kunne komme til England med et af de hårdt belagte
kurer-fly.
Sammen med en anden britisk flyver, som var kommet direkte over Østersøen fra Tyskland, gik McLernon i
teater på sin anden aften i den svenske hovedstad. Midt under forestillingen kom der pludselig besked om, at
de to flyvere skulle af sted samme nat. De rejste sig fra deres pladser, tog til lufthavnen og nåede hen på
morgenen til England.
Da en velfortjent ferie hjemme i Canada var forbi, meldte McLernon sig atter ved sin enhed i England. I
løbet af de følgende måneder fløj han 27 bombetogter over Tyskland. Togtet, der endte så brat ved Mandø,
var hans 4. mission. Efter disse 31 togter blev McLernon udnævnt til Wing Commander (oberstløjtnant) og
gjorde resten af krigen tjeneste som cheffor en flyveplads i England.
Ruten mellem Nordjylland over Sverige virkede under navnet Dansk Hjælpetjeneste. Den var startet allerede
i foråret 1943, da ”Wolle” havde påtaget sig at sejle flygtninge til Sverige for købmand A. Gylding-Sabroe,
Frederikshavn. Også politifuldmægtig Poul Larsen og kriminalbetjent Kaj Mortensen var med helt fra
begyndelsen i dette illegale rutearbejde. Efter oktober 1943 blev ruten ledet af Gylding-Sabroe, Werner
Gyberg og Verner Jensen fra et kontor i Göteborg. På dansk side organiserede Arne Elstrøm i længere tid
ruten, hvis agent i Ålborg var Adam A. Nicolaysen.
Mens McLernon opholdt sig i Danmark, oplevede han det officielle brud med tyskerne den 29. august 1943.
Tilstandene i landet ændrede sig snart på en lang række områder. Disse ændrede tilstande bevirkede bl.a., at
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allierede flyvere efter den 29. august havde større chancer for at komme i de rette hænder, end de tidligere
havde haft. ”

Under mit besøg hos Ejner kort før hans død, blev Ejner ringet op af en herre, som han tiltalte som Sigurd.
Ejner fortalte, at Sigurd var søn af Ejners og Karens gode venner fra modstandsbevægelsen. På en eller anden
måde havde jeg fået det indtryk, at Sigurd var bibliotekar på Rødovre Bibliotek. Da jeg gerne ville vide mere,
henvendte jeg mig på Rødovre Bibliotek for at høre, om de havde en medarbejder ved navn Sigurd, der kom
fra Esbjerg. Den dame, jeg talte med, havde været ansat på biblioteket i 30 år, kendte ingen tidligere ansat
med søgte navn, men hun vidste, at lokalhistorisk forening i Rødovre havde en formand ved navn Sigurd
Rambusch, der havde skrevet bøger om Esbjerg.
Jeg mente det måtte være den person jeg søgte og ringede til ham. ”Jo, hvis det er grosserer Ejner Pedersen,
så kender jeg ham særdeles godt”, sagde Sigurd Rambusch. Han henviste mig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
der har sendt mig forskelligt materiale, der nærmere belyser Ejners aktiviteter under krigen.

I Esbjerg Byhistoriske Arkivs materiale: ”Esbjerg 1940-45”, bind 2 side 280 fortæller et referat fra en
mindehøjtidelighed kort efter befrielsen bl.a. følgende:
”Først stod Kommunelærer S.N. Friborg paa Talerstolen og bød paa Danmarks Frihedsraads Esbjerg
Komite ’s Vegne Velkommen til det store Stævne. Og hermed blev den Hemmelighedsfuldhed, der hidtil har
omgivet det lokale Frihedsraad endelig løst. Komiteens Medlemmer traadte frem for Offentligheden. Lærer
Friborg omtalte ganske kort Udviklingen i Danmark under Besættelsen.
De første Modstandsgrupper blev dannet i April 1942, og i Juni samme Aar opstod Frihedsraadets
Lokalkomite i Esbjerg. Den bestod dengang affølgende Medlemmer, der hver repræsenterede et af de store
Partier:
Læge Poul Carstensen (Soc.), Landsretssagfører H. Rambusch (R), Papirhandler Svend Tobiesen (udenfor
Partierne), Fuldmægtig Ejnar Petersen (K), Lærer Niels Laursen (V) og lokomotivfører Svend Andersen,
Jerne (Kommunisterne).

Det kan således konstateres, at Ejner allerede var med fra det tidlige forår 1942, hvor en af de første opgaver
var at skrive og trykke illegale blade og sørge for de blev fordelt.
Sven Henningsens bog: ”Esbjerg under den anden verdenskrig” fortæller bl.a.:
/ februar 1943 fik ”Frit Danmark” gruppens ledelse et nyt medlem, da landsretssagfører Rambusch
indtrådte. Sammen med Tobiesen og Ejner Pedersen dannede han snart en inderkreds. ”
”Det var i slutningen af 1943 og begyndelsen af 1944 i virkeligheden ganske få personer, som bar den
illegale modstand i Esbjerg. Men det trættende og ofte besværlige arbejde havde også sine humoristiske
lyspunkter. En anekdote fra denne periode går ud på, at Ejnar Pedersen ved en udsendelse af bladet havde
hjemsøgt om ikke alle, så dog en god portion af byens postkasser på cykel. På hjemtur efter veludført arbejde
mødte han en mand, der spurgte, om han ikke kunne fortælle ham, hvor der var en postkasse! ”

Ejner havde meget let til smil og jeg kan forestille mig, at han morede sig kongeligt, da han fortalte den
historie til de andre i gruppen, næste gang de samledes.

I Frants Gertsens bog: ”Åh, det var så lidt” skriver han:
”Flemming Juncker havde i december 1943 været i England og kom hjem med besked om, at SOE forlangte
en (illegal) hær opstillet inden l. marts 1944.
Det var et vældigt forlangende, især for Esbjergs vedkommende, hvor modstandsbevægelsen lå i ruiner efter
augustoprøret.
Endnu i februar 1944 kneb det for regionsledelsen at komme i gang. Man havde tilsyneladende
vanskeligheder med at opstille en ledelse med den tredobbelte magtfordeling, der skulle repræsentere en
mand fra hver af de store modstandsgrupper: Kommunisterne og Dansk Samling samt den store udefinerlige
del af modstandsbevægelsen, som kaldte sig upolitisk.
Godsejer Flemming Juncker fra Jyllands-ledelsen havde dog ikke tid til at vente. Der var ingen tid at spilde,
det var allerede for sent til, at det kunne nås til 1. marts, som SOE havde sat som sidste frist for styrkernes
færdige opstilling.
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Han rejste til Esbjerg uden om regionsledelsen og opsøgte straks Frit Danmarks trojka-ledelse, Tobiesen,
Rambusch og Ejnar Petersen, og bad dem overtage ledelsen af de væbnede styrker. Det sagde de ja til.
Allerede inden det kom i gang, blev Rambusch arresteret og ført til en tysk koncentrations-lejr, medens de
andre gik underjorden og forlod byen. ”
Sven Henningsen skriver videre i sin bog:
”Da landsretssagøfrer Rambusch 2. marts (1944) kom hjem, stod der 7 gestapister i lejligheden og ventede
på ham. Under forhørene måtte Rambusch gøre visse indrømmelser, men det lykkedes ham at få sendt bud
fra ”Hafnia”, hvor han sad arresteret, til Tobiesen og Ejnar Pedersen, hvorefter disse straks rejste til
København. Rambusch kom over Vestre fængsel og Frøslev til tyske koncentrationslejre og vendte først hjem
til Esbjerg efter befrielsen. Af den oprindelige ”Frit Danmark” gruppe var nu kun overlærer Niels Laursen
og dr. Carstensen tilbage i Esbjerg. ”
Sven Henningsen fortsætter:
”Arrestationen af Rambusch og Tobiesens og Ejnar Pedersens flugt skete på et tidspunkt, hvor
modstandsbevægelsen i Esbjerg stod over for nye og store opgaver (Opstilling af de såkaldte O-grupper).
Følgerne af Aabenraakatastrofen var derfor dobbelt alvorlige og uheldige. ”

Åbenråkatastrofen er beskrevet i Søværnets bog ”For Flaget og Flåden” på side 106.
Et andet sted i Sven Henningsens bog hedder det:
”Løsningen af en ny, stor opgave var således blevet påbegyndt, da Rambusch arresteredes, og Tobiesen og
Ejnar Pedersen måtte flygte. Esbjergs modstandsarbejde befandt sig atter i en krise. ”
I Karens skrift om besættelsen, skriver hun: ”at de måtte af sted over hals og hoved og gå under jorden, men
at hendes mand blev to dage i Esbjerg under jorden hos kaptajn Skjoldborg for at sætte stedfortræderne ind
i arbejdet. ”
Ejner har fortalt mig, at de en del af tiden i København boede på et pensionat i Charlottenlund og at tiden til
tider var lang for Karen, da Ejnar ofte var til møder ude i byen.

I Esbjerg Byhistoriske Arkivs materiale ”Esbjerg 1940-45”, bind 2 side 184 er aftrykt en indberetning fra
Esbjergs Politimester til Rigspolitichefen, den lyder:
” ONSDAG 24.05.44
Esbjerg:
En Traktor, der tilhører Vognmand Svend Pedersen, Kongensgade 6, Esbjerg, og som i Tjæreborg anvendes
til Transport af Grus til Brug paa Esbjerg Lufthavn, er i Tiden Kl. 20,50 - 22,50 blevet ødelagt ved Sabotage.
Der var blevet hældt Carborundumpulver i Motoren, der er totalt ødelagt. ”
Det ser ud til, at de i Tjæreborg har haft megen glæde af Københavns Smergellærred A/S’ leverance, selv
efter præsten er flygtet til Sverige. Senere på samme side er et udklip fra det illegale blad ”Information” nr.
286 fra 28. maj 1944, hvori der fortælles:
”1 Esbjerg er indledet ny Undersøgelse mod Formanden for den konservative Vælgerforening, Fuldm. Ejner
Petersen, der for flere Maaneder siden forsvandt med sin Familie. Hans Bekendte afhøres. Hans Lejlighed er
beslaglagt fuldt møbleret, og en 80 aarig Købmand, som boede der, efter hans eget Hus var beslaglagt, er sat
paa Gaden. Dette er den første Konfiskation af en eftersøgts Lejlighed. SLUT. ”

Fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv har jeg modtaget dette skrift udfærdiget af Karen efter krigen, men renskrevet
efter hendes død af Ejner:
”Blandt de papirer Karen har efterladt, fandt jeg dette resume af modstandsbevægelsens udvikling i
Danmark. Jeg har aldrig set det før, men synes, det er så interessant, at jeg hermed renskriver det og vil
forsøge at få det duplikeret.
”Da vi var kommet os over chock 'et den 9. april og så, hvordan tyskerne forsøgte at vinde danskerne ved
elskværdighed, imødekommenhed og høflighed, var vi klar over, at dette kunne blive meget farligt for landet,
og vi havde næsten ikke andet i tankerne, end hvordan skal vi modarbejde den store fare ved at store dele af
befolkningen vil gå i samarbejde med tyskerne. Gunnar Larsen forsøgte at binde os helt til tyskerne med toldog møntunion, men da reagerede regeringen kraftigt og først og fremmest Christmas Møller. Christmas
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Møller og La Cour har vi meget at takke for. Vi har vist alle læst de
små hæfter og kender hans kort med citater fra sønderjydernes kamp.
Men først i 1942 kom det illegale blad FRIT DANMARK. Det var
Christmas Møller, Mogens Fog, Axel Larsen og professor Chiewitz,
der begyndte. I juni 1942 sendte de en mand til Esbjerg (den senere
professor Elias Bredsdorff), og en snæver kreds: en kommunist, en
socialdemokrat, en venstremand, en upolitisk og en konservativ
samledes til møde hos dr. Carstensen, og senere kom der en radikal til.
Derefter kom der hver måned et manuskript af FRIT DANMAK, som
så blev duplikeret og sendt rundt i 400 eksemplarer. Det var den
stilfærdige begyndelse. Men det vakte megen røre og blev ivrigt læst
og blev af modige givet videre, til det næsten var slidt op. Senere steg
oplaget til 2500, og efter vor afrejse vist nok til ca. 4.000.
Men nu var der gjort en organiseret begyndelse, og nu rullede
snebolden, og der blev mere og mere forskelligt arbejde, der skulle
gøres, og gøres forsigtigt og diskret. Tyskerne var jo nu meget vågne
J. Christmas Møller
og forsøgte på alle måder at finde ud af, hvor trykningen fandt sted.
Der blev taget mange trykkere landet over, somme tider mange i
samme gruppe, hvilket ofte var et stort afbræk i arbejdet, og det kunne være svært at få bladet ud til rette tid.

Så begyndte det lokale nummer af FRIT DANMARK, og man var ikke glad for at blive hængt ud for for
megen handel med tyskerne eller for for megen kørsel på flyvepladsen. Det fik bremset sådanne ting noget,
men desværre ikke nok. En overgang blev lokalnummeret trykt hos kriminalpolitiet, der var os til stor hjælp
på mange måder.
I marts 1943 kom den første faldskærmsmand, og nu blev det for alvor spændende og farligt. Dødsstraf
truede tyskerne med. Faldskærmsfolkene kom næsten altid direkte til os. Der var altid en seng og mad og al
den hjælp, vi kunne yde dem.

Vi havde nu forgrenet arbejdet over hele Vestjylland op til Ringkøbing - ned til Tønder og ind til Grindsted
og Holsted. Og nu var der travlt, der var meget at tage stilling til, og der kom nogen fra morgen til aften.

Så kom strejken i Esbjerg, det var en stor dag i Danmarks historie, den første totale folkestrejke i verden. Nu
lysner det, nu var hele Danmarks befolkning eller i hvert fald byerne helt lysvågne, nu var den store fare
drevet over, nu var de sværeste tider forbi, nu var folk enige, det var dejligt.

Så kom den 29. august, den største dag i Danmarks historie, da regeringen i spidsen for folket sagde NEJ til
tyskerne, og de frygtede norske tilstande begyndte.
Vi havde netop en nedskudt canadisk flyver boende, det sled lidt på nerverne, men han kom i vel behold til
Århus og videre til Sverige og England. Nu var tyskerne farlige, der kom en stor stab Gestapo herop, og de
foragtelige stikkere begyndte at sælge deres landsmænd, og tortur blev taget i brug.

En ung kurer fra Århus, som vi var kommet til kende meget godt, og som vi holdt meget af, blev henrettet i
Husby Klit. Det var svære dage, men for hver een der faldt, var der en to tre nye parat til at tage arbejdet op
og til at løbe enhver risiko.

Så var der også den illegale udrejse til Sverige, vi havde mange herovre fra, hvilket vist ingen troede. Min
mand var i København og fik en udmærket rute og et udmærket samarbejde. Det blev vore meget gode
venner. Vi skrev eller ringede, at nu var der kartofler sendt, som nok kunne være derovre til den og den tid,
så vidste de, hvilket tog de skulle vente ved. Som regel mødtes de ved Nimb. Løsenet var forskelligt, f. eks.
”jeg skal hilse fra Vesterhavet”. Så blev de hjulpet på alle måder, indtil de var i Sverige. Vi sendte også en
gang en ung tysk desertør afsted, det var nu ikke for hans skyld, men for at redde hans værtsfolk, nogle
husmænd i Kjærbjerge, de kunne ellers have risikeret en streng straf. I København ønskede de heller ikke at
tage sig af ham, så min mand måtte rejse derover for at få det ordnet.
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Den gruppe, der stod for disse transporter, blev næsten helt ødelagt. Én kom i fængsel, medens tre blev
henrettet.
Tyskerne blev mere og mere agressive, og mange grupper rundt om i landet blev revet op, men trods alt
voksede modstandsbevægelsen støt. Men især Sverigesrejserne kostede mange penge, for det meste drejede
det sig om sabotører og andre, der ikke havde ret mange penge. Men der var mange, der gerne ville støtte, så
ingen blev svigtet på grund afpengemangel.

Sabotagen blev udført af de yngre, der skulle dristige, koldblodige og klare hjerner til. Ordren om sabotage
kom ofte fra England. Det var nøje overvejet og vel begrundet, når man foretog sabotager. De få fejltagelser,
der skete, blev gerne foretaget af grupper udenfor de organiserede sabotører. Hvis ikke vi havde haft vore
dygtige, veldiciplinerede sabotører, havde de allierede været nødt til at bombe de værker, som sabotørerne
nu ødelagde uden, at der gik menneskeliv tabt, i hvert fald ikke danske. Ja, somme tider gik det ud over nogle
sabotagevagter, men det var som regel højt betalte men småt begavede schalburgmænd, så den skade var
ikke så stor.
Så kom ordren fra England om at arrangere militærgrupperne og starte jernbanesabotagen. Vi havde besøg
af Peter Hansen, som viste sig at være godsejer Juncker, Overgaard. Vi nåede lige at få forbindelse med de
vestjyske grupper, instruere om hvilke telefonledninger, der var de vigtigste, hvilke jernbaner, der var de
mest sårbare, så måtte vi afsted over hals og hoved og gå under jorden, da vi fik meddelelsen om, at
Rambusch var taget. Min mand blev dog to dage i Esbjerg under jorden hos kaptajn Skjoldborg for at sætte
stedfortræderne ind i arbejdet.

Frihedsrådet var efterhånden en stor støtte for modstandsbevægelsen, og alt blev samlet under eet, og alle
ordrer udgik derfra, og alt blev velorganiseret.
Jernbanesabotagen blev foretaget af specielle grupper efter ordrer fra Eisenhowers hovedkvarter, som De
måske selv har læst i avisen. Der var mange strenge dage at komme igennem, når gestapo fangede vore
kammerater, især efter vi kom til København, mistede vi mange af vore venner. En faldt i kamp på Trianglen,
to blev henrettet, og andre blev arresteret og gennemgik pinsler, blot fordi de var danske.

Befrielsen den 4. maj (1945) om aftenen udløste den spænding, man havde levet med i fem lange år. Det var
mærkeligt, men den reaktion var næsten den hårdeste nervebelastning, man havde helt glemt at slappe af og
nu skulle man også vænne sig til det.
MEN DET ER DEJLIGT AT SKULLE TIL AT LEVE NORMALT I ET FRIT LAND. ”

Ejner og Karen var barnløse, hvilket har gjort det muligt for dem at huse illegale, såvel lokale, som allierede
flyvere på flugt og folk fra den illegale landsdelsledelse.
Efter freden tog Ejner og Karen tilbage til Esbjerg. I august eller september deltager Ejner i en privat middag
med Christmas Møller, der var konservativ udenrigsminister i befrielsesregeringen, sammen med Frants
Gertsen, der er kommunist. Frants Gertsen skriver i sin bog "Åh, det var så lidt" :
"Så var det en anderledes stor oplevelse (1 modsætning til socialdemokraten Julius Bornholt) at træffe
Christmas Møller. Stemmen fra London. Alle frihedskæmperes store idol.

Christmas Møller var en lille undersætsig mand med brede skuldre og en gråhåret manke, med et venligt
smil og stærke øjne. Han udstrålede stor personlighed, men han så træt og hærget ud. Han havde mistet sin
eneste søn, John, i krigen fem måneder tidligere, på selve femårsdagen for Danmarks besættelse d. 9. april. "

Jeg er sikker på, at det også for den konservativt forankrede Ejner har været en stor oplevelse at møde
Christmas Møller personligt. Det fremgår tydeligt af Karens skrift, at de satte Christmas Møller meget højt.
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Ejner genoptog sit arbejde hos Eriksen & Christensen til han i 1948 begyndte sin egen virksomhed med
eksport af kartofler. I en artikel i forbindelse med Ejners 70 års fødselsdag skriver dagbladet ”Vestkysten ”
11. dec. 1964:

Aktiv man^ fyTder 70
Grosserer Ejnar Pedersen, Esbjerg, har
fødselsdag på mandag
En af Esbjergs aktive mænd,
grosserer
Ejnar
Pedersen,
Strandby Kirkevej 222, fylder 70
år på mandag. Arene går, vil man
ge sikkert sige. Tilbage står imid
lertid, at Ejnar Pedersen stadig har
energien i behold — og han har
brug for alle kræfter til løsningen

af de mange opgaver, han har på
taget sig.
Ejnar Pedersen kom til Esbjerg
i 1919 fra sin fødeby Nakskov —
og han fandt sig så godt tilrette i
den vestjyske kystby, at han søgte
tilbage, efter at han i en halv snes
år havde arbejdet for firmaet Erik
sen og Christensens afdeling i Ham
borg. Fra 1933 til 1948 — da han
begyndte sin egen virksomhed som
kartoffeleksportør — var han fuld
mægtig hos E og C.
Besættelsesårene blev bevægede
for Ejnar Pedersen. Han var et
fremtrædende medlem af Vestjyllands første aktive modstandsgrup
pe, der fik så afgørende betydning
for modstandsbevægelsens rejsning
i Esbjerg. I 1944 måtte han gå un
der jorden, og i tiden indtil befriel
sen opholdt han sig i København.

Dagbladet VESTKYSTEN’s
artikel 11. dec. 1964 i
anledning af Ejners 70 års
fødselsdag.

Som forretningsmand har Ejnar
Pedersen gjort sig godt gældende.
Han har vigtige tillidsposter inden
for kartoffeleksportøremes organi
sationer, idet han bl. a. er formand
for foreningen af danske kartoffel
eksportører og medlem a£ bestyrel
se og forretningsudvalg i kartoffeleksportudvalget. Han arbejder
desuden med eksport af roer og
myremalm.
I kvarteret ved Strandby Kirke
vej er han en kendt skikkelse. Man
ser ham ofte gå ture med sin hund
— og han er i privatlivet sine vent ners ven — velanskrevet og afholdt
Politisk har han sluttet sig til de
konservative, og han var i mange
år formand for den konservative
vælgerforening i Els bjerg.
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Jeg skal meget beklage, at vi først på
et sent tidspunkt fik rigtig kontakt
med Ejner og Karen. Når han var
sammen med familien sprudlede han
af glæde og det er sikkert, at han
virkelig nød det.
Som man kan se af artiklen ved
siden af, har Ejner været en aktiv
mand også indenfor sit erhverv, hvor
han bl.a. har været formand for
Foreningen af Danske Kartoffel
eksportører og medlem af bestyrelse
og forretningsudvalg i Kartoffelexportudvalget.
Hanne Pedersen gift med nevøen
Poul Pedersen fortæller, at der ved
Karen bisættelse i Esbjerg, var
deltagelse
af
uniformerede
medlemmer fra ”Royal Force Escape
Society”, der paraderede ved kisten.

Som tidligere nævnt blev selskabet
”Royal Air Force Escape Society”
opløst i forbindelse med 50-året for
krigens afslutning i 1995. Det er
årsagen til, at der ingen deltagelse
var fra selskabet ved Ejnars
bisættelse.

Samuel C. Rossing

Hans Jorgen Rossing
Født 20. april 1826
København, Mikkel 106
v n^’ !? v w let
Ratekau (Eutin) i Holsten
Død i8. n0V. ^70

Rudolf W. Rossing
Født 18. okt. 1865
København
Gift 15. april 1898

Køb. Kommunehospital

Død 9. febr. 1924
Skørping

Catharine E. Rabe

Født 1799
Gift 20. juli 1823
Død 18'nov'1843

Ane Elisabeth Lind
Født 1806
o
Død 2. maj 1874

-------------------------------------

?

Født 28. maj 1837
Utecht, Holsten

Aage Valdemar Rossing
Født 9. maj 1905
Ble. København
Gift 1. febr. 1931
Hjørring
Død 1958
Nyborg

-------------------------------------

Hans Peter Hansen

I Juliane Marie Hansen
Født 7. juni 1875
Helligånds sogn, København
Død 28. aug. 1946

Birthe Andersdatter

Niels Rossing
Født 19. nov. 1935
Nyborg
Gift 18. maj 1963
Odense
Ægtefælle: Inge-Lise Bock

-------------------------------------

Heinrich M, Lfidemann

Ingeborg Ludemann
Født 24. april 1911
Frederiksberg
Død 1994

-------------------------------------

Laura Jensine Laursen
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Niels Rossing født 19. nov. 1935 i Nyborg.
Gift 18. maj 1963 i Odense med hospitalslaborant Inge-Lise Bock, født 12. dec. 1940 i Assens.

Niels bliver student 1953 fra Nyborg Gymnasium. 1953/54 er han på studieophold i
USA. Sommeren 1961 bliver han cand. med. fra Århus Universitet. Han blev
uddannet på storkøbenhavnske hospitaler 1961-72. Specialistanerkendelser: 1971 i
klinisk fysiologi, 1983 klinisk fysiologi og nuklearmedicin, 1971 dr.med..

I sept. 1961 har han et kortvarigt job som praksisvikar i sin fødeby Nyborg.
Allerede måneden efter bliver han turnuskandidat på Bispebjerg Hospital. Fra okt.
1962 kandidat på Københavns Kommunehospital, ernæringsfysiologisk
laboratorium. Fra okt. 1963 på Københavns Amtssygehus (KAS) i Glostrup. Fra
jan. 1965 kandidatstipendiat på KAS Glostrup i kliniskfysiologisk laboratorium. Fra
april 1967 reservelæge samme sted, juni 1970 reservelæge KAS afd. N. Fra febr.
1971 1. reservelæge samme sted.

Niels Rossing

Fra marts 1972 bliver han overlæge på Bispebjerg Hospitals kliniskfysiologisk laboratorium, 1974 ved
Finsensinstituttet, 1985 ved Rigshospitalet afd. for klinisk fysiologi og nuklearmedicin. 1988 kontorchef ved
Generaldirektorat XIII EU-Kommissionen, Bruxelles, 1994 centerddirektør ved Rigshospitalets Center for
Billeddianostik og Medikoteknik, 1998 direktør for H:S (Hovedstadens Sygehusfællesskab) Informatik, 2001
Informatikdirektør, H:S Direktionen.
Niels har været tilknyttet Sundhedsstyrelsen 1971-88, medlem af bestyrelsen for Isotopkursus for læger ved
Finsensinstituttet 1975-88 og formand i årene 1971-85, formand for Finsensinstituttets Lægeråd 1980-85,
medlem af og formand for udvalg under Sundhedsstyrelsen samt Hon. Fellow, Europe Federation Med.
Informatics 1993. Forfatter af: Albumin Metabolism., dr. disputats 1971.
En imponerende uddannelse og en fantastisk flot karriere indenfor sundhedsvæsenet i Danmark.
Børn:
Anne Rossing, født 18. januar 1960 på Fødselsanstalten i Århus, døbt i Christianskirken i Århus, død 16.

juni 1967 på Radiumstationen, begravet 21. juni 1967 fra Skovlunde Kirke på Bispebjerg Kirkegård.
Peter Rossing, født 5. dec. 1965 i Glostrup.
Gift 10. aug. 1991 i Gentofte med cand.jur. Helene Marianne Olesen, født 18. okt. 1966.

Peter er student fra Kildegård Gymnasium 1983, medicinsk embedseksamen vinteren
1991. Fra febr. 1991 videnskabelig assistent ved Niels Steensen og Hvidøre Hospital.
Turnusreservelæge på sygehuset Øresund i Helsingør på parenkymki rurgi sk afdeling, fra
sept. 1996 Hillerød Sygehus medicinsk afdeling B., fra marts 1997 praksisreservelæge
Frederikssund, fra okt. 1997 introstil Amtssygehuset Herlev medicinsk afdeling F.
Dr. med. 1998 med disputatsen: Promotion, prediction and prevention of progression in
diabetic nephropathy.

Peter Rossing

På det sportslige område gjorde Peter familienavnet ære ved at blive verdensmester i Yngling i 1983. Peter
og den øvrige besætning vandt foran den senere flere gange verdensmester i forskellige bådtyper og
nuværende landstræner for Danmarks Olympiske sejlere og sailing master på Kronprins Frederik’s Drage,
Theis Palm. En flot præstation.
Børn: Caroline Mariane Rossing, f. 19. febr. 1993 i Gentofte, døbt i Skt. Jacobs Kirke.
Christoffer Rossing, f. 26. jan. 1997 i Gentofte, døbt i Skt. Jacobs Kirke.
Kasper Rossing, født 29. aug. 1971 i Glostrup.
Gift 31. maj 2003 med tandlæge Anne Kathrine Naundrup, f. 22. april 1971.
Kasper blev student i 1990 fra Europaskolen i Bruxelles i Belgien. Han har medicinsk
embedseksamen fra vinteren 1999. Han har skrevet artikler og holdt foredrag om
senkomplikationer til diabetes.
Barn: Marie Rossing, f. 17. sept. 2002 på Hvidovre Hosp.,døbt i Fr.berg Slotskirke.

Kasper Rossing
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Daniel Henrich Rossing

Harald Jacob Rossing

Axel Georg M. Rossing

Født 25. febr. 1805
Georg Wilhelm Rossing Gift 20. juni 1828
Død 12. marts 1851
Født 17. maj 1831
Nykøbing F.
Magdalene Heerdegen
Gift 12. juni 1857
Født 7. nov. 1806
Nysted Kirke
Død 14. juni 1849
Død 20. dec. 1904
Nysted

Født 8. febr. 1861
Nysted
Gift 18. nov. 1887
Set Mikkels Kirke, Slagelse
Andrine W. Jensen
Død 26. febr. 1928
Født 16. jan. 1827
Nysted
Svendborg
Død 26. jan. 1900
Nysted

Født 8. juni 1899
Nysted
Gift 4. sept 1932
Nysted Kirke
Død 18. marts 1975
Amtssygehuset i Glostrup

Jacob Jensen

Harraldine Lund
Født 1795
Død 22. jan. 1873

Karl Josef K. Moller
Født
Slagelse

Kirstine M. Møller
Født 18. nov. 1864
Slagelse
Død 14. juli 1931
Nysted

Caroline C. Witter

Georg Axel A. Rossing
Født 4. sept. 1933
Nakskov
Gift 30. aug. 1958
Brønshøj Kirke
Ægtefælle: Ingrid Minna Christine Rasmussen

Nis Andresen Reckweg
Født 1807

Ewald Nissen Reckweg
Født 24. nov. 1845

Anna C. Sönnichsen
Født 1810

Ananias C. Reckweg
Født 29. juni 1874
Achtrup
Død 9. okt 1921
Schleswig by

Ingeburg C. Wolfeen
Født 2. juli 1844

Annemarie Reckweg
Født 26. okt 1909
Hauslund Station, sogn

Hans Terp
Født 10. okt 1841
Død 11. nov. 1888

Marie Caroline Terp
Født 2. juli 1882
Rinkenæs
Død 23. april 1958
Flensborg

Peter (Berthel) Petersen
Født 1797
Anna Maria C. Petersen Gift 11. febr. 1827
Død 29. dec. 1859
Født 10. jan. 1841
Død 3. marts 1922
Anna D. Johannsen

Født 25. aug. 1795
Død 26. april 1883
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Georg Axel Adolf Reckweg Rossing, født 4. sept. 1933 i Nakskov.
Døbt 17. sept. 1933 i Nakskov Kirke. Konfirmeret 24. okt. 1948 i Husum Kirke.
Gift 30. aug. 1958 i Brønshøj Kirke med Ingrid Minna Christine Rasmussen, født 24. juli 1938 i
Brønshøj. Skilt 3. sept. 1992.
Gift 26. juni 1993 i Nysted Kirke med Jette Gerthy Blomqvist, født 5. sept. 1944 i Vigerslev, København.

Min far skriver i ”Mindebog til Georg fra Far”, at min Mor og Far inden mange måneder blev klar over, at
”de ventede sig”. ”Det var en lang og besværlig tid, men underlig nok morsomt, saa fik vi den Lykke, at vi
fik en dejlig stor og velskabt Dreng, den 4. September, netop på vor 1 aars Bryllupsdag.
Mormor var her i Danmark, havde været hos Moster Cille i Jørlunde, da hun fik et lille Barn (Anni), kortfør
vi fik dig. - Mor var rigtig sløj, men Fredag Aften hentede Far og Mor, Mormor oppe ved Bussen, og Lørdag
blev Mor syg, og vi hentede Doktor og Jordemoder, men det blev en slem Fødsel, du blev først født Mandag

Dr. Pauli, som var vor Læge var ude at rejse, saa vi havde en ung Læge, der hed Kofoed, men han var vældig
flink og dygtig. Jordemoderen var en gammel sød Dame, som hed Fru Bjørn, hun fortalte, at du var det
syvende sidste Barn, hun tog imod, inden hun tog sin Afsked. Hun boede hos os Søndag Nat, var hele
Søndagen og noget af Lørdagen, og til langt hen på Mandagen. Jeg kan huske, du var helt blaa-lilla, da du
endelig blev født, du vejede 5,2 kg., saa du var en stor Dreng.

Vi havde fået en fin ny Barnevogn til dig, og
da du var en 7-8 Dage, fik Mormor Lov at
køre dig en Tur, men Mormor kørte helt ind
til Byen og var i Forretninger, og Far og
Mor svedte Angstens Sved, for hvor
Mormor dog blev af med vores Guldklump.
Din Mor kom sig hurtigt og var oppe den
10. Dag, og da du var 13 Dage gammel
blev du døbt i Nakskov Kirke. Mormor
skulle holde dig over Daaben, inden
Mormor rejste hjem til Neumünster, Faster
Gerda og (Faster) Søster, var Faddere,
tilligemed Farbror Georg.

Mor med sin
førstefødte 1933

Du var en stor og sund og dejlig Dreng, Far og Mor forkælede dig,
om Aftenen, naar Mor havde lavet dig i Stand, fik Far dig hen på
Skødet og sad med dig og gyngede i Gyngestolen, og til sidst ville du
selvfølgelig ikke sove, før Far hver Aften havde gynget dig, men da
du fik dine smaa Søskende, blev vi klogere og de blev ikke gynget,
som du, lille Georg.
Barnevogn model 1933

Mens Faster Gerda levede og boede i Farfars og Farmors gamle
Hjem, var vi hjemme og holdt Juleaften i Nysted. Da du var godt 1 år
gammel havde Faster Gerda købt en stor Legevogn til dig. ”

Jeg kan selv huske, at jeg en jul i Nysted fik en lastbil i træ, der var så stor, at jeg kunne sidde på laddet.
Hvis det er den min far mener, må jeg have været godt 2 år.
Videre skriver min far:
”Den første Sommer, hvor du ikke var stor nok til vi kunde have dig paa Cyklen, begyndte vi Søndag Morgen
tidlig og ordne Madkurven til hele Dagen, Mor stegte Bøf og kogte Kartofler, som pakket i en Krukke med
den varme Sauce, og pakket ind i Aviser og sat ned i Vognen, og Rabarbergrød og Mælk og saa kørte Far
Vognen og vi tog gerne Turen ud til Lindelse og var der hele Dagen, var i Vandet og svømmede og hvilede
og nød den dejlige Middag i Naturen derude.
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(På den tid spiste alle med respekt for sig selv varm mad om
middagen - det havde jo nok været mere praktisk med en
frokostkurv.)
Du blev en stor dejlig Dreng med store blaa Øjne og lyse Krøller
over hele Hovedet. Da du var godt et aar, begyndte du at løbe
omkring og kom tit ud i Butikken og hjalp Far. Vi havde nogle Rum
med Korn og ved siden stod en Sæk med Kartofler, og saa morede du
dig med at putte Kartofler ned i al Kornet i Rummene, saa Far
maatte have travt med at faa det i Orden igen.

/ Forretningen kom en gammel Fiskehandler, der hed Chr. Johansen,
og han skulle altid have Øl, saa naar du saa han kom, saa i en Fart
ned Kælderen at hente Øl, og da du blev lidt større, løb du hen ad
Skolevej og hentede ham og raabte med Fisk. Vi kunde se dig trippe
ofSted mellem Vognstængerne foran Johansen.
Jeg tænker du var vel 2 aar ved Nytaar, Mor var syg og laa i Sengen
og havde faaet noget Hostesaft Morfin, og du havde faaet det samme,
kun meget mildere, og da Far var færdig i Butikken, havde haft travlt
og saa bagefter ordne dig og lave Mad, var jeg blevet overtræt, og
da jeg skulde give dig din Medicin tog jeg Fejl og gav dig Mors
Medicin. Du havde været urolig, men faldt snart i Søvn, og sov fast,
Januar 1935 med ”Pussi” som
til sidst syntes vi du sov saa underlig fast, og vi talte om Medicinen
slædehund.
og til sidst stod det mig klart, at du havde faaet fejl Medicin. Jeg
ringede straks til Apoteket og der blev sagt, jeg maatte straks ringe til Lægen. Jeg ringede saa til Doktor
Pauli, og han sagde du skulde paa Hospital straks, jeg skulde skynde mig at klæde dig paa og han kom i sin
egen Bil og hentede os til Nakskov Sygehus, flink som han var. Han kom gerne i Forretningen hver Dag og
laante Telefonen, vi kendte ham godt.
Jeg blev sendt udenfor og der badjeg for min Dreng, at det maatte gaa godt, det havde jo set galt ud, jeg kan
endnu se det store Juletræ, som stod pyntet i Sygehusets Gang. Far og Mor blev forskrækkede, du blev
pumpet ud, saa da du efter megen skrigen kom ud igen, var det en mat Dreng Far modtog.

Morbror Axel, Mors gode Bror, besøgte os hvert år i sin Skoleferie og var en meget sød og god Dreng, han
kørte og legede meget med dig. Mor var hjemme i Neumünster til hans Konfirmation og du var med som en
lille 2-aarig Dreng, saa du kom tidligt paa udenlandsrejse. En anden Sommer var Mor i København med dig
paa Ferie hos Tante Clara.

Frede blev født den 27. Juni 1936 paa Skolevej 79, Nakskov. Du var meget glad for din Lillebror, og jeg kan
huske, du skulde hente Morgenbrød (I Ismejeriet på det modsatte hjørne) og sagde, du skulle ogsaa have et til
din Lillebror.
Hver dag kørte Bussen forbi, og Børnene løb gerne om Kap med den og du selvfølgelig med, men en Dag
hængte du fast med Armene bagi Bussen, og til sidst gik det saa stærkt, saa du ikke kunde slippe. Mor saa det
fra Vinduet og raabte og jeg fik Fart paa, og løb efter dig og naaede lige at gribe dig, men du fik et stød paa
Næsen, og Far gav dig et Par Klaps paa Halen, og du gjorde det vist ikke oftere.

Den 30. April 1935 døde Faster Gerda efter lang Tids Sygdom. Du var med hjemme i Nysted, da Faster blev
begravet Søndag 5. Maj. Faster havde været glad for dig. Jeg kan huske, da du var lille, at vi kaldte dig for
"Dengse ", og at Faster Gerda lavede sjov med det. Hun spurgte gerne i Telefonen, hvordan gaar det med
"Deengse ”.
Vi rejste fra Nakskov 2. Juni 1937, vi boede 8 Dage hos Tante Clara paa Nørrebrogade 92 A, Mezz, og var
da heldige og fik en Lejlighed paa Klædebo Parkalle 53 II Østerbro, vi flyttede ind der, Fars Fødselsdag 8.
Juni 1937. ”

224

Mens vi boede i Nakskov, husker jeg, at jeg undrede mig meget,
når der i radioen blev annonceret: ’Ww kommer Præstens
Radoavis" (Pressens Radioavis). Jeg fattede ikke hvad præsten
havde med det at gøre.

"Den 26. Juli 1939, fik du en lille Søster, Kirsten, som blev født
om Aftenen Kik. 10, saa raskt, at hun var født inden Jordemoderen
rigtig var kommet.
Far cyklede meget Tur med dig omkring i Byen, ikke mindst ud til
Molen paa Langelinie. - April, aaret 1940, begyndte du at gaa i
Skole og fandt dig godt til rette, det gik godt med Kammeraterne
og Læreren blev du gladfor og de var glade for dig.

Du var flink til at gaa med Far i Kirke om Søndagen og pænt
stille kunde du sidde, det var i Taksigelseskirken, som laa lige
ved, hvor vi boede.

Den 1. Juni 1941 flyttede vi fra Østerbro ud paa Amager,
Milanovej 5, I, du kom til at gaa i Lergravsvejens Skole. ”
1. april 1940 begyndte jeg i 1. Klasse på Klostervængets Skole,
hvor jeg havde hr. Banke som klasselærer. Han levede op til sit
Georg 1937.
navn. Jeg fik mange klask i hånden med linealen. Jeg må have
været miljøskadet, det første jeg tegnede var en sejlbåd med mast og sejl. Men jeg var forud for min tid, de
var mastheadriggede og så lidt mærkelige ud, tegning har aldrig været min stærke side.

Om den 9. april 1940 skriver min Far:
"..den sørgelige dag da stort set hele Danmark blev besat af tyske Tropper, det blev en slem Tid. Du var saa
stor saa du kunde forstaa der var noget galt, og du og Mor løb fra det ene Vindue til det andet, kunde ikke
tro, uden det var danske Maskiner, men desværre, det var virkelig Masser af tyske Maskiner, som fløj ind
over Byen ganske lavt og truede med Bomber, indtil alle Militære Maal var besat. - Mor fortalte, at du havde
allerførst sagt, "Mor, det er tyske Maskiner. " (Jeg havde set, at nogle af flyene havde dobbelte haleror, og
havde netop i Billed Bladet set tyske fly med dobbelte haleror.)

1. juni 1941 flyttede vi til Milanovej 5, på Amager og jeg kom i 2. Klasse på Lergravs vejens Skole, der kort
tid efter ændrede navn til Sundpark Skole. Når jeg var færdig med skolen, skulle jeg på hjemvejen besøge
tante Clara og gå evt. ærinder for hende. På Sundpark Skole fik jeg min første eftersidning, da jeg ikke havde
lært 7-tabellen. Jeg kunne ikke svare på, hvad 7x7 var. Jeg har ikke glemt det siden. Jeg fik seddel med
hjem, om jeg skulle sidde efter dagen efter. For mig var det en stor skandale, så jeg undlod at gå ind og
besøge tante Clara på hjemvejen, den dag jeg havde siddet efter. Dagen efter blev jeg taget i rette af tante
Clara fordi jeg ikke var kommet, som jeg plejede. Til gengæld fik jeg moralsk opbakning.
I sommeren 1941 og 1942 cyklede vi hver dag, når far kom hjem fra arbejde, ned til Amager Strand og gik i
vandet. I gymnastiktimerne i skolen gik vi fra begyndelsen af juni til slutningen af august ned til Amager
Helgoland og gik i vandet. Når timen før gymnastiktimen var færdig gik vi i 2 rækker under kommando af
den stærkeste dreng og den dygtigste dreng var forsynet med gult flag, som han gik ud midt på gaden med og
løftede i vejret, når vi skulle over Østrigsgade, Strandlodsvej og Amager Strandvej.

I 1941 havde jeg endnu ikke mod til at rejse på ferie alene. Derfor tilbragte jeg meget af tiden på
badeanstalten Helgoland, hvor den særlige afdeling for skoler var åben alle hverdage fra kl.8 til kl. 14. Jeg
havde madpakke med, som blev spist kl. 10, hvorefter det var forbudt at bade til kl.l 1. Der blev ført et vågent
opsyn af forskellige lærere. I Fars ferie i sommeren 1941 var vi alle fem i Slagelse hos farbror Christian og
tante Johanne. Vi boede på et af værelserne på kvisten. Der spistes morgenmad kl. 9, men jeg kunne ikke
sove så længe, så jeg gik ned i gården for at lege. Det ser farbror, han banker på vinduet i kontoret og vinker
mig ind. Han spørger om jeg ikke er sulten og da jeg siger ja, tager han en beskøjt og smører honning på den
med sin lommekniv, så jeg fik stillet den værste sult. Desværre er det ikke muligt at få beskøjter mere. Det
ville ellers være en nostalgisk oplevelse, at have dem som proviant på vore sejlture.
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Flyveblad udkastet fra tysk flyver den 9. april 1940 om morgenen.
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Under krigen var privat bilkørsel forbudt. Jeg husker, at vi cyklede til Slagelse Lystskov, hvor vejen går langs
med eksercerpladsen, som tyskerne gjorde brug af. Da Keld kommer fra skole cykler vi til Kongsmark
Strand, som jeg stifter bekendtskab med for første gang.

11. oktober 1941 om morgenen kommer Arne til verden som det fjerde barn i en lille toværelses lejlighed.
Snart efter flyttede vi dog ind i nabolejligheden, der var lidt større.
Året efter i 1942 rejste jeg med toget til Slagelse sammen med en nabo, fru Oehlers, der var fra Slagelse. Det
var et meget fint vejr den dag, og alle, på nær farbror, var taget til stranden. Farbror fandt Kelds gamle cykel
frem og sendte mig ud til Kongsmark Strand, hvor tante Johanne, Lizzi, Keld, Elsebeth, Harald og tante Meta
og hendes datter Grethe også var. Tante Johanne tog imod mig med åbne arme og jeg fik straks en sodavand.
Om aftenen kom farbror cyklende fra Slagelse til stranden. Nu da man ikke måtte køre i bil, havde han fået
en cykel med gear. Det er den første cykel med gear, jeg har set. I Fars ferie holder vi alle 6 ferie i
Strandhuset for første gang.

Fra Slagelse tog Harald og jeg ud på cykelture. Vi cyklede bl.a. til Korsør en dag. Det var meget spændende,
tyskerne havde nemlig stillet et væld af antiluftskyts op for at forsvare færgeoverfarten. En anden dag
cyklede vi til Skælskør og videre til de tre gamle Herregårde, Borreby, Basnæs og Holsteinborg og tilbage
over Flakkebjerg.
I efterårsferien var jeg på ferie hos Faster Søster og tante Karen i Nykøbing F. Søndag far vi besøg af farbror
Svend, tante Eva og Harald. Det er sikkert i anledning af fasters fødselsdag d.17. okt.. Harald og jeg besøger
hans tante og onkel, der har en lille slæbebåd, ”Energi”, der ligger ved Sukkerfabrikken ”Nykøbing”. Den
trækker pramme med sukkerroer til sukkerfabrikken.
Når Faster var på arbejde, var jeg alene med tante Karen. Jeg blev sendt over til deres kolonihave, som lå på
Lolland for at hente gulerødder, rødbeder m.m. hjem. Jeg gik over Chr. d. IX’s bro, der lå nord for
lystbådehavnen. Jeg mødte en uendelig række af hestevogne med sukkerroer til sukkerfabrikken i Nykøbing.

En dag tog jeg toget til Nysted og besøgte farbror Georg og tante Lisbeth. Farbror gav mig lov til at ro en tur
(uden redningsvest) i en af hans joller. Jeg roede over til havnen og tilbage igen. Jeg havde et vældigt besvær
med at få jollen fortøjet, da den gled ud hver gang jeg sprang op i stævnen for at gøre den fast. Om
eftermiddagen var jeg en tur på Kirkegården med en buket blomster, som Far havde givet mig besked om, da
jeg rejste af sted. Jeg husker, der lå en buket, som så lidt træt ud, og at jeg havde store problemer med, om det
var rigtigt at jeg fjernede den. Min usikkerhed gjorde, at jeg lod den ligge.
For at beskæftige mig tog Faster en skrivemaskine med hjem fra kontoret, som jeg syntes var meget
spændende at skrive på. Jeg skrev bl.a. et register til min frimærkesamling. Desværre fik jeg stavet Schweiz
forkert. Det blev tante Karen meget rystet over. Jeg var netop fyldt 9 år. Jeg fik også lov til at gå i biografen
og se en film, der blev delt over 2 dage for at øge biografens indtjening. Det syntes faster var noget
optrækkeri.
1. november 1942 flyttede vi til Husum. Jeg kom i Husum Skole (3. Klasse) og 1. April 1943 begyndte Frede
i 1. Klasse på Kirkebjerg Skole, der var helt ny og lå noget længere væk end Husum Skole. 14. Maj 1943
blev Børge født om aftenen, som jeg husker som meget varm - men det var måske spændingen.

I 1943 begyndte min sommerferie hos farbror Siegfred og tante Amalie i Nakskov. Her fik jeg også lejlighed
til at hjælpe til i forretningen bl.a. rensede jeg flasker, fiskede gamle propper ud af flaskerne og fyldte sprit på
fra en ståltønde og satte til sidst etiketter på. Jeg oplevede også luftalarm her. Vi blev liggende i vore senge,
men tante Amalie, der var med i Danske Kvinders Beredskab, DKB, der var et frivilligt hjælpekorps, skulle
møde på politiets kommandostation. DKB er i dag indgået i Beredskabskorpsets frivillige styrke.

Når forretningen var lukket gik vi ned til ”Plutten” (en ø dannet af slam gravet op ved uddybning af
sejlrenden) ved havnen, hvor vi gik om bord i farbrors kragejolle ”HER ER VI” og sejlede til Lindelse, hvor
de havde sommerhus på ”skrænten” lige ud til fjorden mellem broen, hvor fiskerne holdt til og
fiskeribetjentens hus. Tante Amalie tog som regel cyklen derud og kørte så næste morgen ind og åbnede
forretningen, medens vi, farbror, Kaj og jeg, så sejlede ind til ”Plutten”.
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Vi gjorde også små ture til de omliggende øer, som man dengang gerne måtte gå i land på, bl.a. Slotø og
Enehøje, hvor vi mødte forfatteren og grønlandsfareren Peter Freuchen, der ejede øen og boede der under
krigen. På øens højeste punkt var rejst 4 hvalkæber, som en slags vartegn.

En søndag rejste farbror, tante, Kaj og jeg til Nysted med toget. I Nykøbing F. var der nogle timers ventetid
på toget til Nysted. Ventetiden blev benyttet til en tur til ”Vikingens” lystbådehavn, hvor vi drak
formiddagskaffe på ”GuldborgsundpavilIonen” og besigtigede bådene i lystbådehavnen, sådan som vi
Rossinger altid gør.
Farbror Georg havde fødselsdag d. 8. juli og det var hans 50 års fødselsdag, der skulle fejres. Alle hans
søskende med familie kom og om aftenen var der middag. Alle overnattede og næste morgen tidlig rejste jeg
med farbror Christian med toget til Slagelse, da han skulle hjem til sin forretning. Ugen efter kom min Mor,
Far og søskende til Slagelse og vi holdt alle 7 ferie i Strandhuset.

Farbrors chauffør, Osvald, hentede familien på Slagelse station med lastbilen og kørte os alle 7 til
Kongsmark Strand, hvor vi for første gang holdt en herlig ferie lige ud til vandet, hvor vi badede og sejlede i
farbrors jolle.
På vej til stranden kunne vi se, at modstanden mod tyskerne var ved at tage form. På jernbanebroen over
Kalundborgvej var der posteret 2 karabinbevæbnede politibetjente, der skulle forhindre, at broen blev
saboteret.

Da Far igen skulle begynde på arbejdet blev Frede og jeg i Slagelse hos farbror og tante. Der var jo krig og
sammen med Harald lavede vi geværer af lågene fra de trækasser, der kom med varer i, ligesom vi lavede
maskingeværstillinger i havens træer.

Da vi rejste hjem, havde vi et helt arsenal af våben med i toget. På Hovedbanegården blev vi hentet af Far og
Børge Hansen. Far var ikke glad for at se de mange legetøjsgeværer, men jeg så Børge Hansens blik til Far,
”Så lad dem dog”, og vi fik lov at beholde dem. Men de blev dog hurtigt glemt. Det sjoveste var vist at lave
dem.
I bogen ”Endelig - 29. august 1943 ” skriver Jørgen H.P. Barfod:
’7 løbet af sommeren 1943 blev modstandsbevægelsen imidlertid stadig dristigere, hvilket man kunne
tilskrive den hjælp, man nu fik fra de danske, der var uddannet i England og som faldskærmsfolk var blevet
kastet ned i Danmark for at bistå modstandsbevægelsen med råd og dåd. De kunne skaffe materiel fra
England, og de kunne instruere i brugen af de moderne sabotagemidler.

Jørgen H.P. Barfod fortsætter i sin bog:
”Den uro, som modstandsgrupperne skabte i sommeren 1943 blev efterhånden så omfattende, at enhver
kunne se, at enten måtte regeringen eller tyskerne gribe ind på en eller anden måde. ”

Den tiltagende modstand resulterede i at tyskerne i august 1943 stillede den danske regering et ultimatum,
hvor de bl.a. forlangte dødsstraf indført. Regeringen og de demokratiske partier enedes om at afslå tyskernes
krav, hvilket medførte, at regeringen blev afsat og folke- og landsting blev sendt hjem. Der blev derefter
indført det såkaldte departementchefstyre, der under tyskernes kontrol ledede landet indtil krigens slutning.
Hæren og Flåden blev afvæbnet af tyskerne. Mange af Marinens skibe nåede at flygte til Sverige, medens de
skibe der ikke kunne undslippe, blev sænket eller ødelagt af deres besætninger. Officerer og værnepligtige
blev interneret en tid. Situationen omkring den 29. august 1943 er udførligt beskrevet i ovennævnte bog.

Tyskerne angreb Amalienborg og Sorgenfri Slot, hvor Kongen boede. De overtog vagterne både på
Amalienborg og Sorgenfri., hvor Kongen i den tid betragtede sig som fange. Den 6. oktober 1943 overtog
det danske politi vagten på begge slotte og en kongevagt af politifolk, der overvejende bestod af gamle
gardere, blev oprettet.
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En søndag Far og jeg var i Husum Kirke hos pastor Knud Rasmussen, fortalte
far ham, at jeg kom i Husum Kristelige Drengeforening, hvilket han misforstod
og sagde: ” nåh i FDF”. Husum kristelige Drengeforening holdt møde søndag
mellem kl. 10 og 12 i Husum Skoles gymnastikbarak, der hver søndag var fuld.
Der blev vist stumfilm, f.eks. Gøg og Gogge og Ungernefilm. Til sidst holdt
lederen en kort andagt.

Præstens misforståelse gjorde, at jeg fik lov at blive FDF’er. Far syntes ellers, at
vi skulle være sammen i familien, når han havde fri, så vi kunne tage i skoven og
til stranden. Men på min 10-års fødselsdag den 4. September 1943 fik jeg lov til
at blive FDF’er. Af fars kollega og familiens gode ven, Børge Hansen fik jeg en
forbundsdragt i fødselsdagsgave. Det har sikkert også hjulpet at Børge Hansen,
syntes det var en god ide, at jeg kom i FDF, selv om han selv havde været spejder.
I 1944 begyndte jeg igen ferien i Nakskov hos
farbror Siegfred og tante Amalie. Jeg rejste med
ferietoget fra Københavns Hovedbanegård til
Nykøbing F., hvor jeg skiftede til Lollandsbanen.
Et ferietog var et tog, der kun tog skolebørn, der
skulle på ferie, med. Den gang kunne alle
skolebørn få en gratis billet til DSB’s specielle
ferietog. Kaj hentede mig på Nakskov station. De
sidste par dage af juni og de første dage i juli var
der generalstrejke i København. Det gav
anledning til megen uro og nervøsitet. Jeg husker
en københavnsk politibetjent, der var på ferie hos
sin familie i Nakskov, kom og snakkede med
farbror Siegfred om den alvorlige situation. Han
fortalte bl.a., at han havde været oppe på
Lindelse 1944
Nakskov Politistation for at høre, hvordan
situationen var i København. Han sagde til
farbror, at han ikke havde lyst til at tage ind til København for at hjælpe
var ærgerlig over, at jeg gik i Nakskov, når der skete så meget spændende

- Kaj (t.h.) og mig under
opvasken,

tyskerne. Jeg må indrømme, at jeg
i København.

En gang i juli fulgtes Kaj og jeg til Nysted, hvor vi så var sammen med tante Lisbeths niece Gitte. Vi roede
bl.a. ud til Skansen og gik så ud til badehuset og gik i vandet. Vi fik en entreprise med farbror Georg om at
køre nogle ladninger brænde, der skulle bruges til brændsel, ind i Magasinet så det kunne tørre. Kaj gik med
på farbrors ide og sagde, at det ville vi gerne for en 50’er. Det var vist mest for at være morsom, han sagde
det, men tante Lisbeth mente, han burde have været lidt mere beskeden i sit krav. Vi gik alle 3 til den, ikke
mindst Gitte, der var et par år ældre og en meget stærk pige.
I Nysted måtte de ikke have mast i bådene for Tyskerne. Trods det sejlede vi i en lille 10 fods jolle med
sprydstagesej 1 og om søndagen satte farbror en stor åre i ”Knall”, som en slags mast og bandt et sejl fast i
den. Med jollen som slæbebåd og ved sejlets hjælp, sejlede vi ud forbi Sømærket og ankrede op ud for
skoven og spiste frokost. Farbror Georg og Tante Lisbeth samlede hvert år champignon, som jeg vist aldrig
havde smagt. Det fik jeg lejlighed til under frokosten og tante Lisbeth spurgte hvordan jeg syntes det smagte.
Jeg svarede: ”Det smager meget godt. ” Tante Lisbeth sagde omgående: ”Meget godt. Det smager skam
deeiligt”, hvilket jeg aldrig har glemt. Siden er der ikke noget, der har smagt ”meget godt”.

Fra gårdspladsen så jeg en dag under en luftalarm, at himlen var fyldt med sølvglinsende amerikanske
bombefly meget højt oppe på vej til Tyskland. Det var et fantastisk syn, det så flot ud, men det har ikke været
sjovt for tyskerne.
Far havde det princip, at han ville være sammen med sine børn, når han havde ferie. Så den sidste del af
skoleferien holdt vi ved Kongsmark Strand i farbror Christians strandhus. Her måtte vi heller ikke sejle med
sejl, men vi dristede os til at bruge et tæppe som sejl. Alle 7 sejlede vi til Næstby Strand og besøgte tante
”Visse” og onkel ”P”, der var på ferie i tante Visses families strandhus. Så vidt jeg husker måtte vi ro hjem.
På den tid brugte man ikke redningsveste, i dag ville det blive betegnet som dybt uansvarligt, at sejle 7
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personer i en jolle uden at have redningsveste på. Det var på denne ferie vi børn var alene en aften og
oplevede, at der blev skudt med luftskyts af tyskerne ved Korsør. Lyssporene tegnede sig tydeligt på den
mørke aftenhimmel..

Tyskerne var ikke tilfreds med Politiets indsats mod sabotagen og 19. september 1944 blev det danske politi
”taget” af tyskerne. Det var også en af besættelsestidens mærkedage. Tyskerne angreb politistationerne,
under dække af en falsk luftalarm. Mange politistationer forsvarede sig mod overmagten. Af landets
politistyrke på henved 10.000 mand fik Tyskerne fanget næsten 2000, der blev sendt i koncentrationslejr i
Tyskland, mens resten gik ”underjorden” og sluttede sig til modstandsbevægelsen.
Politivagten på Amalienborg blev angrebet noget senere på dagen. Kampen kom til at vare i ca. 2’/2 time,
hvorunder tyskerne havde ca. 20 døde og omkring dobbelt så mange sårede, medens politivagten ”kun”
havde 3 sårede, ikke mindst takket være, at man havde haft tid til at opstille ”spanske ryttere” og barrikader
af sand- og saltsække til slottets forsvar.
Efter 2/2 times kamp gav Kongen ordre til at stoppe skydningen. Næsten samtidig indløb der ordre fra den
tyske politigeneral om, at politivagten på Amalienborg ikke skulle afvæbnes. Amalienborg blev omdannet til
en fæstning. De tilstødende gader blev afspærret og der blev etableret jordvolde forstærket med brosten og
”spanske ryttere”. Amalienborg forblev resten af besættelsen bevogtet af en dansk politistyrke.

I FDF fik jeg mange gode oplevelser. Vi tog på lejrture til Jonstrup
Vang, hvor K.26 ejede en lejrgrund op til skoven med en lille hytte
på. Om vinteren gjorde vi gymnastik og spillede håndbold og om
sommeren spillede vi fodbold. Der var stor aktivitet i kredsen. Hver
mandag gymnastik eller fodbold, én aften klassemøde og hver
anden fredag kredsmøde.

En aften jeg var til klassemøde i FDF i Husum Kirkes lille kælder,
hørte vi et mægtigt brag og en af kammeraterne udbrød: "Der røg
Absalon'. Absalon var en maskinfabrik på Frederikssundsvej, der
arbejdede for tyskerne. Og ganske rigtigt, det var den, der blev
saboteret. Det var den 8. dec. 1943 har jeg senere konstateret. En
anden aften, da jeg og en kammerat, Aage Søndergaard, gik hjem
fra et FDF-møde lød der et brag. Jeg sprang hen til en gadedør på
Karlslundevej og forsøgte at komme ind, men døren var låst. Aage
var mere modig, han råbte til mig: "Du må ikke løbe, så tror de du
flygter". Vi listede så hjem gennem Husumparken. Dagen efter
hørte vi, at det var frihedskæmpere, der havde sprængt døren hos en
stikker på Smørumvej.
I 1946 var jeg på sommerlejr på Egerup ved Skælskør og i 1947 var jeg på landslejr, Marselisborg, ved
Århus. I sommeren 1949 vandt vi en forboldturnering i København for juniorer og om vinteren en
håndboldtumering. I et par år var jeg fanebærer i K.26 Husum, ligesom jeg ved en enkelt lejlighed bar
landsforbundets fane.

Senere var
jeg
patruljefører
og instruktør.
I
1949-50
var jeg med
til at holde
gang i den
nystartede
kreds
i
Herlev.
FDF K.26 2. pilteklasse forårstur 1944 jeg er næsten skjult bag nr.2 fra
venstre.

Bornholm 1950 - jeg er nr. 2 fra venstre
med kun ansigtet synligt.
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I sommeren 1950 var vi på Bornholm med en seniorpatrulje fra K 26. Det var mit første besøg der.
Ekkodalen, som var de første klipper jeg så, gjorde et stort indtryk på mig.
I 1952 var jeg med til at fejre FDF’s 50-års jubilæum. Der var fest i KB Hallen lørdag aften for førere.
Søndag var der stor fest for alle FDF-ere fra Stor-København i KB Hallen. Denne fest sluttede af med et
stort fakkeltog til Københavns Rådhusplads, hvor Københavns overborgmester H.P. Sørensen tog imod og
lykønskede med jubilæet. Derefter talte landsforbundets næstformand pastor Poul Schou.

Søndag den 27. okt. 2002 fejrede FDF 100 års jubilæum og i den anledning deltog Gerthy og jeg i
festgudstjenesten i Skt. Lukas Kirken på Frederiksberg, hvor FDF blev stiftet.

I efteråret 1944 var jeg til optagelsesprøve til mellemskolen. Det var en alvorlig sag. Der var 2 prøver i
skriftlige fag med 1 måneds mellemrum. Prøven foregik om eftermiddagen og vi var ikke med til den
almindelige undervisning. Vi skrev diktat og løste regneopgaver. Jeg husker, at vi skulle omsætte 5 kg. og
500 g, og 5 kg. og 5 g til kommatal. Jeg havde ikke forstået det, jeg fik begge løsninger til 5,5 kg.. Jeg var
klar over der var noget galt, men kunne ikke selv finde løsningen. Siden har jeg dog forstået det. Min den
gang ringe forståelse for decimalregning, tilskriver jeg min elendige regnelærer ”Tus’Anders”. Indtil jeg fik
ham, havde jeg gode karakterer i regning. Min bror, Børge er dog af en helt anden opfattelse. Han synes
stadig, at ”Tus’Anders” var en ”dejlig” lærer, mens Arne har endnu dårligere minder om ham, end jeg har.

Forældrene til de elever, der ikke bestod mellemskoleprøven, fik et brev med posten om det negative resultat.
Jeg var rystende nervøs for, at jeg ikke havde bestået min ”Embedseksamen”, som aviserne kaldte prøven, da
der var en kampagne for at afskaffe mellemskoleprøven. Heldigvis sparede jeg Københavns skolevæsen for
udgiften til frimærket.
Når der var luftalarm i skoletiden gik vi ned i kælderen, der var indrettet som beskyttelsesrum. De yngre af
lærerne var uddannet som ”husvagter” og var forsynet med brandøkse og stålhjelm. Da Shell-huset blev
bombet i marts 1945 var vi i beskyttelsesrummet. Inden luftalarmen var afblæst fortalte en af ”husvagterne”
hr. Sandbæk, at Shell-huset var bombet.

Kort tid efter blev skolen ”taget af tyskerne” til at huse flygtninge, der kom fra de østlige egne af Tyskland,
hvorfra de var flygtet for Russerne. På en eller anden måde var det rygtedes, for en masse mennesker
indfandt sig på skolen for at være med til at rydde klasselokalerne for inventar, der blev samlet sammen i
faglokalerne, der så blev låst.
Omkring 1. April 45 blev der arrangeret undervisning i alle mulige lokaler forskellige steder i bydelen. Jeg
skulle begynde i 1. Mellem og vi blev undervist 2 timer hver dag fordelt på fagene Dansk, Engelsk og
Matematik. Vi holdt til i et lokale på Vallekildevej, der blev brugt til ungdomslokaler af Lejerforeningen i
Humlevænget, hvor vi boede. Vi sad i et værelse på ca.16 m2, rundt om 2 borde og nogle ved
vindueskarmen. Lige ved siden af ”huset” var der et mindre garagekompleks med en 8-10 garager, I en af
disse garager var nogle unge mennesker i gang med at sætte nogle motorcykler i stand. De startede bl.a.
motorerne i fuld åbenhed. Meget dristigt. Det viste sig senere, at de var frihedskæmpere.
Omkring den 20. april blev skolegangen suspenderet på grund af den alvorlige situation. En af dagene var vi
nogle stykker, der tog ned i Utterslev Mose og fiskede. Vi sad der, hvor voldgraven løber ud i mosen. Det var
den gang et forholdsvist øde sted, der var ingen veje, kun stier og en masse kolonihaver omkring. Mens vi
sidder og fisker, kommer der en mand og sætter sig på den anden side overfor os. Lidt efter kommer nogle
mænd hen i hjørnet, hvor volden danner en vinkel ud mod mosen. En af mændene kommer hen til os og
spørger om vi fanger noget. Så fortæller han os, at om lidt begynder de at skyde henne i hjørnet, men at vi
bare skal lade som ingenting og fortsætte med fiskeriet. Han beroliger os med, at der ikke vil ske noget og
giver os penge til is. Han fortsætter over på den anden side af voldgraven og taler med manden dér og
kommer lidt efter tilbage og går hen i hjørnet. Her var der en 4-5 mand, der på skift prøvede at skyde med en
maskinpistol ind i volden. Det varede kun et øjeblik, hvorefter de pakkede maskinpistolen ind i papir, lagde
den på bagagebæreren på en af cyklerne og cyklede bort.
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Den 4. Maj 1945 om aftenen var jeg til kredsmøde i FDF. Da mødet var ved at være færdigt kom en af de
unge førere, Willy Petersen ind ad døren. Helt hvid i ansigtet henvendte han sig til kredsføreren, H.P. Baltzer,
der så kunne fortælle, at Willy havde hørt den danske udsendelse fra London, der meddelte, at tyskerne ville
kapitulere næste morgen kl.8.00. Da vi gik hjem hejste folk Dannebrog og vi råbte hurra.

Jeg kom hjem tids nok til at være med ved flaghejsningen på pladsen midt i Humlevænget (som
rækkehusbebyggelsen hed), hvor der var fyldt af mennesker. Hjemme hørte vi radio og det blev sent inden vi
gik i seng. Vi sov dog ikke meget, jeg tror vi alle lå i dobbeltsengen og hørte radio det meste af natten. Vi var
nærmest ellevilde. Om morgenen kørte far på arbejde, som han plejede, men kom dog hurtigt hjem, da alle
havde ”lukket på grund af glæde”. Han var dog noget opbragt over, at han havde set, at direktørerne fra
Houlberg stod med hænderne i vejret op mod væggen i fabrikkens gård, holdt op af frihedskæmpere.
24. oktober 1948 blev jeg konfirmeret i Husum Kirke af pastor Knud Rasmussen. Min mor nåede lige at
komme hjem fra hospitalet om fredagen og være med til festen inden hun skulle på rekreation i
Frederiksværk. Vi kørte i Taxa til kirke. Jeg havde mørkt tøj, hvid skjorte og sort slips på. Det
”reglementerede” var ellers sort butterfly, men det ville jeg ikke have på. Det var stadig svært at skaffe tøj,
men ”tante Signe”, der var direktrice i firmaet I.Cantor på Nørrevold, skaffede en fin hvid skjorte og det sorte
slips. I konfirmationsgave fik jeg af mine søskende en ”Lakjær” dynamolygte, af farbror Christian og tante
Johanne en fyldepen, af mine farbrødre på Lolland, som ikke kom, en blå præmieobligation (af 1948) Serie
nr.0345 Løbmr.1092. Jeg har beholdt den hele tiden, lige til de blev indløst i 1998, uden dog at vinde på den.
Faster Søster og tante Karen tillige med fars moster, tante Clara, var med til Middagen, der foregik i stuen.
I vinteren 1949 var jeg med til at
bygge et proscenium til et
interimistisk teater til Husum
Skoles Aula sammen med 2
lærere. I marts opførte vi en Revy,
hvor jeg var regissør og stod for
damesiden, mens vores sløjdlærer,
Karl Sørensen var belysnings
mester og ledede kongesiden. I
den
forbindelse
blev
jeg
interviewet af Ralph Buch til
Danmarks Radios
udsendelse
”Ugerevyen for piger og drenge”
og fortalte om teatrets tilblivelse.

Det var en stor oplevelse at være
med til at bygge teatret og senere
lave kulisser til revyen. Jeg lærte
lærerne at kende fra en helt anden
side. Efter den sidste forestilling
Teatret i Husum Skoles Aula.
var vi tre elever, der blev inviteret
med på lærerværelset til et glas
portvin. Vores engelsklærer hr. Eriksen skænkede op og kom ved en fejltagelse til at spilde på gulvet.
Impulsivt og uden at tænke på at der var tre elever til stede, sagde han: "Den der slikker det op får en tier. "
Ti kroner var i 1949 mange penge for en skoleelev, så jeg rejste mig straks og sagde: "De er let tjent. " Det
morede lærerne meget (jeg fik indtryk af, at ”spidsmus”, som vi elever kaldte engelsklæreren, var meget
påholdende) og Karl Sørensen proklamerede højlydt: "Du skal bare tage et sug, Rossing, så er tieren din. "
Som sagt, så gjort og jeg fik højtideligt overrakt tieren under stor latter. Dagen efter var det rygtedes blandt
lærerne og flere af dem kommenterede det med stor fryd.
I 1949 bestod jeg mellemskoleeksamen. Min sidekammerat i realklassen og de fleste år i mellemskolen var
Harry Carl Beyer. Det blev indledningen til et venskab, der varede til Harrys død i august 2000.
I realklassen fortsatte 9 drenge sammen med 18 piger, hvoraf halvdelen kom fra Vanløse Skole. I juni 1950
tog jeg realeksamen.
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4 E med klasselæreren E. Mikkelsen stående som nr.2 fra venstre. Øverst t.h. Harry Carl Beyer.
Jeg sidder som nr. 2 fra højre.

4 E 50 år senere.
Fra v. Georg, Leif Molin, Poul Jørgensen, Jørgen Dyreborg, Otto Quirinus,
Orla Rasmussen, Jørgen Frisø (Frederiksen), Jørgen Jensen og
Ole Rasmussen.
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Siden 1975 har vi klassekammerater fra mellemskolen mødtes mere eller mindre jævnligt. Ved vort 50års
jubilæum i 1999 havde vi aftalt med inspektøren på Husum Skole, at vi skulle fortælle om vores skoletid for
de ældste elever. Otto fortalte om hvordan vores skolegang havde foregået, Poul fortalte om afstraffelse med
eftersidning og slag i enden med spanskrør. Han demonstrerede med et rigtigt spanskrør, hvordan hans lærer
hver lørdag brændte det i enderne med en lighter, for at det ikke skulle gå i stykker. Eleverne gjorde store
øjne kan jeg garantere. Jeg fortalte om forholdene under krigen, med luftalarm og skolens beslaglæggelse til
flygtninge og skolegangen under interimistiske forhold og til sidst lidt om de to faldne elever, der var på
skolens mindetavle. Det var en oplevelse, eleverne lyttede interesseret uden den mindste uro og kom med
flere relevante spørgsmål.

Far syntes det var en god ide at komme i en bank og foreslog mig, at jeg søgte ind i Den Danske
Landmandsbank. Inden jeg var færdig med eksamen, cyklede jeg ind til bankens Personalekontor og viste
mine terminskarakterer og blev antaget.

1. august 1950 begyndte jeg i bankens Vesterbro Afdeling, der senere ændrede navn til Rådhusplads
Afdeling, der lå i ”Absalonsgård”, på Rådhuspladsen. Lønnen var efter alder, og jeg fik kr. 173,90 pr. måned.
Fra nytår steg lønnen til kr. 229,25. Hvert kvartal fik vi 2 kr. i pennepenge. Det får man ikke mere!
Arbejdstid hver dag fra kl. 9.15 til vi var færdige, ca. kl. 16.30. Åbningstiden var fra kl. 10 til 15. Om
fredagen var der aftenekspedition mellem kl. 17 og 18. Om lørdagen lukkede vi kl. 13 og gik hjem mellem
kl. 14 og 15. Jeg begyndte i bankbogsafdelingen. Mit første job hver morgen var, at tage de store
løsbladsprotokoller op fra jemskabene og lægge dem på pultene, der var så høje, at man kunne stå op og
skrive i protokollerne.
Derefter kom dagens checks fra Clearingafdelingen, der igen havde modtaget de checks, der var indløst i
andre pengeinstitutter fra Clearingen i Nationalbanken. Første opgave var at slå de modtagne checks op på en
regnemaskine og stemme dem af med opslaget der fulgte med.
Derefter blev de sorteret i kontonr.orden og bogført. Her fik jeg
rigtig lært at regne, og snart var der en, der lærte mig at trække hele
rækken fra uden først at lægge dem sammen på et stykke papir.

Det var begrænset hvad en elev måtte - de måtte for eksempel ikke
udlevere nye checkhæfter til kunderne, det var forbeholdt de ældre.

Elev i Landmandsbanken 1950
Foto: Personaleafdelingen

Noget der undrede mig den første dag i banken var, at der bagerst i
bankbogsafdelingen stod 2 cykler, en herrecykel og en damecykel.
Jeg troede i min naivitet, at det var 2 cykler banken havde pant i. Om
aftenen viste det sig dog, at de tilhørte lederen af bankbogs
afdelingen, hr. Rubin og en dame i Vekselfaget, frk. Rosengreen. De
havde fået lov at anbringe dem dér, da det var for besværligt for
dem, at bære dem ned ad den stejle trappe til bankens cykelkælder.
Det ville ikke være tolereret i dag. En lørdag sagde hr. Rubin til
mig: ”Rossing, vil De ikke lige pumpe min cykel”, hvilket jeg
naturligvis gjorde. Da vi kom om mandagen, sagde Rubin surt:
”Rossing, De havde s ’gu pumpet min cykel så hårdt, at jeg måtte
køre en anden vej hjem. Var jeg kørt over Grønttorvet (nu Israels
Plads) var mine nyrer rystet løse

Jeg gennemgik uddannelsen i banken og er bl.a. med på det første interne kursus banken holder for nyansatte,
det var i november 1950. Den praktiske uddannelse den gang må betegnes som tilfældig, i forhold til den, der
senere blev indført. I vinteren 1952/53 gik jeg på bankskole 3 dage om ugen fra 8-10 og tog bankeksamen i
foråret 1953.
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11. maj 1954 kl. 12 mødte jeg i
Jægersprislejren som rekrut
nr.215683 ved 1. Kompagni
ved 3. Livgardebataljon.
Lønnen var i rekruttiden 2 kr.
om dagen plus kost og logi.
Som bankmand led jeg dog
ingen nød, da vi fik halv løn
fra banken.

Det var en barsk affære i
begyndelsen. Jeg glemmer
Livgardens
ikke den første eftermiddag,
regimentsmærke Solen.
da vi er stablet op i
Her med rødt underlag. Mit
kompagnigården
på
3
var blåt.
geledder. Oversergent V.A.
Nielsen gik frem og tilbage mellem geledderne og pludselig
råber han ind i øret på den mand, der står skråt bag mig: ”Kan
De stå på hænder maand ? ” Hvortil den arme rekrut svarer:
”Javel herr oversergent”.
VA galer nu: ”Det kan jeg også - jeg praler ikke med det.
Det gør De! - kan De så få vendt det afdelingsmærke rigtigt. ”

Rekrutten havde i skyndingen fået sat det
ene regimentsmærke på hovedet.

De nyindkaldte 11. maj 1954 i Jægersprislejren.
I baggrunden t. h. to meget gamle gardere, der
genopfrisker minder fra en svunden tid.

Inden eftermiddagen var gået, blev alt
”det civile kluns” sendt hjem i papirsække
fra KFUM’s soldaterhjem. Da vi sent om
aftenen er stablet op på gangen udenfor
belægningsstuen, er der pludselig en der
spørge på sit ravjyske: ”Herr oversergent
a spør hva a ska gøre, a har fåed
fåresyge. ” VA, der selv var fra Jylland,
svarer omgående: ”Hvad er det De siger
maaand, vil De have en pilsner ?
86 replicerer resolut: ”Hælper de’på de’
da?”.
Han blev omgående isoleret, til han kunne
komme til lægen næste morgen, hvor han
blev indlagt på infirmeriet i Rigensgade i
København, også kaldet ”Grødslottet”.

Indtil vi skulle på pinseorlov måtte vi
ikke forlade Jægerspris. Men der var nu
heller ikke megen fritid. Den første
søndag fik jeg besøg af Mor, Far og alle
mine søskende. Og pludselig mødte vi
farbror Christian, tante Johanne og Keld,
der var kommet kørende i deres Vauxhall
10 fra Slagelse for at besøge mig. Det
blev et hyggeligt familietræf i Jægerspris
Slotshegn, hvor vi nød den medbragte
mad og kaffe.
En time efter med det militære udstyr.
683 nederst til venstre.
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Hver dag blev der foretaget hovedrengøring på belægningsstuen og det tilstødende baderum morgen og
middag. Der var kun koldt vand i hanerne og bruserne. Der var 2 brusere, der meget sjældent blev brugt. Men
havde vi været gennem mosehulleme i terræn Nord, blev vi nødt til at tage en tur under bruseren for at få det
værste møg skyllet af. Jeg husker mange rev deres bukser i stykker og fik udleveret nye rene bukser. Jeg var
dum nok til at forsøge at vaske møget ud af mine, men det var umuligt i de tykke uldbukser. Næste gang jeg
tog dem af, så jeg ud som om jeg havde været gennem mosen igen.

En gang om ugen var der varmt bad, det vi kaldte ”skylning under forbigang”. Det foregik i en speciel barak,
og sluttede naturligvis med en tur under den kolde bruser, for ”at vi ikke skulle blive forkølede”.

Lørdag formiddag blev brugt til rengøring af hele udrustningen. Ja faktisk brugte vi uhyre meget tid pa
rengøring af udrustning og belægningsstuen, baderummet og gangen udenfor. Jeg tror der var renere her, end
på et hospital den gang. I skrivende stund ville et
hospital slet ikke kunne måle sig med en
belægningsstue anno 1954, når vi stillede klar på
stuerne.
De første lørdage gik vi over i kostforplejningen og
spiste frokost. Men ved en lørdagsparade, der
begyndte kl. 13 og hvor alt blev efterset, var der
selvfølgelig altid et eller andet der ikke var i orden,
og så blev den arme mand spurgt, om han havde
spist frokost. Det svarede han ja til, hvorefter han i
grove vendinger fik forkyndt, at der stod s’gu ikke
skrevet nogen steder, at han skulle have frokost,
hvis han ikke kunne sørge for at hans udrustning
var i orden. Derefter fik han besked om at stille om
kl. 15. De uheldige kunne så stille om igen både
kl. 16 og kl.17.

”Gaston” på lørdagsinspektion.
Bag ham sergent Jensen, der noterer en
”omstiller”.

De fleste af dem jeg var indkaldt med, var fra provinsen, og selv om vi kunne rejse med DSB på billige
soldaterbilletter, havde mange ikke råd til at tage hjem for den beskedne løn vi fik. Den var på omkring kr.2
om dagen og steg til godt 2 kr. efter 6 måneder. Derfor havde jeg så godt som hver week-end en kammerat
fra provinsen med hjemme, ja, når jeg selv var på vagt, holdt 84, der var mejerist og var fra Horbelev på
Falster, orlov på Boeslundevej. I påskeorloven 1955 var jeg med ham hjemme et par dage hos hans forældre,
på deres gård.
Vi havde en kaptajn A.von Buchwald som
kompagnichef og en helt nyudklækket
sekondløjtnant, Nils G. Lund, også kaldet
”Gaston” efter hans mellemnavn, som
næstkommanderende. Når kompagnichefen
skulle inspicere rekrutterne, der var fordelt i
små grupper over eksercerpladsen kom han
ridende og løjtnanten sprang straks over til
ham og meldte, at kompagniet var i gang
med de og de øvelser, alt medens hesten
vendte og drejede sig til stor moro for os.
Jeg formoder, vi var de sidste rekrutter ved
infanteriet, der har set kompagnichefen
inspicere til hest.
Det varede dog ikke
længe
før
kompagnichefen forsvandt og den meget
grønne løjtnant blev kompagnikommandør.
Han lod naturligvis ikke denne chance gå
fra sig. Han benyttede enhver lejlighed til at vise sine omgivelser, hvad han duede til. Så der var fart over
feltet døgnet rundt. Det var ikke ualmindeligt med alarmeringsøvelser 2 gange på en nat en gang om ugen i
rekruttiden.
”Gaston” holder lørdagsappel med kompagniets
befalingsmænd. Bagest t.v. delingsføreren i
rekruttiden, oversergent V.A. Nielsen.
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Der var en ret stor del, der blev hjemsendt i løbet af de første måneder, da de ikke kunne klare ”mosten”. Den
ungdommelige iver løb også af med løjtnanten ind imellem. F.eks. når han lod folk, der skulle ”stille om”, af
en eller anden årsag, kravle frem over gårdspladsen, som var belagt med grus og småsten. Til alt held så
chefen for rekrutskolen, oberstløjtnant P.A.C. Henningsen det, og fik stoppet unoderne. Det var et stort
ansvar at lægge på så ung en officer.

En af de få gange jeg husker, ”Gaston” viste lidt menneskelighed var, da min gode ven, 694, var kommet til
at fyre nogle skud af med sin maskinpistol, da han om natten skulle ud på patrulje i Jægersprislejren. Han
havde netop sat magasin på maskinpistolen og skulle sikre den, men i sin søvnige tilstand trak han på
aftrækkeren og der gik et par skud af, hvilket var en alvorlig sag. Oberstløjtnant P.A.C. Henningsen idømte
ham 5 dages vagtarrest, som skulle afsones i arresten i Kastellet. Jens blev kaldt frem foran kompagniet og
fik dommen forkyndt. Da Lund havde læst dommen op, sagde han til Jens: ”Det er et af de små stød verden
giver”. Men Jens hørte også til de bedste soldater, der ellers passede sine ting uden anmærkninger og blev
gruppefører for 1. delings 2. gruppe.
Inden jeg blev indkaldt ville jeg være sergent, men jeg havde ikke ”været inde” i mange timer, før jeg
ombestemte mig. Efter 6 uger blev de rekrutter, der skulle på forskole sendt af sted. Jeg havde ikke meldt mig
og jeg er sikker på, at alle der kom på forskole havde meldt sig frivilligt til befalingsmand. Kriteriet for at
komme på sergentskolen på Kronborg var en realeksamen, men da en stor del var landmænd, der på det
tidspunkt ikke havde realeksamen, manglede man kadidater til sergentskolen. En dag blev 3 af os, der havde
realeksamen, kaldt hen til kompagnichefen, der opfordrede os til at melde os til sergentskolen. Han holdt et
længere foredrag og spurgte til sidst hver enkelt af os, om vi ville melde os til sergentskolen. Ingen af os
meldte os og ingen af os kom på skole. De der ikke havde realeksamen kunne komme på korporalskolen, der
lå i Sønderborg.
Den 8. November 1954 blev vi overført til
Livgardens Kaserne og fik vore ”Rex’er” udleveret
med et håndtryk af chefen for vagtkompagniet
kaptajn Hjortshøj, der hidtil havde været chef for 2
kompagni og var knapt så hidsig som ”Gaston”.
Vagtkompagniet var en sammenlægning af 1. og 2.
Kompagni. Vores hidtidige plageånd var nu
næstkommanderende.

g

blevet

Vagtkompagniet blev inddelt i 3 vagthold, 1. vagthold alene fra
1. komp., 2. vagthold alene fra 2. komp., medens 3. vagthold
blev sammensat af 1. deling fra begge kompagnier suppleret
med nogle stykker fra 2. deling. Vi boede på en 30-mandstue i
Rosenborgfløjen på 2. sal., uden varme eller varmt vand eller
brusebad, men en gang om ugen marcherede de vagtfrie med
piber og trommer forrest, ned i Kastellet og fik et varmt bad.

Den 9. nov. overtog vort vagtkompagni vagttjenesten og da jeg
tilhørte 3. vagthold var jeg første gang på kongevagt den 11.
november 1954 på Amalienborg.
Normalt var vi på vagt hver 3. Dag. D.v.s. at den dag vi skulle
på vagt, var der eksercits om morgenen, spisning af varm mad i
kostforplejningen kl. 10.30. Blå vagt til Amalienborg skulle stille klar til eftersyn af uniform, våben og øvrig
udrustning af tilsynshavende sergent og ladning af våben kl. 11.00. Kl. 11,15 blev vagten afleveret til
vagthavende løjtnant, der så gik styrken igennem. Kl.l 1.25 blev vagten overgivet til kaptajnen (det, der i dag
svarer til Major), der for tredje gang gik styrken igennem. Kl.l 1.30 afmarcherede paraden ad den kendte rute
over Nørrevold, Købmagergade, Strøget, Kongens Nytorv, Bredgade, Amaliegade til Amalienborg.
Garder 215683

Den gang kunne vi nogenlunde selv bestemme, hvilken afløsning og post, vi ville have. Jeg var mest glad for
laveste postnummer ved Kongens køkkenport i første afløsning, fra kl. 12-14, hvor hele paraden alligevel står
på pladsen i mere en halv time. Laveste postnummer gik på slotspladsen i alle afløsninger, mens højeste
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postnummer om natten skulle gå bag palæet med en ”natpost”. Natposterne gik fra kasernen kl.21 ad
nærmeste vej og blev udsat fra kl.22 til 8 morgen.

Da Claus gik på vagt i 1991 var det anderledes. Da blev de i god tid udkommanderet til en bestemt post og en
bestemt afløsning. Selv om jeg helst ville gå ved Kongens Køkkenport, har jeg dog gået ved alle poster på
pladsen, også i kolonnaden, ved officerernes vagtstue (denne post er senere blevet nedlagt). Jeg har dog ikke
været post for gevær, da han den gang ikke måtte bære briller. Historien gik på, at en post for gevær, der bar
briller, ikke fik stoppet postgangen efter 10 minutters gang, hvilket han skulle. Han undskyldte sig med, at
han ikke kunne se uret på Frederik d. VIII’s palæ. De øvrige poster på pladsen skal følge post for gevær og
alle posterne måtte derfor fortsætte med at gå.
En sen aften da jeg gik ved kongens køkkenport, vågnede jeg ved, at posten, som gik ved hovedporten, stod
og bankede sine jernbeslåede hæle sammen. Jeg vågnede med et sæt og fik travlt med at gå frem og tilbage
for at holde mig vågen. Jeg kunne huske, at jeg havde stået ansigt til ansigt med den anden post ved trappen
midt i palæet, men jeg var faldet i søvn ved trappen, medens han gik en gang frem og tilbage. Det havde
kostet en spjældtur, hvis det var blevet opdaget.

Aftrædende vagt klar til frontmarch. Jeg står yderst til højre.

Da kejser Hailé Selassié af Etiopien var på statsbesøg, var jeg med i æreskompagniet, der modtog ham på
Københavns Hovedbanegaard den 21. nov. 1954, mens jeg blev pillet ud af det æreskompagni, der skulle
modtage den franske præsident i maj 1955. Livgarden nye chef, oberst Freiesieben, der inspicerede styrken
inden afgang til Nordre Toldbod, ville ikke have gardere med briller i æreskompagniet.
Når vi ikke var på Amalienborg, var vi på vagt på Sorgenfri, Rosenborg I Kasernen eller var beredskabsvagt.
Sorgenfrivagten, der bestod af en sergent og 9 gardere afmarcherede fra kasernen til Nørreport Station, hvor
vi tog S-toget til Sorgenfri Station. Sergenten medbragte billetter og vi stod 3 mand i hvert hjørne i gangen
og sergenten i det sidste hjørne. Fra Sorgenfri Station marcherede vi så til Sorgenfri Slot, hvor arveprins
Knud boede. Under en vagt som post for gevær på Sorgenfri Slot fandt jeg en sen aften mig selv stående i
højre side af indkørslen til slottet. Jeg var åbenbart faldet i søvn og i søvne gået over i den forkerte side af
postruten. Jeg fik travlt med at komme tilbage i den rigtige side og marcherede ihærdigt frem og tilbage for at
holde mig vågen.
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I kompagniet havde vi den regerende danmarksmester i
sværvægtsboksning, 215653 Poul Olsen, som ikke altid blev
retfærdigt behandlet. Han blev allerede en gang i juni 1954 straffet,
fordi en korporal havde set ham i civil på Bellevue Strand og meldt
det til kompagnichefen. For denne forseelse blev 53, som den første i
kompagniet straffet. Men 53 lod heller ingen chancer gå fra sig. Da
der ikke var korporaler ved vagtkompagniet, blev jeg af og til udpeget
til at være tilsynsassistent for den tilsynshavende sergent. En af
gangene blev jeg kontaktet af 53, der sagde, at han ville udstoppe sin
seng i aften, da han tog i byen i nat. Ganske rigtigt, da stuerne blev
visiteret, talte jeg naturligvis hans seng med op, som om der lå en
sovende i den. Den var udstoppet med stålhjelmen, som bagdel,
kappen som krop og tæppet godt op om ”ørerne”. Næste morgen
tidligt kom 53 ind på kasernen sammen med mælkevognen, som jeg
lukkede ind gennem marketenderporten.

Den 23. maj 1955 afsluttede vi tjenesten i vagtkompagniet. Min bror,
Fredes kompagni overtog vagttjenesten, og vi overtog deres elendige
683 på sin sidste
gamle tyskerbarak i Sandholmlejren, hvor vi indgik som en del af
Amalienborgvagt.
dækningsstyrken som 3. komp. af 3.Livgardebataljon med ”Gaston”
som kompagnichef. Ind i mellem fik vi dog lejlighed til at ”slappe af’
med indkaldte reserveofficerer som chef, bl.a. kaptajn (major i den engelske hær) Sv. Truelsen, der under en
del af besættelsen ledede den danske militære efterretningstjeneste til fordel for englænderne. Det var ham,
der bl.a. planlagde bombardementet af Gestapos hovedkvarter, Shell-Huset i København.
Oversergent Ib Westergaard blev delingsfører og eneste befalingsmand i 1.deling. Jeg blev gruppefører for 1.
gruppe og var derfor efter den militære rangorden delingsførerens stedfortræder, hvilket jeg prøvede i praksis
både foran geleddet og på øvelse i felten. Oversergent Westergaard var en særdeles god befalingsmand, som
alle i delingen husker med glæde.

For at fa rekorden som det kompagni,
der havde klaret den længste 3-dages
marchtur, blev vi jaget af sted på en tur
fra Sandholmlejren over Lynge til
Frederikssund og derfra til Vellerup
Vig, hvor vi badede og bivuakerede.
Næste dag gik vi over Roskilde til en
bevoksning ved Hove å
mellem
Nybølle og Hove, hvor vi ligeledes
bivuakerede. 3. dag tilbage til
Sandholmlejren
over
Smørum,
Knardrup, Søsum, Ganløse, Farum og
Høvelte, i alt 147 km..

Den 9. september 1955 var der
hjemsendelsesparade,
hvor
Kong
Frederik d. IX iført Livgardens
1. deling på 3 dages marchturen - jeg er nr. 2 fra venstre.
khakiuniform
med
oprullede
Delingsføreren OS Ib Westergaard går ved siden af
skjorteærmer takkede for veludført
delingen.
vagt for den kongelige familie. Om
aftenen var der arrangeret hjemsendelsesfest med middag i
Sandholmlejrens gymnastikhal. Til middagen
blev der serveret 1 øl. Under middagen underholdt Livgardens Musikkorps og efter middagen sang
sangerinden Hedvig Volmer med sin mand Volmer Sørensen ved flyglet.
Dagen efter, den 10. september var der hjemsendelsesparade og vi trådte af præcis kl. 12. Alt i alt må jeg sige,
at den sidste del af tjenesten foregik på en rimelig måde, vi havde et særdeles godt forhold til delingsføreren,
der også deltog i delingens hjemsendelsesfrokost den 10. september 1955 på Damhuskroen. Dagen sluttede
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med at 694 Jens og jeg med vore piger spiste middag i det nye Hotel Europas restaurant, der lå i øverste
etage, ved den nye Langebro. I dag er Hotel Europa HK’s domicil.
Som konklusion på soldatertiden må jeg sige, at det var en tid jeg ser tilbage på med glæde. Hvis ikke jeg
havde været soldat, var der en hel del mennesker fra forskellige samfundsgrupper, jeg aldrig havde lært at
kende og sætte pris på, navnlig landmænd, som der var mange af. Efterfølgende har vi været samlet til
soldaterjubilæer hvert 5. år, første gang i 1979 til 25-års jubilæet, ligesom jeg har besøgt flere af
kammeraterne og de har besøgt mig enten hjemme eller på båden på vores ture rundt i landet.

I tiden 6.-29. september 1957 var jeg genindkaldt til 4. kompagni 3. livgardebataljon og mødte i
Jægersprislejren, hvor vi blev inkvarteret i telte. Som delingsfører fik jeg min stuekammerat 681, hvilket
naturligvis gjorde, at forholdet blev noget anderledes end under første indkaldelse. I den sidste del af
indkaldelsen var vi på en større Natoøvelse omkring Køge og på Stevns, hvor der bl.a. blev kastet engelske
faldskærmssoldater ned.
1 1961 blev jeg igen genindkaldt, denne gang til 4. kompagni 2. livgardebataljon, til en mobiliseringsøvelse,
hvor vi skulle møde ved et mobiliseringsdepot ved Lille Frederikslund Station mellem Sorø og Slagelse. Her
foregik hele indkaldelsen på feltfod. Inden vi havde faet uniformer fik vi udleveret våben. Vi blev
indkvarteret på en gård og kompagniet fik hovedkvarter på Knudsgård nær Fjenneslev.

I januar 1955 lærte jeg Ingrid at kende på skøjtebanen i Husumparken. Hun gik på det tidspunkt i realklassen
på Vanløse Skole, da Husum Skole ikke selv kunne samle en realklasse. Hun tog realeksamen i juni 1955.
Ferien det år tilbragte hun med sine forældre på rundrejse i Jylland, som de gjorde hvert år. En kort tid var
Ingrid på et reklamebureau, Piora på Strøget, inden hun blev ansat som kontoraspirant hos Justitsministeriets
Motorsagkyndige.

Efter hjemsendelse begyndte jeg igen i banken og var en kort tid i Vanløse Afdeling, og kom så på bankens
såkaldte ”soldaterskole”, hvor de hjemsendte fik et genopfriskningskursus og fik introduceret nye tiltag i
banken. Efter kurset kom jeg til Søborg Afdeling, hvor jeg stiftede bekendtskab med et kæmpemonstrom til
en Burroughs bogføringsmaskine. Renteberegningen blev dog stadig foretaget pr. hånd- og hjernekraft.
Afdelingens bestyrer Aksel Nielsen var en dygtig udlåns- og navnlig byggelånsmand, der ikke beskæftigede
sig med andre ting. Der var ingen, der var i tvivl om det var ham, der var chefen. Han kunne finde på at gå
frem og tilbage foran ”skranken” med hænderne på ryggen. Når vi pakkede sammen om aftenen, bad han en
af eleverne om at tage hans sager og sammen gik de ned i boxen med chefen forrest med nøglerne og intet
andet.

Afdelingens bogholder hed Edmund Hildebrand. En meget venlig mand, når han bare ikke skulle bestille
noget. Det eneste han lavede var faktisk at skrive kreditbilag på de girooverførsler, der daglig kom og så tage
telefonen ind imellem. Som bogholder var det hans opgave at afslutte afdelingens årsregnskab. Til dette
arbejde krævede han fuldstændig ro og arbejdet foregik derfor i et lille kunderum i boxkælderen. I de dage
det arbejde stod på, var han meget koncentreret, han så og hørte intet andet.
Hans Christophersen var afdelingens 1.kasserer. Han passede sit job fint. Når dagen var gået og pengene
bragt i boxen, ringede han hjem hver eneste dag og sagde: "Det er mig - hvad skal vi have at spise? - Jeg er
der om et kvarter! ”

Det var en meget speciel afdeling. Disse forhold var helt utænkelige i min tid som chef og godt det samme.
Konkurrencen var den gang ikke stor mellem de forskellige pengeinstitutter. F. eks. var vi ude for, at
fuldmægtigen fra Sparekassen, der lå lige over for på Søborg Hovedgade, en dag kom med en af
sparekassens kunder og spurgte, om deres kunde kunne få en kassekredit. Det ville være helt utænkeligt i min
tid som bankbestyrer, men bank- og sparekasseloven blev jo også ændret, så der blev lige
forretningsmuligheder for alle pengeinstitutter.

I 1956 var Ingrid og jeg med Ungdommens Rejsebureau i Gries am Brenner i Tyrol i Østrig. Det var min
første udlandsrejse ”på egen hånd”. Vinteren efter var vi i Norge på skiferie på Rauland Fjelstue og vinteren
efter i Østrig.
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I august 1956 købte jeg en 18 fods kragejolle, der lå i Svanemøllehavnen. I den sejlede vi i eftersommeren
1956 og i 1957. Vi var bl.a. i Landskrona og mange gange i Kyrkbackan på Hven. I påsken 1958 blev den
solgt for at skaffe penge til udbetaling på et rækkehus.
30. august 1958 blev Ingrid og jeg gift i Brønshøj Kirke. Som det
fremgår af billedet var vi standsmæssigt påklædt, jeg i min afdøde
farbror Christians kjolesæt, som jeg kort forinden havde arvet.
Ingrids far ville have, vi skulle køre i en rigtig brudekaret, men
det var jeg ikke meget for, så i stedet blev det en flot bil.

Efterfølgende var der bryllupsmiddag i Ingrids hjem på
Stenløsevej 37 i Husum. Af min familie var alle med på nær
Kirsten, der var nedkommet med Søs om natten. I alt var vi
omkring 25, her iblandt min faster Søster, tante Johanne og fætter
Keld. Til kaffen efter middagen fik vi det flotteste og største
overflødighedshorn jeg nogensinde har set.

Vi flyttede ind i et nybygget rækkehus på Fagotvej 44 i Herlev.
Huset fandt jeg i en annonce i Berlingske Tidende, det kostede
kr. 68.500 med en udbetaling på kr. 8.000, mens de månedlige
henlæggelser til termin androg kr. 267, da der var et meget
fordelagtigt statslån til 1,2% p.a. i rente.

Rækkehuset bestod af en høj kælder med separat indgang.
Stueetagen havde entre med trappe til l.sal og kælderen, stue med
udgang til terrasse og have, køkken og kammer. 1.salen bestod af
badeværelse med badekar og 2 pæne værelser og indbyggede
skabe.

Brudeparret i Brønshøj Kirke

Kælderen var indrettet med vaskerum med opgang til vejen, 2 mindre rum og et fyrrum med en koksfyret
centralkedel og plads til koks. Fyret gav varme og varmt vand til vort rækkehus alene. Efter nutidens forhold
var et koksfyr temmelig besværligt at have med at gøre. Dels svinede det, med koks i kælderen og dels skulle
fyret jo også passes. Det var det første jeg gjorde om morgenen når jeg stod op og når jeg kom fra arbejde, og
det sidste jeg gjorde, inden vi gik i seng, men af og til var fyret alligevel ”gået ud” og jeg måtte tænde op
igen. I sommerperioden blev der fyret op en gang om ugen, så vi kunne fået et varmt bad.
Efter nogle år blev fyret forsynet med en oliebrænder, så fyret nu passede sig selv ligesom vi nu også havde
varmt vand året rundt. Fyrkælderen blev malet både på gulv og vægge og kunne nu bruges som ”festsal” (6m
x 3,65). For at hjælpe på ”huslejen” lejede vi de første par år værelserne på l.sal ud med adgang til køkken
og bad.

I sommeren 1957 købte jeg en Vespa Scooter, som var et udmærket transportmiddel når vejret var godt.
Tillige kunne den bruges til orienteringsløb og vi opnåede en 2. plads ved Københavnsmesterskabet i 1958.
Scooteren blev solgt i forsommeren 1962 inden Christian kom til verden.

I januar 1959 var vi på vinterferie i Vrådal i Norge sammen med min skolekammerat Harry og hans kone
Grethe. På denne rejse mødte vi Inge Rønnow og Birthe Pedersen, som jeg har haft forbindelse med gennem
alle årene og stadig har nært venskabeligt forhold til.
I sommeren 1959 havde Harry og Grethe lejet en Folkevogn for at tage en tur til Norge. Harry og Grethe
tilbød os at tage med, hvilket vi med glæde gjorde. Vi boede i telt og besøgte på vejen Göteborg, hvor ingen
af os tidligere havde været. Sverige havde på det tidspunkt venstrekørsel. Harry var den eneste, der havde
kørekort, så det var noget af en udfordring for en urutineret bilist, men turen foregik heldigvis uden uheld af
nogen art. Fra Moss sejlede vi til Horten med færgen og derfra gennem Telemarken, hvor vi besøgte
forgangne vinters feriehotel i Vrådal. Videre nordpå gennem bl.a. Haukeliseter, Jotunheimen og
Gudbrandsdalen til Oslo og retur gennem Sverige til Danmark.
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I vinteren 1960 var vi sammen med Inge, Birthe, Grethe og Harry på Tuftelia Fjelstue ved Geilo. For vort
vedkommende var det sidste tur med Ungdommens Rejsebureau.

Efter kontoraspiranttiden hos de motorsagkyndige blev Ingrid i 1959 ansat hos civilpolitiet i Vesterport, hvor
hun var i kort tid. En af de ansatte her var formand for Politiets Skiklub, der hver vinter arrangerede skiferie i
en stor hytte ved Nesbyen i Norge. Vinteren 1961 var vi med politifolkene i Nesbyen, på en rigtig hyggelig
hytteferie, et isoleret sted, hvor vi ikke så andre mennesker.
I godt et års tid arbejdede Ingrid på kontoret hos United Shoe Machinery på den anden side af Ringvejen,
dejligt tæt ved. Her var Ingrid til 30. juni 1962, da vi ventede vores første barn.

Christian blev født søndag den 22. juli 1962 på Astrid a' Rogvis fødeklinik i Høje Søborg. Ingrid var hjemme
et års tid og passede Christian indtil hun fik en halvdags kontorplads hos VW-forhandleren Skovgaard
Mortensen på hjørnet af Ringvejen og Slotsherrensvej, ikke langt fra, hvor
vi boede. Christian blev passet hos naboen fru Bonfils.

I sommeren 1963 var det meningen vi skulle rejse rundt med DSB i
Jylland med Ingrids Mor og Far, sådan som de gjorde hver sommer.
Ingrids Far blev imidlertid syg og fik konstateret kræft, så de ville ikke
med. Vi rejste derfor rundt på et ugekort med DSB med Christian i
klapvognen. Vi var bl.a. i Jelling for at se Jellingestenene og boede på
Jellinge Kro. Derefter var vi på Himmelbjerget, hvor vi også boede på
hotellet og sejlede med ”Hjejlen” på søen. Det var en stor oplevelse. Jeg
havde kun været i Jylland på Marselisborglejren i 1947 og da jeg var ude
at sejle med fætter Keld i 1953.

I Søborg Afdeling arbejdede jeg sammen med Churt Christensen, som jeg
fik et godt forhold til.
Da der skulle være generalforsamling i
personaleforeningen, ”Landmandsbankens Embedsmænd” (LE), spurgte
Churt mig om vi skulle tage derind. Jeg havde altid deltaget i LE’s
generalforsamlinger, så jeg sagde naturligvis ja.

Christian godt 2 år.

Churt satte sig til skrivemaskinen og skrev et indlæg til generalforsamlingen. Det var ikke helt almindeligt,
at en ung assistent tog ordet på generalforsamlingen, så det vakte nogen opsigt. Året efter kom han igen med
et indlæg, der bl.a. krævede, at Danske Bankfunktionærers Landsforening (DBL) opsagde aftalen med
bankerne om frivillig voldgift. Vi havde aftalt, at jeg skulle foreslå Churt til bestyrelsen i LE. Churt blev
valgt ind i bestyrelsen og kom med i DBL’s forhandlingsgruppe ved de næste lønforhandlinger, da der var
stor utilfredshed navnlig med lønnen til de unge assistenter..

Vort samarbejde i Søborg Afdeling blev dog afbrudt da Churt blev udnævnt til bogholder i Tagensvej
Afdeling. I løbet af et par år blev han valgt til viceformand i LE og da LE’s formand blev valgt til
landsformand blev Churt formand for LE. Det varede dog kun kort tid, da han søgte og fik stillingen som
sekretær i DBL. Senere blev han forhandlingschef i DBL, som han forlod en gang i 1980’erne, hvor han
startede eget firma. Kort efter dette skiltes vore veje - jeg tror, han fik personlige problemer - og det var vel
også den egentlige grund til han forlod DBL.

I 1959 kom en ung assistent Peter Herlev til Søborg Afdeling. Jeg fik fornøjelsen, at spise frokost med ham
den første dag, han var i afdelingen og da de medbragte ”klemmer” var fortæret, hev Peter sit sølvcigaretetui
frem fra inderlommen i jakken og spurgte på sin belevne måde: ”Vil du ryge” ? Det ville jeg naturligvis ikke,
da jeg ikke ryger. Vort samarbejde blev indledningen til et varigt venskab. Peter var den lykkelige ejer af en
Opel Rekord og i den kørte vi orienteringsløb i et par år og opnåede flere gode placeringer. Vi arbejdede
sammen i Søborg Afdeling til Peter blev overført til Personaleafdelingen som ”diversemand”. D.v.s en
medarbejder, der rykkede ud, når der var akut behov i afdelingerne.
Nytår 1964 blev jeg udnævnt til fuldmægtig i banken. Det var for mig en stor dag og det fejrede vi
Nytårsaften hjemme med Ingrids mor og far. Den gode gagestigning blev omsat i en fabriksny Folkevogn,
der længe havde været et stort ønske. Det var netop i de år, mange familier fik bil.
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Nytårsaften var sidste gang Ingrids far var ”i byen” inden han døde i maj 1964. Han blev begravet på
Bispebjerg Kirkegård, men blev 10 år senere flyttet til Jyllinge Kirkegård. Efter hans død passede Ingrids
mor Christian hos sig på Stenløsevej. Jeg kørte Ingrid på arbejde, derfra videre til Ingrids mor med Christian
og så på arbejde i Søborg.
Banken introducerede EDB i begyndelsen af 1960’eme først på bankbogsområdet, medens der gik et par år
mere, inden konti med cheks blev bogført på EDB. En af de store besparelser var bl.a., at al rentebegning nu
foregik automatisk. Tidligere havde det været en kæmpeopgave når der blev proklameret renteændringer og
vi skulle korrigere renterne manuelt. Det kunne tage flere uger, hvor det nu kun tog nogle få minutter at køre
afdelingens renteændring på EDB. Det var en stor sensation og den første gang blev et par medarbejdere fra
hver afdeling inviteret i ”Automationsafdeleingen” for at overvære, at afdelingens renteændring blev kørt.

I 1964 var vi rundt i Jylland i Folkevognen med telt og Ingrids mor som
gæst. Året efter var vi igennem Tyskland og Østrig til Venedig, hvor vi
camperede ved Pointe Sabione, derefter tværs over Italien til lidt nord for
Pisa og videre til Pietra Ligurre ved den italienske Riviera, hvor vi
tilbragte en lille uge i telt. På campingpladsen hentede Christian ”Milk,
Butter und Brot” om morgenen. En morgen kom han tilbage malet på
ryggen med et stort DK. Alle klappede ham på hans lyse hår og sagde
”Belle bambino”, så han også begyndte at klappe de italienske børn på
hovedet. Tilbageturen gik gennem Schweiz og Tyskland. Vi overnattede i
Hamburg hos morbror ”Fidde” og tante Henny og var næste dag på
rundtur i Hamborg og var bl.a. i Hagenbecks Dyrepark.

Carsten blev født om morgenen fredag den 21. januar 1966 på Astrid
a'Rogvis Fødeklinik i Høje Søborg. Ingrid stoppede med arbejdet hos
Skovgaard Mortensen og passede nu selv begge drengene og huset.
Carsten blev født på den sidste dag, jeg var i Søborg Afdeling.
Jeg var blevet udnævnt til bogholder i Vanløse Afdeling, der to måneder
tidligere var blevet sammenlagt med Folkebankens Vanløse Afdeling. De
lå 50m fra hinanden på Jyllingevej. Den hidtidige chef for Folkebankens
afdeling
blev
chef i
den
sammenlagte
afdeling,
medens
Landmandsbankens bogholder skulle være bogholder.

Christian og Carsten på
årets julekort 1966

Det var den første fusion i min tid i banken, og det var første gang man lagde 2 afdelinger sammen, så det
foregik naturligvis ikke uden problemer. Chefens og bogholderens kemi passede ikke rigtig sammen. Chefen
var meget hurtig og rastløs, medens bogholderen var særdeles rolig, nærmest flegmatisk. Der gik ikke ret
lang tid før det slog gnister - chefen blev, og bogholderen flyttet til en anden afdeling, hvorefter jeg kunde
holde mit ”indtog” i Vanløse Afdeling.
Her kom jeg til at arbejde sammen med Erich Thudium, der var fulgt med fra Folkebanken. Da han blev
flyttet til Valby Afdeling som bogholder, blev han afløst af en hjemsendt mariner, Hans Holm. Begge havde
jeg et fortrinligt samarbejde med. Hans blev flyttet til Sundbyøster Afdeling som daglig leder. Også disse 2
har jeg stadig nær kontakt til.
Om søndagen var vi ofte på tur rundt i Nordsjælland. Jeg ville gerne ud til vandet og vi talte om at købe et
sommerhus. Et af de steder vi tog ud til var Jyllinge, men i stedet for at købe et sommerhus blev vi enige om
at købe et hus i Jyllinge, hvor vi fandt et på Søndervang 14, som vi købte for 180.000.-. Det lå dejligt tæt på
vandet nær det sted, hvor Jyllinge Sejlklub havde sin bådebro på grundejerforeningens strandareal.

30. september 1967 flyttede vi og samme dag kom en ung, dygtig Nakskovvit til Vanløse Afdeling. Det var
Preben Nissen, som jeg hurtigt fik et godt forhold til. Han blev snart ”3.mand” i afdelingen.
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Jyllinge var det på det tidspunkt en hyggelig lille landsby med
en lille fiskerihavn, der på det tidspunkt husede over 30 aktive
fjordfiskere og deres joller. Vi fandt os hurtigt til rette i Jyllinge,
ikke mindst på grund af vores gode naboer, familien Krause, der
var stærkt engageret i Jyllinge Idrætsforening, JIF.

En dag i foråret 1968 spurgte Jørgen Krause mig, om jeg ville
være med i bestyrelsen for et nyt andelsselskab, der skulle
forestå opførelsen af Jyllingehallen. Jeg kom ind i bestyrelsen
og blev valgt til kasserer. Den eneste kapital, der var til stede,
var den grund ved fodboldbanen og det mindre klubhus, som
JIF havde bygget midt i tresserne og som var planlagt til at
indgå i halbyggeriet.
For at skaffe den nødvendige egenkapital blev bestyrelsen med
Poul Odal som primus motor, enige om, at afholde en byfest i
Jylllinge, kaldet ”Jyllinge Ålefest”.
Der blev nedsat et
hovedudvalg bestående af 3 mand med Poul Odal som formand
og et udvalg for hver af de planlagte aktiviteter, som udvalget så
var ansvarlige for. Jeg blev formand for økonomiudvalget, d.v.s.
den, der stod for modtagelse af indgåede penge, afregning af
honorarer, betaling til leverandører, indberetning til skattevæsen
m.m.. Omsætningen var på størrelse med et mindre selskabs.

Juletræet fældes 1966.
Ingrid med Carsten, Christian og
mig med saven.

Det blev en succes af dimensioner. Festerne skabte det økonomiske grundlag for halbyggeriet, men ikke nok
med det. Ålefesten skabte et fantastisk sammenhold i byen, der netop i de år fik mange tilflyttere. Det var en
oplevelse, at sende en indfødt murerarbejdsmand ”fra lejet” og en tilflytter, der var skolelærer i København,
ud på en opgave, hvor de skulle opkræve entre'. Da de 4 timer efter kom tilbage, var det, som om de havde
kendt hinanden i mange år. Jeg er sikker på, at hvis de ikke havde mødt hinanden her, ville de aldrig være
kommet i snak.

I 1968 kom jeg i grundejerforeningen Jyllinge Sydstrands bestyrelse og var i mange år sekretær. Året efter
blev jeg indvalgt i JIF’s bestyrelse. Ved sammenlægningen af JIF og Gundsømagle Idrætsforening sad jeg en
kort periode i den første bestyrelse for Jyllinge-Gundsømage Idrætsforening, JGI, men trak mig, da jeg havde
rigeligt arbejde, som kasserer for Jyllingehallen og Ålefesten.

15. juli 1970 blev det første spadestik til Jyllingehallen taget. Ideen var, at det var borgerne og ikke
kommunen, der skulle stå for opførelsen at Jyllingehallen. For at styrke egenkapitalen blev en del af arbejdet
foretaget med frivillig arbejdskraft. Hele gulventreprisen blev udført af frivillige, store børn, unge og ældre i
skøn forening med fagfolk som sjakbejser.
Jyllingehallen blev indviet 28. august 1971 ved en stor sportsfest om eftermiddagen og en festlig middag om
aftenen med musik og dans. Det viste sig hurtigt, at der var brug for mere halkapacitet og 3. november 1973
blev en tilbygning med 2 badmintonbaner, klublokaler og skydebaner i kælderen indviet.
Da dette projekt var til ende trak jeg mig tilbage fra bestyrelsen. Det havde virkelig været en oplevelse at
være med i fællesskabet omkring opførelsen af Jyllingehallen. Senere blev projektet udvidet med en
svømmehal. I skrivende stund, år 2000, er min broder Arne formand for Jyllingehallen.

Lørdag den 17. oktober 1970 først på aftenen blev Claus født på Rigshospitalet. Da Ingrid var over 30 år
kunne hun vælge, at lade fødslen foregå der. Først på aftenen mente Ingrid det var på tide at tage af sted og vi
kørte så i vores egen folkevogn ind til Rigshospitalet, en tur på ca. 35 km. For en sikkerheds skyld stoppede
jeg et par håndklæder ind på bagsædet. Der blev nu ikke brug for håndklæderne undervejs, men ikke længe
efter ankomsten til Rigshospitalet så Claus dagens lys, sund og velskabt.
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Ved årsskiftet 1971/72 gik bankbestyrer
Henry Dyvad på pension i en alder af 67 år.
Han opfordrede mig til at søge stillingen
som hans efterfølger, hvilket jeg gjorde. Den
18. nov. 1971 blev jeg tilsagt til møde i
Personaleafdeleingen hos kontorchef Knud
Sørensen, der på det tidspunkt var ved at
overtage jobbet som personalechef i banken.
Han
overrakte
mig
Direktionens
udnævnelsesbrev og ønskede mig til lykke
med jobbet.

På det tidspunkt var det en uskreven lov, at
man skulle i ”audiens” i direktionen for at
takke for en udnævnelse, ligesom man
skulle en tur rundt i Hovedsædet for at hilse
på Administrationschefen, Personalechefen
og Chefen for Kreditkontoret, der også var
involveret i udvælgelsen.
Når man skulle i ”audiens” hos Direktionen
ringede man til direktionens forværelse,
hvor man fik et mødetidspunkt, som regel en
sen fredag eftermiddag. Den gang var der 4
bankdirektører, S.O. Sørensen, MaegaardNielsen, Erik Bagger og Tage Andersen.
Mødet med S.O. Sørensen forløb meget
formelt. Det var tydeligt at se, at han havde
et lille notat liggende i kalenderen på
skrivebordet, hvor der stod, hvem jeg var og
i hvilken anledning jeg var kommet.
Maegaard-Nielsen var mere åben. Han
kunne huske, han havde besøgt Vanløse
Afdeling, og at jeg havde foreslået, at vi fik
en ny og mere synlig indgangsdør, uden at
det var blevet til noget. Han foreslog mig, at
jeg som min første handling som
bankbestyrer
skulle
indstille,
at
indgangspartiet blev ændret, hvilket det så
blev.

Da jeg nu var blevet chef skulle afdelingen
have ny souschef. På trods af at vores
”3 .mand”, Preben Nissen havde ønsket at
komme tilbage til Lolland, blev han uden
ansøgning udpeget til stillingen og blev min
souschef nr. 1. Vi havde et særdeles godt
samarbejde og blev nære venner. Efter
halvandet års tid søgte Preben et job i
Banken for Rødby og Omegn, der kort tid
efter blev overtaget af Privatbanken. Da
chefen et par år efter blev pensioneret og
bogholderen blev direktør, blev Preben
souschef. Efter fusionen i 1990 med
Andelsbanken og Sparekassen SDS forlod
Preben Unibank og deltog i driften af
Motellet E 4, som hans kone Anni ejede.
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Det ligger ved motorvejen en halv snes kilometer inden Rødbyhavn. I
1994 blev Preben bestyrer i Lollandsbankens nyoprettede afdeling i
Rødbyhavn. Alle andre pengeinstitutter havde netop lukket deres
afdelinger i Rødbyhavn, da de var urentable. Det er mit indtryk, at Preben,
der er et kendt ansigt i såvel Rødby som Rødbyhavn, har oparbejdet
filialen til byens bank.

25 år i Landmandsbanken

Tiden var til nye toner også i banken. Mit mål var, at det skulle være en
arbejdsplads, hvor man ikke bare gik glad hjem, men også mødte glad hver
morgen. Med god hjælp af Preben havde jeg held til at skabe bedre forhold
i afdelingen og ændre ånden. Jeg havde den glæde, at en vore store kunder
ved en lejlighed sagde til mig, at han havde bemærket, at der var kommet
en helt anden ånd i afdelingen end der før havde været. Samtidig ændrede
banken også signaler med mulighed for større indflydelse til de enkelte
medarbejdere, der som noget nyt fik en personlig bevillingsmyndighed.

Indførelsen af databehandling i banken gav bankens ledelse mulighed for
dagligt at ”følge med i”, hvad afdelingerne bevilgede af kreditter og lån.
Hidtil havde ledelsen kun kunnet se, hvordan afdelingernes balance
udviklede sig måned for måned, og så i øvrigt bedømme afdelingerne på
de kreditindstillinger, som skulle indsendes til bevilling af større
engagementer og de årlige hovedrevisioner., der blev lagt megen vægt på.
Kontoudviklingen blev tidligere bedømt på grundlag af afdelingens årlige
manuelle indberetning, men kan nu dagligt følges via EDB. Den
forretningsmæssige drift blev bedømt på grundlag af manuelt fremstillede
kvartalsregnskaber og ikke mindst årsregnskabet. Selv om årsregnskabet
blev udarbejdet manuelt, var det tilrettelagt på en meget rationel måde med
fortrykte skemaer. Siden 1980’erne udarbejdes der nu regnskaber hver
måned, og disse såvel som årsregnskabet udarbejdes automatisk på
grundlag af nogle fa manuelle indkodninger.

1. august 1975 kunne jeg fejre 25-års jubilæum i banken. Det var min
første personlige mærkedag og jeg havde naturligvis gjort mig mine tanker
og hvad der skulle ske i banken, men havde slet ikke forestillet mig, at det
kunne blive så overstrømmende. Jeg blev modtaget med flot pyntet
morgenbord, hvorpå der var anbragt 25 lys i stager, som personalet havde
fået ved bankens 100-års jubilæum.

Da banken åbnede kom de første kunder for at gratulere og i dagens løb
var der en strøm af gratulanter. Jeg modtog et væld af blomster, rigtig
mange flasker god vin og enkelte specielle gaver, bl.a. et skibsur. Jeg var
fuldstændig overvældet, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet
mig.
Om aftenen var personalet samt min souschef nr. 1 til middag på
Søndervang i Jyllinge. I disse år skete der en forandring i omgangsformen i
banken. Alle i afdelingen var dus, dog ikke med mig. Jeg sluttede derfor
min tale ved middagen med, at jeg for fremtiden ville sige du til alle og at
det naturligvis var gensidigt. Det faldt i god jord hos alle på nær en enkelt,
der fortsatte en tid med at sige De. Han havde kun været kort tid i
afdelingen og kunne vist ikke lide ”chefer” som helhed. Inden han forlod
afdelingen, ændrede han holdning, ja han huskede endog min 50-års
fødselsdag, på trods af det var flere år efter han havde forladt Vanløse
Afdeling. Bankens jubilæumsgave var en flot buket blomster og en måneds
løn. Som skik og brug var i banken, var jeg i ”audiens” i Direktionen for
at takke for bankens jubilæumsgave.

Fredag den 1. august kan
bankbestyrer Georg Rossing,
Landmandsbankens Vanløse
afdeling, fejre sit 25 års jubi
læum.
Georg Rossing startede sin
bankkarriere i 1950 i Land
mandsbankens Vesterbro af
deling og gjorde tjeneste i
forskellige københavnske af
delinger, Indtil han i 1966
kom til Vanløse som sous
chef. Her afløste hari i 1972
Henry Dy vad som bankbe
styrer
Det er så nogenlunde ho
vedpunkterne i Georg Rös
sings virke gennem de 25 år,
han har tjent landmands
banken. Mindre tørt virker
det, når man tænker på, hvil
ken udvikling der er sket i et
kvart århundrede ikke min
dst indenfor bankvæsenet
Rossing har, da han i sin tid
startede i Rådhuspladsafde
lingen, prøvet det manuelle
bogholderi stående ved de
dengang eksisterende høje
pulte.
Derefter fulgte maskinbog
holderi ag EDB systemet, og
nu tales der om det næste
skridt på vejen: On line-sy
stemet. Hvad der så forbin
des med det.
Selv er Georg Rossing ikke
Utilfreds med den vældige
tekniske udvikling, der tvin
ger branchens folk til næsten
konstant nyskoling. For, som
han siger, teknikken har hjul
pet os. den giver os mere tid
til den personlige kontakt
med og betjening af vore
kunder.
Den snarlige jubilar er et
kyndigt og sympatisk men
neske. hvilket nok skal præge
25 års dagen. Foruden Land
mandsbankens hilsen på da
gen, har medarbejderne øn
sket at se ham til et morgen
møde inden dén officielle åb
ning. og i løbet af dagen ta
ger bankbestyreren ellers
imod alle, der ønsker at hilse
på ham

Vanløse Folkeblad.
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Efter 1970’erne blev det også skik og brug i banken, at
medarbejderenes runde fødselsdage blev fejret af banken med
reception og omtale i såvel lokale som landsdækkende aviser. Det
var dog kun Frederiksborg Amts Avis der udnævnte mig til
bankdirektør. ”Dagen derpå” (en mandag) blev jeg modtaget med
festligt morgenbord og sang forfattet til lejligheden af Thomas
Larsen. I eftermiddagens løb var
Bankdirektør Georg Rossing,
der reception med et væld af
Søndervang 14, Jyllinge. fylder
opmærksomheder på linie med
på søndag. 4. september. 50 år,
25-års jubilæet. Om aftenen
Georg Rossing startede sin
løbebane inden for bankverde
holdt jeg middag for afdelingens
nen i 1950 i Den Danske Banks
personalet i bankens frokoststue.
afdeling på Rådhuspladsen. I
Hjemme
havde jeg
fejret
1966 kom han til bankens Van
løsvafdeling, hvor han har været
fødselsdagen med ”Åbent Hus”,
chef siden 1972
for familie og venner og nogle få
af bankens kunder, som jeg
Frederiksborg Amtsavis
kendte særlig godt.
En af Vanløse Afdelings kunder slagtermester Vilhelm
Rasmussen havde oprettet en fond ved navn "Slagtermester
Vilhelm Rasmussen og hustru Karen Else Rasmussens
Mindefond". Den første bestyrelse bestod af landsretssagfører
Ernest Hartwig, fru Karen Else Rasmussen og min forgænger
Henry Dyvad, men han nåede knapt at fungere inden han gik på pensior

Bankmand 1983.

I fundatsen var det bestemt, at Landsretssagfører Ernest Hartwig var født formand, ligesom enken, fru Karen
Else Rasmussen var fast bestyrelsesmedlem. Det 3. bestyrelsesmedlem var den til enhver tid værende
bankbestyrer i Den Danske Bank, Vanløse Afdeling. Det sidste blev dog ændret først i 1990’eme på bankens
foranledning. Fundatsen blev ændret således, at jeg kunne fortsætte efter min pensionering.
Da Karen Else Rasmussen døde midt i 1980’erne indtrådte vicekontorchef Georg Zachariassen, Vanløse
Socialcenter i fondsbestyrelsen, hvor han sad til han døde i 1997. Vi var begge gamle FDF’er og kom hurtigt
på bølgelængde.

Illustration fra Den Danske Banks Årsregnskab 1988

247

Det var nogle fornøjelige fondsbestyrelsesmøder vi kom til. Landsretssagfører Ernest Hartwig er fuld af gode
historier og elsker at fortælle, hvilket man kan overbevise sig om ved at læse hans udgivelse "Advokatens
bedste historier".
Illustrationen på forrige side er fra bankens årsregnskab 1988. Forhistorien er den, at Informationsafdelingen
havde meddelt, at de ville tage et foto i afdelingen til bankens årsregnskab af en kundesituation og at de ville
sende en fotograf og en model.

Meningen var, at en af de yngre medarbejdere skulle stille op, men ingen af de tilstedeværende ønskede at
medvirke, hvorfor jeg selv tog mod til mig og poserede.
Landsretssagfører Ernest Hartwig modtog naturligvis bankens årsregnskab og hans reaktion på omstående
billede udeblev heller ikke og kom omgående pr.brev: "Min godnatlæsning i aftes var Den Danske Bank's
Årsberetning og hvad ser jeg, fondsbestyrelsens kasserer som pin up man. "
Med udgangen af år 2000 forlod jeg fondsbestyrelsen og i stedet indtrådte chefen for Danske Banks
Forvaltningsafdeling.

Flot var mit 25-års jubilæum og
min 50-års fødselsdag, men ikke
mindre flot blev min 40-års
jubilæumsdag.
Jeg blev afhentet i Jyllinge om
morgenen og kørt til Vanløse og
blev i bankens gård modtaget af
alle kolleger og FDF K.19
Vanløses
tambourkorps,
der
musicerede til min ære. Kæmpe
morgenbord var dækket midt i
ekspeditionslokalet
med
alle
kollegerne i afdeling og et væld af
tidligere medarbejdere fra Vanløse

40 års jubilæum

1. august 1990 - 40 år i BANKEN.

Afdeling, ikke mindst de sidste glædede mig meget ved
deres fremmøde.

FDF’eme spillede i banklokalet, da vi åbnede. Det blev
en forrygende dag, med besøg af kunder, kolleger, venner
og personalechefen og hans stedfortræder. Et væld af
blomster og flasker. Om aftenen middag på Hotel Søfryd
i Jyllinge for kollegerne fra afdelingen, nogle fa kunder,
Erling Aalborg og Kirsten Langberg, Elof og Fenja Bay
og naturligvis Ingrid, Carsten, Claus og Mor. Her fik jeg
overrakt kollegernes gave en dejlig kikkert, som jeg har
megen glæde af i båden. Gerthy havde forfattet en sang
til lejligheden på en lidt usædvanlig melodi ”1 lille
Kongens Gade”. Jeg bemærkede, at alle sang med af fuld
styrke og fik senere forklaringen. I min ferie i juli havde
de øvet sig på melodien hver morgen, det skulle have
været meget festligt - når katten er ude ... . Efter
middagen drak vi kaffe m.m. hjemme på Søndervang 14.

Bankbestyrer Georg Ros
sing, Den Danske Bank.
Jernbane Alle 99, Vanløse
kan fejre 40 års jubilæum
den 1. august 1990.
Georg Rossing kom i læ
re i Den Danske Land

mandsbank på Rådhus
pladsen. Efter endt læretid
kom han til bankens filial
på Søborg Hovedgade. I
1966 kom han til Vanløse
hvor han i 1972 blev ud
nævnt som bankbestyrer i
afdelingen.
Georg Rossing der pri
vat bor i Jyllinge, har i
mange år været medlem af
bestyrelsen for Slagterme
ster Vilhelm Rasmussen og
hustru Karen Else Ras
mussens Mindefond, der
hvert år uddeler store be
løb til velgørende formål i
Vanløse og Silkeborg.
I anledning af jubilæet
afholdes reception på da
gen i Den Danske Bank,
Jernbane Alle 99. Vanløse
klokken 10-12.

Privat blev jubilæet fejret med familie og venner med
Omtalen i Vanløse Avis 31. juli 1990.
middag i haven i stegende hede på Søndervang den
følgende lørdag. Carsten og Claus måtte flere gange ud til ”Valde” for at få nye forsyninger af mineralvand.
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I efteråret 1991 blev Ingrid og jeg separet og i efteråret 1992 blev vi skilt.
Efter Preben Nissen havde jeg en hel række medarbejdere som souschefer, Mogens Skou Nielsen, Bent
Østrup Kramer, Jørgen Illemann Larsen, Jørgen Lundgaard Hansen, Thomas Larsen, Allan Nykjær, June
Hammer, Søren Jensen og til sidst Hans Henning Hansen. I alt kom jeg til at arbejde sammen med 10 unge
souschefer, der så godt som alle var både dygtige og engagerede. På nær et par enkelte undtagelser havde jeg
et særdeles godt samarbejde med dem. Jeg havde den glæde, at de fleste af mine souschefer avancerede til
bedre stillinger. 6 blev bankbestyrer og en af disse blev senere underdirketør. Ud over venskabet med Preben
har jeg bevaret kontakten og venskabet med Thomas Larsen, der i dag er betalingsformidlingskonsulent i
Sydbank.

Som min souschef nr. 8 havde Personaleafdelingen udset en dame, June Hammer. Jeg havde ellers ikke
tidligere haft mulighed for at vælge min souschef, men i dette tilfælde blev jeg spurgt, om jeg havde noget
imod, det blev en dame. Jeg svarede på samme måde, som når jeg selv tidligere havde fremsat ønsker, at jeg
ønskede en interesseret og engageret ung medarbejder som souschef. June Hammer viste i praksis, at hun
opfyldte betingelserne og vi fik et udmærket samarbejde. 1. august 1990 blev June bankbestyrer i Måløv
Afdeling og 1. januar 1999 overtog hun stillingen som bankbestyrer i Vanløse Afdeling efter min afløser, der
forlod banken. Det glædede mig naturligvis meget, at det blev en af mine tidligere souschefer, der blev
bankbestyrer i Vanløse Afdeling. I juni 2001 måtte June Hammer dog lukke Vanløse Afdeling og flytte til
Ålekistevej afdeling med Vanløse Afdelings kunder og konti. June Hammer blev chef for den sammenlagte
afdeling, der kort tid efter ændrede navn til Vanløse Afdeling.

I alle årene er der arbejdet
intenst på at udnytte bankens
EDB-systememe bedst muligt
og
dermed
spare
dyr
arbejdskraft. Ikke mindst efter
fusionen
i
1990
med
Handelsbanken og Provins
banken var et af målene at
spare på lønudgifterne. Det
medførte, at samtlige chefer en
eftermiddag i foråret 1992 blev
indkaldt til møde samme aften
forskellige steder i landet, hvor
en af direktørerne forelagde en
plan
for
reducering
af
personalet på ca.15% på alle
niveauer. Det var noget af en
forandring, hidtil havde det vel
nærmest været underforstået, at
Efter fusionen udskiftes bomærket.
når man var ansat i banken, var
Bemærk
det
gamle
bomærke til venstre og det nye til højre, der
man det, til man skulle
blev
overtaget
efter Handelsbanken.
pensioneres. Der skulle meget
graverende tine til. før man
blev afskediget. For at bøde på generne tilbød Banken en fratrædelsesgodtgørelse udover hvad loven og
overenskomsten krævede og gav medarbejdere mulighed for at sige op, ligesom man var villig til at fritstille
de medarbejdere, som hurtigt fik nye job.

Næste morgen skulle alle chefer forelægge bankens plan for medarbejderne på et morgenmøde, således at
planen blev kendt af alle på samme tid. Det var noget af et chok. Det var helt nye toner. Hidtil havde alle følt
sig sikre på, at de havde fast arbejde indtil de skulle pensioneres. Jeg har selv aldrig været medlem af en
arbejdsløshedskasse af samme grund.
Senere blev alle filialchefer indkaldt til møde med centerfilialdirektøren og personalekonsulenten for at finde
frem til hvilke medarbejdere, der skulle forlade banken. En enkelt medarbejder i afdelingen søgte fratrædelse
og forlod afdelingen med en pæn sum på lommen. Da fratrædelsen var bevilget, søgte hun om at blive
fritstillet straks, hvilket blev imødekommet. Jeg havde ingen forslag til opsigelse, hvilket såvel
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centerfilialdirektøren som personalekonsulenten var enig med mig i. Jeg måtte dog ikke meddele resultatet til
afdelingens medarbejdere før ”prikkerunden” var afsluttet i hele banken.
Banken ønskede på denne måde at løse problemet, men der meldte sig naturligvis ikke det ønskede antal
inden den angivne frist, hvorfor der nu blev meddelt, at banken ville indlede den bebudede ”prikkerunde” og
meddele de udpegede medarbejdere, at hvis de ikke selv sagde op, ville de blive sagt op og kun få den lovog overenskomstmæssige fratrædelsesgodtgørelse. Det gav en meget dårlig stemning blandt personalet og det
gik mange på.

Fremgangsmåden blev efterfølgende stærkt kritiseret og bankdirektør Knud Sørensen konkluderede, at
direktionen heller ikke havde været tilfreds med forløbet og at denne fremgangsmåde ikke ville blive benyttet
senere.

Det er min opfattelse, at banken virkelig havde gjort sig umage med at foretage denne masseafskedigelse på
den mest rigtige og hensynsfulde måde. Planen var tilrettelagt af et konsulentfirma, der tidligere havde
rådgivet SAS i en lignende situation. Alle chefer blev indkaldt til et heldagskursus i, hvordan situationen
skulle tackles. Endvidere oprettede banken en rådgivning for de, der forlod banken såvel frivilligt som
tvungent, ligesom man søgte at formidle ansættelse af disse medarbejdere hos andre arbejdsgivere.

I sommerferien 1993 sejlede Gerthy og jeg til Nysted, hvor vi lørdag
den 26. juni 1993 blev gift i Nysted Kirke med efterfølgende
champagne og kransekage på strandstykket, der hvor familien
tidligere havde have.
Det var Gerthys ide med bryllup i Nysted Kirke, et forslag som
glædede mig meget. Nysted Kirke var jo i mange år centrum for
familiens kirkelige højtider, med min oldefars og oldemors bryllup i
1857 som det første, ligesom min mor og far også blev gift der.

Senere var der spisning i den tidligere havestue i Købmandsgården,
der var under ombygning, men fuldstændig færdig udvendig. Ved
hjælp af vores 2 spilere lykkedes det os at få loftet til at se helt
hyggeligt ud. For at gøre rummet brugeligt til spisning lejede vi et
gulv og borde og stole. Alt var meget primitivt, men hyggeligt. For at
det overhovedet kunne lade sig gøre fik vi stor hjælp af Tore
Jørgensen, bedre kendt som ”Spræl”, hvis søster ejede havestuen. Selv boede han dér, hvor der var forretning
tidligere. Vore gode venner Anni og Preben Nissen, der på det tidspunkt ejede motellet ”E 4” ved Rødby
leverede dejlig mad, vin, kaffe og natmad. Uden deres hjælp havde det ikke kunnet lade sig gøre, da der
hverken var vand eller elektricitet.

I 1993 søgte jeg om at blive førtidspensioneret, men fik afslag. Året efter blev jeg spurgt, om jeg stadig var
interesseret, hvilket jeg bekræftede og fik bevilget førtidspension fra 1. november 1994, hvilket gav mig nye
muligheder, bl.a. tid til disse skriverier.

Jeg har helt fra dreng af været meget glad for sejle med mine
farbrødre. Jeg håbede på at Christian og Carsten også ville dele
denne interesse og fandt derfor at det var en god ide at komme ud
til vandet. Denne mulighed havde vi i Jyllinge og allerede i det
tidlige forår 1968 købte vi familien Krauses Optimistjolle JS 1,
som både Christian og Carsten fik glæde af. De blev begge ivrige
optimistjoliesejlere. Samme forår købte vi også en Lynæsjolle på
12 fod i egetræ med et lille sværd og latinerrig.

Denne jolle havde vi meget glæde af og kunne sejle overalt på
fjorden med den. Vor længste tur var i 1971, hvor Christian og
jeg sejlede til Rørvig, hvor vi havde fået et af bankens
sommerhuse i ferien.
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Carsten i en af optimisterne

I foråret 1972 købte vi en Drabant 22, der var en dejlig velsejlende lille kølbåd med soveplads til 4 og et lille
pantry. Med Arne og Frede som gaster deltog jeg i kapsejladsen ”Sjælland Rundt" indtil de selv fik både. I
1974 købte vi en Drabant 24, som jeg selv apterede med god hjælp af Christian. Det var en rigtig kapsejler og
i den deltog jeg i mange kapsejladser med Christian og Carsten som gaster og fik gode placeringer og mange
præmier og blev en enkelt gang klubmester og vandt kvartton pokalen i JS.

Et år var vi med i Holbæk til kapsejladsen "Orø Rundt" sammen med vore venner Mimi og Svend Ole
Klenum, der sejlede i deres Drabant 24. Kendetegnet for vore 2 både var, at besætningerne bestod af vore
familier. I vort tilfælde af Claus, Carsten, Christian, Ingrid og mig og vores hund. Familien Klenum bestod
af Thomas, Jesper, Mimi og Vup (Svend Ole). Alle vore konkurrenter mødte op med deres
kapsej ladsbesætninger.
Efter starten på vej ud gennem Holbæk Fjord opdager Christian, at spilerfaldet i toppen er klemt inde bag
fokkefaldet, så vi ikke kunne sætte spileren. Godt irriteret giver han mig rorpinden og klatrer til tops for at
klare spilerfaldet op. Da han sidder i toppen af masten råber en af konkurrenterne "Styrbord halse" og jeg er
nødt til at vende for ham med Christian i mastetoppen. Spilerfaldet blev klaret op, så det var klart til vi skulle
sætte spileren. Resultatet af sejladsen blev, at familien Klenum vandt mens vi blev henvist til andenpladsen,
men med alle de øvrige Drabant 24’er efter os.

Drabant 24’eren blev solgt i 1981 og vi var uden båd indtil 1988, hvor vi købte ønskebåden en Polaris
Drabant på 26 fod, der blev navngivet "Havgassen ".
I 1989 sejlede Claus, Carsten, Michael Bardram og jeg "Sjælland Rundt" , hvor vi blev nr.2 efter brødrene
Klenum i "Mimi" efter en noget hektisk afslutning. Ved Kronborg lå vi 4 Pd’er meget tæt på hinanden, på
trods af en af bådene var fra Helsingør, vi fik henvist de 3 andre til de efterfølgende placeringer. På dette race
blev jeg klar over, at jeg vist nu var ved at være for gammel til ”det pjat”.

Året efter deltog Claus, Christian, Christians ven fra Thun og Claus’ kammerat. De indkasserede igen en flot
2. plads efter ”Mimi”. Ganske pæne placeringer i et løb med 20 Pd’er.
Efter 1990 er ”Havgassen” så godt som kun blevet brugt til tursejlads. Gerthy og jeg har været i næsten alle
danske farvande lige fra Limfjorden til Nysted Nor, og langs den tyske kyst fra Kiel til Flensburg og på Slien
til Schleswig by med mor som passager. I 1997 var vi gennem Götakanalen til Stockholm, hvor Christian,
Anni og drengene overtog ”Havgassen” og sejlede den til Torekov, hvorfra så Claus og Annette sejlede på 14
dages ferie.

I 1998 sejlede Christian med 3 kammerater fra Schweiz, via Anholt til Smögen, hvor vi så tog over og sejlede
via Kosteröerne til Oslo og derfra retur til Smögen, hvorfra Claus og Annette sejlede hjem i deres ferie.
I 1999 var vi rundt i danske farvande med besøg hos Carsten og Trine i Nyborg, derfra til Fyns Hoved og
videre til Odense, Kolding, Snaptun, Samsø og tilbage til Jyllinge. I 2000 var vi på Limfjorden med besøg i
Thyborøn og Virksund. På denne tur fik vi meddelelse om Carls (Beyer) død, hvorfor vi måtte tage toget
hjem til begravelsen. Det var afslutningen på mere end 50 års venskab.

I 2001 fik Gerthy mulighed for at søge en fratrædelse i banken, der bevilgede 4 måneder med fuld løn. Det
gav os mulighed for en tur udover det sædvanlige. Efter vi havde været i både i Stockholm og Oslo mente
Gerthy bestemt, at turen måtte gå til Helsingfors, så vi havde været i alle de skandinaviske hovedstæder.
Med min gode ven og kollega Hans Holm sejlede jeg båden til Svanemøllen i København, hvorfra det så var
planen, at vi ville starte på eventyrrejsen. Vi indbød mor, Claus, Annette og Josefine til at spise sammen med
os i Sejlklubben Sundet torsdag d. 7. juni 2001 om aftenen. Frede og Jytte glædede os med at dukke uventet
op, så de blev også inviteret til at spise med. Desværre blæste det så meget, at vi udsatte starten til næste dag,
så i stedet blev det så os, der vinkede farvel til dem inden vi gik til ro.
Med Hans' friske forsyning af rugbrød af egen fabrikation startede vi fredag morgen turen til Limhamn,
derfra videre lørdag under den netop 1 år gamle Øresundsbro gennem Falsterbo Kanalen til Abbekås. Næste
dag videre til Simrishamn, hvor vi på grund af blæsten blev en ekstra dag. Fra Simrishamn via Åhus, Hanö,
Karlshamn til Tjärö. Næste morgen sejlede vi fra Tjärö i silende regn i fuld ”regnmæssig” påklædning. Der
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gik dog ikke lang tid før vi kiggede på hinanden og spurgte: ”Hvad laver vi her i det vejr”, vendte skuden og
sejlede tilbage til Tjärö. Vi skulle lige vænne os til at have bedre tid.

Dagen efter sejlede vi til Karlskrona, der er med på Unesco’s verdensarvsliste sammen med bl.a Ægyptens
pyramider og den kinesiske mur. Efter to dage i Karlskrona fik vi på vejen til Kristianobel et kig ind i
Gåsefjärden, hvor den russiske Ubåd U 137 den 27. oktober 1981 gik på grund. U 137 var på gale veje og
kunne ikke komme ud ved egen hjælp. Det var pinligt.
Fra Kristianobel kørte vi på vore sammenklappelige cykler til Brömsebro for at se stedet, hvor freden med
svenskerne blev afsluttet i 1645. Det var her vi mistede Härjedalen, Jämtland, Gotland, Ösel og Halland.
Fra Kristianobel gik turen til Kalmar, hvor vi så Kalmar Slot og oplevede svenskernes Midsommer, som altid
er den fredag, der kommer nærmest årets længste dag. Derfra videre til Borgholm på Öland, hvor vi beså
svenskekongens sommerresidens ”Solliden”. Derfra videre til Byxelkrog på nordöland, hvorfra vi tog
springet til Visby på Gotland. Et meget spændende by med fæstningsværker fra Hansetiden.

Efter et par dage i Visby besluttede vi os til at sejle videre, efter at vi først havde konsulteret en metereolog
gennem Stockholm Radio, der gav os en fordelagtig vejrmelding med vind af passende styrke fra den rigtige
retning, for de kommende 3 døgn for farvandene fra Gotland til Helsingfors. Vi begav os af sted ved
middagstid, men der var mindre vind end lovet og om aftenen blev vi nødt til at gå ind i Fårösund på
nordsiden af Gotland for at tanke op.

Fredag morgen kl.4.3 0 forlod vi Fårösund alene for vindkraft, men i løbet af et par timer var vinden døet hen
og ”Hjalmar” måtte holde for tillige med selvstyreren ”Olfert”. Heldigvis kom der luft igen og spileren kunne
sættes. Det gav ro i sjælen og vi avancerede med indtil 8 knob. Kl. 24 om aftenen blev spileren bjerget og
resten af turen blev foretaget med storsejl og genua med god støtte fra ”Hjalmar” og ”Olfert” ind i mellem.
Efter 146 sømil nåede vi etapens eneste sømærke ”Glotova Bank” lørdag kl.8.30. Efter endnu 124 sømil var
vi fortøjet søndag kl.8.40 i Herlsingfors. Hvor herligt. En time efter kunne vi for første gang konstatere, at vi
havde fået ”Dannebrog” til tops. Vi
følte os vist også som olympiske
mestre. Dette oplevede vi senere
både i Hangö, Åbo og Nystad.
Efter en uge i den spændende by,
hvor vi tilbagelagde 50 km på vore
cykler, sejlede vi videre gennem
den finske skærgård via Hangö, til
Åbo. Undervejs besøgte vi et par
perler, skærgårdsøerne Lillbacka
og Gullkrona. Fra Åbo gik turen til
Nystad, der blev det nordligste vi
kom, ja, faktisk det nordligste vi
nogen sinde har været på egen køl.
(Det er nordligere end Oslo).
Derfra til Ålandsöerne, hvor vi
besøgte Jurmo,
Remmerhamn,
Degerö og Mariehamn.

Dannebrog til tops i Helsingfors til ære for os.

Efter 3 dage i Mariehamn som nabo til den 4 mastede bark ”Pommern”, der var verdens sidste sejldrevne
fragtskib, forlod vi den 31. juli om aftenen disse pragtfulde øer og efter et par timer halede vi Ålands
gæsteflag ned og satte igen det svenske. I mørkningen listede vi os efter en svensk båd ind til Arholma, hvor
vi kl.22.15 fandt en flydebro, hvor vi kunne overnatte.

Fra Arholma gik turen gennem den stockholmske skærgård til den svenske hovedstad, hvor vi lagde ind i
Pampas Marina, som vi kendte fra vort besøg for 4 år siden. På vore cykler krydsede vi Stockholm, vi så
vagtskifte på Kongeslottet, hvor navnlig Armeens Musikkår imponerede med flot eksercits, mandag aften
var vi til alsang på Skansen, hvor der var så mange mennesker, at vi ikke kunne se de optrædende. Vi så
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Hagaslottet, hvor kongen og hans søstre var født, det olympiske station fra 1912, som trods sine 90 år stadig
er et flot bygningsværk og vi var en tur i Kagsnästårnet på Djurgården.
Fra Stockholm sejlede vi gennem Måleren til Södertälje, videre mod den lille hyggelige by Trosa, forinden
måtte vi dog søge læ i en lille Vig et døgn, da det blæste op til kuling ret i stævnen. Vi sejlede fra Trosa tidlig
morgen og gjorde i regnvejret et par timers ophold i naturhavnen Vestre Stendören på vejen til Oxelösund,
som vi kendte fra turen for 4 år siden. Derfra sydpå, hvor vi besøgte Capel la Ecumanica, som vi havde fået
anbefalet at besøge af vore kammerater fra Pd 43 Vivi. På den lille skærgårdsø, der ligge nær indsejlingen til
Götakanalen, er der bygget en hyggelig lille kirke med et fritstående klokketårn. Vi blev meget venligt
modtaget af et par damer, der den uge passede øen. I sommerhalvåret bor der to frivillige personer en uge ad
gangen for at holde opsyn med øen og ringe med klokken morgen og aften. Hver søndag kommer en
kirkebåd med kirkegængere fra fastlandet. Det er et meget specielt sted, der er et besøg værd.
Samme dag gik turen videre gennem Sct.Anna Skærgård, hvor vi fandt en ankerplads i en lille vig med et
fantastisk dyreliv. Om morgenen tidligt hørte jeg nogle gevaldige plask, ja nærmest en eksplosion i vandet.
Jeg troede det var en morgenfrisk sejler, der var ved at skylle ankeret, men opdagede så, at det var naturen,
der krævede sin ret. Nogle skarv sad på stenene og ventede og når de så en fisk i vandet for de af sted.
Fiskene nærmest sprang op i luften og forsvandt ned på bunden for at undgå at blive til føde for skarven. Det
gentog sig et par gange.
Derfra gik turen i diset vejr til Västervik, videre til Oscarshamn, hvor vi på grund af tåge havde lidt besvær
med at komme fra, men ud på eftermiddagen lykkedes det og ud på aftenen nåede vi Borgholm på Öland,
hvor vi nu krydsede vort spor. Derfra videre til Kalmar, hvor vi mødte Gerthys penneveninde fra
barndommen, Ilse og hendes mand Knud fra Skælskør, der nu bor i deres 35 fods Colin Archer, som de selv
har bygget bortset fra skroget.

Det blev et hyggeligt møde og sammen fortsatte vi turen
tilbage til de hjemlige farvande. Vi skiftedes til at lave
varm mad hver aften og vi hyggede os med kortspil og
harmonikaspil af Knud og Gerthy. Fra Kalmar sejlede vi til
Kristianobel, derfra til Utklippan, hvor der mellem øerne
er en lille havn, der tidligere blev benyttet af fiskere i
dårligt vejr. Derfra til Hanö, videre til Simrishamn, til
Kåseberga og til Gislövsläge.
Her tog vi varmt afsked med hinanden, Knud og Ilse skulle
til Køge med ”Venus” for at fa repareret deres radar, mens
vi tog til Rødvig, da vi ville hjem over Nyborg for at se om
Victor havde lært at gå. Men allerede dagen efter mødtes
vi igen. Knud og Ilse kom til Rødvig. Det var tilfældigvis
Knuds fødselsdag den dag og det fejrede han om aftenen
med at invitere til lækker middag på Rødvig Kro.

Pd 17 ”Havgassen”
på vej hjem over Hanöbugten

Dagen efter fortsatte vi gennem Bøgestrømmen til Vordingborg, hvor jeg så den 4. kunne fejre fødselsdag. Vi
fik besøg af Kirsten og Mor til frokost. Ilse og Knud kom til kaffen og spillede fødselsdagssang. Om aftenen
spiste vi fire sejlere en udsøgt middag i Vordingborg Sejlskubs restaurant. Dagen efter fejrede vi Gerthys
fødselsdag med fælles morgenbord inden vore veje skiltes. Vi tog igen varmt afsked, ”Venus” skulle til
Nykøbing F. og vi skulle til Korsør.
Her blev vi modtaget af vore venner Jytte og Poul, der var i Korsør for at besøge Jyttes Mor, men skulle hjem
til Struer samme aften. Gerthy og jeg spiste middag i Korsør Sejlklubs restaurant. Dagen efter fik vi besøg af
mine kusiner fra Slagelse Lizzi og Elsebeth til eftermiddagskaffe, hvorefter de inviterede til middag i
sejlklubben. En meget hyggelig dag, hvor vi luftede signalflagene, som jeg har arvet efter deres far.
Dagen efter gik det til Nyborg, hvor vi besøgte Trine og Carsten. Vi kunne konstatere, at Victor kunne gå,
hvis han ville. Ditlev overnattede hos os på båden for første gang. De næste par dage sov vi hos Carsten og
Trine og her oplevede vi den forfærdelige 11. september. Vi havde set vejrmelding flere gange om dagen de
sidste dage, da vi nu syntes tiden var inde til at komme hjem. Da jeg om eftermiddagen tænder for fjernsynet
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ser jeg billedet, hvor maskinen flyver ind i tårnet. Jeg troede ikke mine egne øjne og syntes ikke det var
morsomt, men jeg kunne dog hurtigt se på speakerens ansigt, at det var alvor.
Om aftenen kørte Carsten os til båden, da vi ville sejle næste morgen. Vi fik indtryk af, at det var vindstille
og besluttede os til at sejle straks. Men bar snyd, da vi kom ud på bæltet blæste det frisk lige i stævnen, det
blev et træls kryds til Røsnæs, hvorfra vi kunne holde Odden op. Vi lagde ind i Frederiksværk om
eftermiddagen og efter en hurtigt gang dåsemad faldt vi om på køjerne.

Næste dag sluttede vi langfarten i regnvejr for motor til Jyllinge. Lige præcis på den 100. dag, ganske
tilfældigt. En fantastisk oplevelse rigere, tænk at det kunne lade sig gøre. Det var kun muligt fordi vi begge,
og ikke mindst rorsmanden, har den store lyst og glæde ved at færdes på vandet. Aldrig sur, muggen eller
bange, lige meget hvordan vind eller vejr er og altid frisk på nye oplevelser.

Efter vores 25-års garderjubilæum blev jeg på opfordring af min ven fra Jyllinge, boghandler
Peder Vendelbo meldt ind i Nordsjællands Garderforening, der har hjemsted i Frederikssund. Her
fandt jeg mig godt til rette med mange kammerater. Siden 1987 har jeg siddet i bestyrelsen og
siden 1994 har jeg været kasserer og medlemsregistrator. I forbindelse hermed har Gerthy og jeg
deltaget i mange af de danske garderforeningers repræsentantskabsmøder rundt omkring i landet.
Ved foreningens generalforsamling 20. marts 2002 blev jeg tildelt De Danske Garderforeningers Hæderstegn.

Siden 1984 har jeg siddet i bestyrelsen for Årgangssammenslutningen Danske
Gardere 1954 II, som vor årgangsforening kaldes. Siden min indtræden har jeg været
kasserer og er senere tillige tiltrådt som medlemsregistrator. Det er en fornøjelse, at
mødes med de gamle kammerater hvert 5. år. Siden 1989 er sammenkomsten
foregået på den måde, at vi lørdag eftermiddag mødtes på Helsingør Vandrehjem og
blev indkvarteret i nummerorden i de forskellige soverum. Derefter var der kaffe og
generalforsamling, og om aftenen en 3 retters middag med diverse vine. Næste
morgen vækning af formanden, brusebad, morgenmad og afgang med bus til
Årgangsparaden på Livgardens Kaserne, hvor chefen for Livgarden og præsidenten
for De Danske Garderforeninger skridter fronten af. Livgardens fane føres til de
gamle garderes højre fløj og hele styrken, der er på ca. 1.000 mand marcherer forbi
og aflægger honnør for Livgardens chef.

Efter den officielle del af dagen er der fotografering og senere hyggelig forkost ude i byen. Ved jubilæerne i
1989, 94 og 99 er frokosten blevet afholdt i personalekantinen i PFA. Fra Østerport Station marcherede
årgangen med 4 tambourer forrest til PFA i Nordhavnen, hvor vi er blevet meget fint beværtet. Det var
meningen vi kun skulle låne kantinen og selv betale for frokost, øl og vand m.m.. Men direktør André Lublin,
der selv var reserveofficer, kunne vist ikke stå for, at årgangen flot kom marcherende med tamboureme
forrest ind på PFA’s parkeringsplads. Han kvitterede under frokosten med, at det var PFA, der inviterede og
at vi var velkomne igen om 5 år. Arrangementet blev formidlet af vor årgangsformand, John Ove Hansen, der
nu er pensioneret fra PFA.

Årgang MAJ 1954 fotograferet til 45-års-jubilæet i 1999 med 683 siddende yderst til venstre.
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Som vores farfar og farbrødre har Frede, Arne og jeg
også i mange år sejlet på ”Brødretur”, hvor min gode
ven Preben Nissen er fast deltager. Det har som regel
været en forlænget weekend fra onsdag til søndag og
foregår i Arnes båd. Vi har flere gange været på Anholt
ligesom vi har været på Hallands Väderö, Samsø, Omø,
Femø og i Nakskov. Et år sluttede vi i Kiel i min båd, da
Gerthy og jeg skulle fortsætte derfra, efter vi havde
mødt Christian dér, hvor han deltog i Kielerwoche i
Starbåd.

Brødretur 1991.
Frede, Arne, Preben og Georg.

I marts og april 2002 figurerede Gerthy og jeg
flere gange om dagen før TV2’s “Lorry” sendte
deres reklamer.

Optagelsen er sket en eftermiddag først i marts
måned 2002. Vi gik en tur i Frederiksberg Have og
passerede en tv-fotograf, der uden vi var klar over
det fotograferede os.

Til vor forundrings så vi os selv en aften og snart
blev vi gjort opmærksom på, at mange havde set
os.

Billedet her er fotograferet fra vores TV 3.april
2002.
Gerthy har fra sit første ægteskab 2 børn, Peter Johannes Christensen, født 6. juni 1969 i Lemvig og Kim
Da Soon, født 30. juni 1973 i Seoul i Sydkorea med ankomst til Københavns Lufthavn d. 10. nov. 1973, døbt
Anja Soon Christensen. I 1995 smed hun Anja over bord og i 1999 tog hun sin mors efternavn, således at
hendes fulde navn i dag er Soon Blomqvist.

Peter er landmand, uddannet agrarøkonom fra Nesgaard Landbrugsskole på samme hold som Prins Joachim
og blev 6. juli 2002 gift med Dorthe Baltzer i Stenløse Kirke. Dorthe er regnskabsuddannet og merkonom.
Soon er fysioterapeut og har egen klinik i Roskilde og blev 31. Maj 2003 gift i GI.Vor Frue Kirke i Roskilde
med Steen Harbo Jensen, der er uddannet bygningsingeniør.
Børn:
Christian Harry Georg Rossing (Se denne) født 22. juli 1962 i Gladsaxe Kommune.
Carsten Georg Rossing (Se denne) født 21. januar 1966 i Gladsaxe Kommune.
Claus Georg Rossing (Se denne) født 17. oktober 1970 på Rigshospitalet i København.
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Frede Axel Emst Günther Reckweg Rossing, født 27. juni 1936 i
Nakskov.
Gift 6. juli 1957 i Herlev Kirke med Jytte Gottlieb Petersen, f. 7. sept. 1936 i København.
Død 28. juli 2002, bisat fra Bagsværd Kirke på Birkholm Kirkegård i Herlev.

Frede blev født på Skolevej 79 i Nakskov og døbt 9. august 1936 i
Skt. Nikolaj Kirke i Nakskov. Konfirmeret 29. oktober 1950 i
Husum Kirke af pastor Knud Rasmussen.
Som tidligere omtalt flyttede vi 2.
juni 1937 til København, hvor vi i
en uge boede hos fars moster på
Nørrebrogade indtil vi 8. juni
flyttede til Østebro, hvor vi fik en
kvistlejlighed på Park Alle 53 2.tv.

Spilopmager fra starten

Her blev
Frede
luftet på
græsplænen
nedenfor
vores
vinduer og ”tøjret” med en
tørresnor til et af træerne, så Mor
kunne ”holde øje” med ham fra
lejligheden. Frede var utilfreds
med, at de store drenge hev i
snoren så han faldt på bagdelen.
Fredes dåb.
Faster, Mor, Far og storebror.

Helt fra lille af har Frede været et aftenmenneske,
han var i hvert fald vågen, da Kirsten blev født og
blev gjort i stand og han undrede sig såre over at
”hun fik peber på ”.

I forbindelse med at mor ventede Kirsten kom
Frede og jeg i Taksigelseskirkens børnehave, der
først havde til huse i 2 store stuelejligheder i
Teglværksgade. Mens vi gik dér, byggedes en
større
børnehave
på grunden
lige op til
Frede ved træet han blev tøjret til.
Taksigelses
Kirken og jeg husker at hele børnehaven var med til rejsegildet en
eftermiddag.
1. juni 1941 flyttede vi til Milanovej 5 på Amager og 1. november
1942 flyttede vi igen, denne gang til Boeslundevej 61 i Husum, hvor
Frede boede til han blev gift i 1957.

Frede fortæller:
”Den 1 april 1943 begyndte jeg i 1. klasse på Kirkebjerg Skole, der
var helt nybygget og skulle aflaste Husum Skole. Her gik jeg til og
med 6. klasse. På denne skole startede hver dag med, at eleverne
opstilledes klassevis z aulaen og sang morgensang med
klaverledsagelse af skolens sanglærer Gunnar Nyborg Jensen, der

Frede på trehjulet cykel
model 1936 på ”tøjrpladsen”

var tilknyttet "Statsradiofonien", hvor han havde en fast ugentlig udsendelse, der hed "Vi synger sammen. "
Koret bestod af elever fra skolen, men min stemme rakte kun til en reserveplads og jeg nåede ikke at debutere
i børnetimen.

Når klokken ringede stillede vi op i skolegården klassevis i 2 rækker og gik samlet op i klasserne. Ved døren
stod skolens viceinspektør og holdt streng justits, var der nogen der snakkede, blev de hevet i de små hår ved
ørerne eller fik en "lussing".

Om vinteren havde vi "Plusfour" på og om sommeren korte bukser. Dagligdags fodtøj var for manges
vedkommende træsko, som man én gang om året kunne få udleveret et par af, på skolen. I spisefrikvarteret
gik vi ned i skolen spisesal, hvor vi fik 4 halve stykker, hvor affast menu var et stykke med ost og et stykke
med leverpostej med et stykke rødbede på. De sidste 2 varierede bl.a. mellem æg, tomat, æg og røget sild
blandet sammen og revet gulerod med citron. "
Da Frede skulle begynde i 7. klasse blev han overført til Husum Skole, da der var bygget endnu en skole i
Husum og der derfor nu var bedre plads på Husum Skole. Frede forlod skolen efter 7. klasse med
flidspræmie, Rudolf Bruhns: ”De seks".

Ligesom jeg var Frede også med i FDF, men han var knapt så interesseret, som jeg var. Han blev meldt ind i
1944 og var med nogle år. Frede var meget glad for boldspil og spillede både håndbold og fodbold i FDF.

Lige fra barn af har Frede været dygtig til al sport lige fra atletik til tennis. Vi tog begge skoleidrætsmærket
samtidig, men trods det, at Frede var 3 år yngre end jeg, var hans resultater bedre end mine i mange
discipliner.
1. august 1950 kom Frede i købmandslære hos købmand Storm
Nielsen på Herlev Hovedgade 60. Af en fejltagelse glemte
købmanden at få lavet en lærekontrakt fra starten, hvorfor
læretiden blev forlænget til 1. september 1954 dog med
kommisløn den sidste måned. Han forlod lærepladsen med en
fin anbefaling, der konkluderede, at han ville være et
uvurderligt aktiv i enhver forretning. Bedre kunne det vel ikke
være.
Frede fortsætter:
"Forholdene var dengang meget anderledes end i dag.
Eksempelvis kom sukker, mel, gryn m.m. hjem i sække på 50 kg.
Jeg blev så sat til at veje det af i poser a’ /? kg, l kg. og 2 kg. og
lukkede derefter poserne, ligesom jeg også tappede sprit, 3dobbelt salmiak og saltsyre på giftflasker. Det har sikkert ikke
været godt for helbreddet.
Frokosten indtog vi siddende på sække i bagbutikken. Var der
kunder blev der råbt "Ekspedition" og den der spiste måtte
straks gå ind og ekspedere
James Dean i sin skræddersyede
kornblå habit.

Mens jeg var i lære hos Storm Nielsen lærte jeg Jytte at kende.
Jytte og hendes forældre boede på Tuxhøjen ikke langt fra
forretningen og handlede ofte i butikken. Jytte arbejdede på Postgirokontoret.

19. juni 1954 blev vi ringforlovet. Det foregik meget romantisk i en lejet robåd på Peblingesøen.

Fra 1. september til 1. november 1954 arbejdede jeg hos en grønthandler på Ordrupvej, hvor jeg fik 25 kr.
om dagen. Arbejdstiden var fra kl.8 morgen til kl.6 aften, fredag til kl.20 og lørdag til kl. 16. "
Frede blev indkaldt den 11. november 1954 til Livgarden og mødte på Høvelte Kaserne, hvor han gjorde
tjeneste ved regimentets Stabs- og Forsyningskompagni. Det var et heldigt sted, da Frede fik kørekort til aim.
bil. Kompagniets chef var kaptajn J.O. Koefoed, der var kendt i Livgarden som en ”hård hund”.
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Den 20. maj 1955 afløste Fredes kompagni mit kompagni som Vagtkompagni og flyttede ind på Livgardens
Kaserne i Gothersgade og overtog vagterne på Amalienborg, Sorgenfri og Rosenborg. Under den daglige
øvelse på kasernen præsterede Frede det kunststykke, at han under eksercitsen sneg sig væk fra geleddet og
op på belægningsstuen og skiftede til udgangsuniform, hvorefter han gik over på KFUM’s soldaterhjem og
spillede billard. Mens de var her var der pludselig en der råbte, at nu kom nogle af deres befalingsmænd,
hvorfor de sprang ud af vinduet og gik over og tog toget til Bellevue og gik i vandet. De var hjemme igen
efter middag, når der skulle stilles ”klar på stuerne”. Mærkværdigvis blev det ikke opdaget og han var en
sand helt i kompagniet. En anden gang var han kommet for sent hjem og forcerede hegnet fra Kongens Have,
men løb i favnen på kaptajn Koefoed. Frede klarede den med en historie om, at han havde haft dårlig mave
og havde været på toilettet, der var i en speciel bygning nede på pladsen.

I august 1955 flyttede kompagniet til Sandholmlejren. Under tjenesten her foranstaltede kompagnichefen, at
hele kompagniet i en uge morgen, middag og aften spiste sine måltider på Søbakken, der lå på
øvelsesterrænet vest for Sjælsø en kilometer fra Lejren. Denne historie kørte i Ekstrabladet nogle dage.
Koefoed forklarede det med, at det blot var øvelse i feltmæssige forhold.

Frede blev hjemsendt i marts 1956 og fik arbejde i en forretning i Glostrup, hvor han dog kun var i kort tid.
Herfra kom Frede til købmand Busse på Nørre Alle, der lå nær ”De gamles By”, hvor Frede bl.a. kom med
en salgsvogn og solgte fornødenheder til de ældre beboerne.
Kort efter Frede blev hjemsendt købte han en Scooter. Om aftenen blev den kørt tre trin op og ind i vores
entré, hvor den overnattede. Den første aften da Frede kom lidt sent hjem med den, kørte han scooteren helt
ind i stuen, hvor han stoppede ved sovesofaen og gav den fuld gas, til stor moro for os og bestyrtelse for
vores sovende forældre, der nok hurtigt faldt i søvn igen i den stinkende os fra totaktsmotoren.
Inden længe købte Frede og Jytte en grund på Juni Alle i Gladsaxe kommune og fandt snart frem til et hus de
ville bygge på grunden. Der var bare det ”aber dabei”, at hverken Frede eller Jytte var myndige (21 år), så det
var nødvendigt, at far som værge skrev under på såvel slutseddel som skøde.

6. juli 1957 blev Frede og Jytte gift i Herlev Kirke. Præsten talte
over digtet ”To som elsker hinanden.” Som man kan se på billedet
kunne han ikke have valgt en bedre tekst.

Frede fortsætter:
”Kz flyttede ind i det lille havehus på grunden. Vi lavede varm
mand på en petroleumsfyret Bäes ovn, der også blev brugt til
opvarmning af rummet.
Da det blev for koldt til at bo i havehuset lejede vi et værelse hos en
af mors bekendte, fru Janzen, på Glumsøvej i Husum. Her boede vi
i 3 måneder til vi 1. januar 1958 flyttede ind i en lille lejlighed i
Ragnagade på Østerbro. På den tid var det umuligt at opdrive en
lejlighed i København, men tante Johanne havde skaffet den
gennem sin søster, fru Hyldskov, der ejede ejendommen.

Scooteren blev solgt til en møbelhandler og i stedet fik vi en sofa, et
sofabord, en Hollywoodseng og et Antoinette-toiletbord. Meget
romantisk. Samtidig købte vi familiens første fjernsyn, et flot
apparat med både radio, grammofon og TV til 69 kr. om måneden i
36 mdr.. ”

31. marts 1958 nedkom Jytte med en datter, Gitte, der blev døbt i
Herlev Kirke på Frede og Jyttes 1-års bryllupsdag den 6. juli 1958
med efterfølgende middag i deres hjem i Ragnagade.
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Brudeparret udenfor Herlev
Kirke.

I 1958 begyndte de byggeriet på Juni Allé og ved rejsegildet sagde arkitekten, at det havde været et
spændende projekt. Han havde haft kontakt med mange unge mennesker, der var interesseret i hans huse,
men som regel skulle de lige spare nogle penge sammen først. Det var første gang det ikke kun var blevet ved
snakken med så unge mennesker.

Frede fortæller videre:
” Huset, der var på 85 m2 blev bl.a. finansieret med et såkaldt "Kapitel 4 Statslån" til en fordelagtig rente.
Til statslånet fik man et "kvadratmetertilskud”, hvorefter terminen netto var 156 kr. halvårligt.
19. nov. 1959 blev Henrik født på fru Nyholms klinik i Rosenørns Alle, der var byens fineste fødeklinik. Han
blev døbt i Herlev Kirke.

Den l. oktober I960 blev jeg ansat som assurandør i forsikringsselskabet Kgl. Brand. Til at begynde med
kørte jeg København og Omegn tynd på en Velosolex-knallert for at besøge mine kunder og tegne yderligere
forsikringer hos dem. Kort tid efter fik jeg en Vespa Scooter til at køre på i stedet. ”
Det varede dog ikke længe før (1961) Frede og Jytte investerede i en fabriksny ”DKW Junior” og som den
første af os søskende blev bilejer.

Frede fortsætter:
"Den 27. september 1963 blev Flemming født på Astrid a'Rogvis Fødeklinik i Høje Søborg.
I 1964 blev huset udvidet med en pejsestue med marmorgulv, et ekstra værelse og der blev indlagt
centralvarme.

I sommeren 1966 var vi med vores gode venner, brødrene Rudi og Finn Petersen og deres koner på week-end
på "Østersøens Perle” i Marielyst på Falster. På en spadseretur kom vi forbi en sommerhusudstykning og
Finn og jeg blev enige om at købe en sommerhusgrund hver, da Rudi allerede havde en her nede.

I løbet af et par år blev DKW'en udskiftet med en fabriksny Volvo Amazone, sikke en luksus.
I 1967 købte vi et brugt sommerhus i Bagsværd, der blev kørt til Stovby Strand ved Marielyst og anbragt på
et fundament, som jeg med hjælp af mine brødre Arne og Georg selv havde støbt. Den følgende sommer blev
huset fornyet indvendig med nye skillerum og værelser af nye fyrretræsbrædder.

Første gang vi var på charterrejse var i 1969, da rejsen gik til Grand Canaria sammen med vores venner.
For at få råd til rejsen solgte vi Amazonen. ”

Kort tid efter hjemkomsten fandt Jytte et hus ved Hareskoven, som de flyttede ind i 11. juni 1969. Det er
beliggende på en ualmindelig smuk grund højt hævet over en idyllisk sø med svaner og ænder.
I 1971 lejede familien en Vega for sommeren. I denne lejede båd var vi, d.v.s. Frede, Henrik, Arne, Christian
og jeg (Georg) med i kapsejladsen ”Sjælland Rundt” for første gang for os alle. Senere tog Frede turen med
familien som besætning, og når der var fodboldmesterskaber fik de også tid til at se fodboldkampene på et
lille fjernsyn midt under kapsejladsen.
I 1973 fik Frede og hans familie lyst til at sejle i egen båd. De købte en Albin Viggen, som hele familien
hentede i Kristinehamn, der ligger i den nordlige ende af Vänern, og sejlede hjem til Gilleleje, hvor de havde
lejet en bådplads.
På Jyttes og Fredes ferie i 1973, da vi begge lå med vores både i Lohals på Langeland uden at vide, at den
anden også var i havnen, fik Gitte pludselig øje på Carsten, der roede rundt i havnen i en gummibåd. Hun fik
snart øje på vores båd og gik straks i land med tasken over skulderen og kom over og besøgte os. Gitte fandt
pludselig lidt afveksling i sin læsning af romanblade. Vi slog følgeskab på en del af turen, der gik over
Svendborg, Fåborg, Assens og Bogense, hvor vi blæste inde. I Assens ville vi 4 forældre ud at spise, mens
børnene ville i biografen. Da de kom tilbage fortalte Gitte, de havde set ”Kødets Lyst”. Efter et par dage i
Bogense var Frede ved at få havnekuller og sagde: ”En stor mand tager en stor beslutning. Nu sejler vi til
Samsø” og det gjorde de, mens vi andre stod på molen og vinkede. De kom godt i havn i Ballen.
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23. januar 1974 blev Jan født og døbt den 5. maj
1974 i den gamle Bagsværd Kirke ved skolen. Hans
storebror Henrik, der blev konfirmeret samme dag,
bar ham over dåben.
I 1974 da vi lå indeblæst i Hundested, fik jeg
pludselig øje på ”Smutte”, der kom væltende ind i
havnen. Min forundring var stor og jeg råbte: "Hvor
kommer Ifra i det vejr " - "Fra Hallands Vaderö" "Hvad siger Jytte til sådan en tur " - "Når man er
derude er det bare med at holde fast, og når man
kommer i havn, så er alle glade. " Jeg skal lige
fortælle, at yngste besætningsmedlem var Jan på et
halvt år. Jytte havde ligget ude foran med Jan på hele
turen og havde ind imellem truet af Frede, der blot
havde vinket tilbage med et storsmilende, men
drivvådt ansigt, mens søerne slog ind over skøjten.
I 1975 var Fredes, Arnes og min familie sejlende til
Nysted i hver sin båd. Vi mødtes i Hundested og
Jytte med Flemming, Jan og deres Farfar.
sejlede til Odden, derfra sejlede vi mod Røsnæs, med
Februar 1975
en afstikker til Sejerø, hvor vi ankrede på læsiden.
Ud på eftermiddagen sejlede Arne og jeg til Røsnæs, mens Frede og Jytte ville blive liggende for anker for
natten.
Ved 4-tiden om morgenen vågnede jeg ved fodtrin på dækket og stak hovedet op, og så Frede og Henrik, der
var i gang med at fortøje uden på os. Vinden var vendt og de havde hoppet og danset i søen, så de ikke kunne
sove.

Vi fortsatte videre til Kerteminde, derfra
tværs over Storebælt og ind i Musholmbugt
for at kigge til vores barndoms feriestrand,
Kongsmark. Der var ingen ved huset, så vi
fortsatte til Korsør og derfra til Agersø, hvor
vi gjorde ophold et par dage. Derfra til
Dybvig på Fejø og videre til Nykøbing F. På
vejen gennem Guldborgsund gik der race i
det, Frede ville skære et hjørne og sejlede på
en sten med et ordentligt brag. Der var
tilsyneladende ikke sket noget, bortset fra at
frokosten, som Jytte var ved at gøre klar, røg
rundt i kahytten. For at det ikke skulle være
løgn gentog Frede grundstødningen endnu
en gang, til Jyttes store fortrydelse. Efter
frokosten var vel indtaget, fortsatte de til
rejsens mål, Nysted.

Efter at vi havde hygget os en lille uges tid i
Nysted, gik det tilbage øst om Sjælland via
Guldborg, Kalvehave, Rødvig, Dragør og
Helsingør. Her gjorde Frede holdt, mens vi
andre tog videre.

Henrik og Flemming i ”Smutte”

Efter et par dage sejlede Frede og Henrik
videre mod deres bøjeplads på Vesen i Jyllinge. Da de passerede Tisvilde spidsede vinden og båden begyndte
at tage vand ind så Henrik resten af vejen måtte øse hele tiden. Ved Hundested var situationen så alvorlig, at
de sejlede ind i havnen for at lænse båden helt. Da de havde gjort det fortsatte de mod Jyllinge med vinden
agten for tværs, så de kunne nyde resten af turen uden at øse, da kølen ikke blev belastet. De nåede Jyllinge,
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men båden måtte på værft og have en større reparation, da kølen var slået løs ved mødet med de store sten i
Guldborgsund.
Efter nogle år blev båden solgt. Flemming fortæller, at
de ferier, han har haft i båden, har givet ham de bedste
oplevelser og minder fra barndommen, og i 1999 har
han selv investeret i en lille familiebåd, en Foxhound
24, som Flemmings familie har stor glæde af. Flemming
har fortsat den familiære tradition med ”Brødreture” og
tager gerne sin Far og sine søskende med ud.

Frede fortsætter:
’7 mange år spillede Henrik, Flemming og jeg
turneringstennis i AB, hvilket var den egentlige årsag til
at båden blev solgt, da vi brugte mange timer om
sommeren på det. Om vinteren fortsatte vi spillet
indendørs i AB-Hallen og det trak ofte ud til langt ud på
natten.

I 1976 købte Gitte en ejerlejlighed i Bagsværd og
flyttede hjemmefra. På samme tid skulle Jytte på
hospitalet og opereres. Mens jeg og børnene skulle passe
Jan, var han væltet med sin ”gåcykel” og blev indlagt til
observation for hjernerystelse. Da jeg besøgte Jytte på
hospitalet spurgte Jytte: ”Hvordan går det med Jan”?
”Det går meget godt, han ligger på etagen ovenover. ”
Hvorefter Jytte omgående sprang ud af sengen og gik
ovenpå for at se til vores yngste. ”

Frede med sine drenge, f. v. Henrik og
Flemming med lille Jan forrest.

6. juli 1982 fejrede Frede og Jytte sølvbryllup, der
begyndte med morgensang og 130 mennesker til
morgenkaffe og sluttede med 46 gæster til middag om
aftenen. Jytte fik en pels i sølvbryllupsgave af Frede.
Sjældent har jeg set én blive så glad for sin gave. Jytte
sprang op på en stol og smøg sig i pelsen.

Jyttes 50 års fødselsdag blev fejret med stort brunchbord
om morgenen med mange gæster. Da gæsterne brød op
ved 11-tiden kørte Jytte og Frede af sted i deres bil på en
tur til Paris, hvor de tidligere havde været.
I 1961 fik Frede sit eget kontor hos Kongelig Brand i
Lyngby indtil 1969, da han flyttede sit agentur til Herlev,
hvor han var til 1979. I 1979 flyttedes agenturet til
Søborg, hvor Frede var til 1986, hvor han 1. oktober
1985 fejrede 25-års jubilæum. I 1987 flyttede agenturet
til Brøndbyerne. Her var Frede i 2 år, hvorfra turen gik
til GI. Kongevej, hvor han var i 3 år. De sidste 3 år var
Fredes kontor på Nørre Vold, hvor han sluttede sin
karriere i Kongelig Brand efter 33 år.

Jytte tager sin nye pels i øjesyn

I 1993 købte Frede og Jytte en timesharelejlighed i Le Buiche ved Tulon i Frankrig. De disponerede over
lejligheden 2x14 dage om året. De nåede at besøge stedet 14 gange inden de afhændede den. Sidste gang de
var der, var 2 måneder før Jytte døde.
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Lørdag den 19. juni 1993 blev husets datter
gift med sin udkårne, Torben, i Frederiksborg
Slotskirke samtidig med at deres søn nr. 2
blev døbt Lars. Den ældste Paul var klædt i en
flot minismoking og gik ud af Kirken lige bag
sine forældre og holdt i Gittes brudekjole. Da
Paul passerede sin morfar, Frede, vendte han
sig smilende mod ham og løftede armen med
en knyttet hånd til en sejrsmarkering, som om
Frede og Paul havde haft en hemmelig aftale
om, at nu var det på tide at de blev gift.

Barnedåben og bryllupsfesten blev fejret af
Frede og Jytte i barndomshjemmet på
Skovdiget.
Frede og Jytte med dåbsbarnet Lars.

Om sine forældre skriver Gitte i sit kapitel:

”Både i 1999 og i 2001 havde Torben og jeg den store og
dejlige oplevelse, at rejse rundt i Amerika med mine forældre.
En dag kom vi ind i en restaurant, hvor min far blev stærkt
ophidset over, at han blev placeret et stykke væk fra min mor.
Han forlangte straks at hans elskede kom til at sidde lige
overfor ham, selvom de lige havde siddet side om side i bilen
hele dagen. Min mor og far havde nok i hinanden og vi andre
kunne ikke altid få lov til at være med. Således var nytårsaften
feks. en aften de foretrak at fejre uden voksne børn, men hvor
kun de to var sammen. Det er derfor en forfærdelig stor sorg for
min far, da hans højtelskede hustru Jytte, som han havde levet
sammen med igennem et langt liv døde 28. juli 2002. Men
skønne 49 år nåede de at få sammen. For os fire søskende,
Henrik, Flemming, Jan og mig selv er vores mors død et
smerteligt og stort tab. ”

Efter Jyttes død har Frede fundet en bog, hvori Jytte har skrevet
følgende, der er et kort resumé af deres liv:

”Kære Frede, du bliver i dag 60 år og en del af vore liv sammen
er gået - fra at være to unge som var afsindigt forelskede i
hinanden - jeg husker endnu, at når vi havde gået rundt i
gaderne til kl. 4 om morgenen og havde sagtfarvel, så gik vi lige
hjem og ringede sammen en times tid, til stor ærgrelse for vores
Jytte og Frede i New York
forældre, vi fik aldrig nogen søvn dengang.
Senere kom tiden med sommerhuset på Juni Alle og senere
flyttede vi jord på grunden med trillebør og skovl, og da vi flyttede ind i Ragnagade og fik Gitte, kan du
huske de første nætter, da vi ikke kunne sove fordi vi skulle lytte til om hun stadig trak vejret. Så flyttede vi
ind i vores nye hus og straks efter kom Henrik, og jeg overtalte dig til at jeg måtte gå hjemme.
Herefter tog du springet til Kgl. Brand og med det fulgte der mange penge - men ikke i starten. Vi fik mange
venner, heriblandt Ernst og June, Preben og Jonna. Så syntes vi begge, at vi ville have et barn til og det blev
Flemming, han ankom i en tid, hvor vi begge havde god tid og flere penge, så alt blev lidt nemmere.
Vi købte sommerhusgrund - Frede gjorde - i en brandert, da han var ude at gå tur med Rudy og Finn. Her
flyttede vi så et gammelt sommerhus ned på (ja, tænk broen (Storstrømsbroen) blev spærret affor vores
skyld, da vi skulle køre det derned. Vi knoklede og knoklede - familien hjalp til - men huset blev aldrig helt
nyt - trods nye vinduer, vægge og døre - og det skulle detjo - ifølge bestemmelserne.
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Vi tog også på skiferie i Norge med Arne og Marion og vores børn. Ja, Farmor var også med et år, da det
blev uvejr og Frede og drengene var ude på fjeldet og jeg gik rundt med mavepine og skulle kaste op - så
bagte hun pandekager i læssevis. Vi købte båd og sejlede rundt i Danmark og også et smut til Sverige. Huset
her fandt jeg - og vi fik det. Så kom vore efternøler og ham måtte vi slås med Gitte, Henrik og Flemming om,
at få lov til at passe.

Så kom årene på Skovdiget. Gitte, Henrik og Flemming blev efter tur teen-agere. Det klarede de meget
forskelligt - Gitte blev rødstrømpe og hver gang hun skulle vaske op eller bære ud sagde hun altid: ”Hvorfor
skal Far ikke også? ” Henrik blev meget tidlig vild med piger og lod sit liv styre af dem. Flemming var bare
så nem, så nem (men det med pigerne fandt han også ud af meget tidligt) men det gik mere stille af sig. Jan
havde en masse problemer - men dem har han jo løst rasende dygtigt. Som 5-årig talte han så gebrokkent, at
ingen kunne forstå ham, men så sagde han til sine legekammerater, at han var ”fra et fremmed land”, så
kunne de jo bedre forstå det.
Nu er ungerne flyttet fra reden (næsten da) og vi to har taget hul på vores andet kærlighedsliv og det
tilbringer vi i Frankrig i et lille hus heltfor os selv. Med varme dage og varme nætter.
Jan er stadig herhjemme og vi gør alt for at holde på ham - men nu vil han jo også flytte fra reden, her bliver
tomt - men vi to Frede - vi har hinanden - vi var to da vi startede og nu er vi to igen. I alle årene har vi jo
altid inderst inde altid været os to.
Vi har nu fundet en sport vi kan dele sammen og nu kan vi også som kammerater nyde hinanden, Gold, Golf,
Golf - ja det er rigtigt, vi skulle være begyndt for 20 år siden.
Til sidst vil jeg sige dig tak for 40 dejlige år. Og til Farmor vil jeg sige tak for en dejlig mand. ”

Jyttes skrift vidner om et sjældent godt ægteskab, som det også er beskrevet af både Gitte og Frede.

En side af Jytte som fortjener at blive fremhævet, er hendes retfærdighedssans og mod, som var meget udtalt.
Jeg har flere gange oplevet, at Jytte har udtalt sig, som vi andre tænkte, i en ”uheldig" situation i familien.

Børn:
Gitte Rossing (Se denne), født 31. marts 1958.

Henrik Rossing, født 19. nov. 1960.

Henrik blev født på dr. Nyholms klinik på Rosenørns Alle. Han begyndte i 1.klasse på Mørkhøj Skole. Da
familien flyttede til Skovdiget i Bagsværd kom han på Værebro Skole i Bagsværd, hvor han gik 10. klasse.
Henrik var meget sportsinteresseret og spillede tennis på højt plan.

Senere tog Henrik Højere Handelseksamen. En tid arbejdede han i
Føtex på Sdr. Fasanvej, hvor Flemming også arbejde en tid.
Henrik lærte Gitte Kassow at kende og sammen fik de sønnen
Patrie, der er født 13. okt. 1988.

Gennem Gitte Kassow fik han kontakt med Ældresagen, hvor han
blev engageret til at starte et motionscenter hovedsageligt for ældre,
men også med adgang for andre. Forretningen blev drevet som
Henriks selvstændige forretning under navnet ”VE OG VEL” i
1986. Arealet begyndte med 174 m2 og sluttede med at blive på
2200 m2 efter centret var udvidet 5-6 gange.
Den 10. nov. 1990 blev Henrik gift med Sophie Bensimon. I 1991
købte de et stort hus på Vildrosevej i Hareskovby med en meget
lille sø. 1. marts 1992 fik de datteren Nikita.

Henrik, Sophie og Nikita
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Sammen med Sophie kom visionerne om at udvide
Motionscentret, der blev en givtig forretning. I 1998
åbnede de en afdeling på Englandsvej på Amager på
2500 m2 og året efter endnu et, på Søborg Hovedgade på
3000 m2. I april 2000 blev alle 3 motionscentre solgt til
en amerikansk koncern.
Herefter forsøgte Henrik sig i restaurationsbranchen med
restaranterne, Akvavit, der en frokostrestaurant, og
Thorvaldsens Hus, der er en attraktiv middagsrestaurant.
De er begge beliggende på Gammel Strand. Akvavit er i
slutningen af 2002 afhændet.
Efter motionscentrene var solgt købte de en stor villa på
Hambros Alle i Hellerup, som i skrivende stund er solgt.
I øjeblikket er de ved at flytte ind i en ny villa med
udsigt over Øresund på Gammel Strandvej i Skovshoved.

Nikita og Patrie

Flemming Rossing, født 27. sept.

1963 på Astrid å Rogvis
Fødeklinik i Søborg. Han startede i Enghavegård Skole i Mørkhøj og
flyttede hurtigt til Værebro Skole i Bagsværd, hvor han gik de første
4 år. Derfra kom Flemming på Hanna Skolen i Bagsværd, hvor han
sluttede sin skolegang i 1978 med en praktiktur som dæksdreng med
en fragtbåd, der sejlede mellem Manchester i GB og Lagos i Nigeria.

Hurtigt herefter begyndte Flemming i et rengøringsjob på Gentofte
Amtssygehus samtidig med at han fik en lejlighed i
Håndværkerhaven i Emdrup. Sideløbende med arbejdet gik
Flemming på EFG, Handel og Kontor. En kort periode inden han
skulle ind som værnepligtig, arbejdede han i Føtex på Sdr. Fasanvej.

Pia og Flemming i regnvejr

Han blev indkaldt til Flyvevåbnets rekrutskole i Sigerslev ved Store Heddinge. Efter rekruttiden kom
Flemming til et raketbatteri på Stevns, hvor han aftjente de sidste 6 måneder af sin militærtjeneste.
Da han var færdig med soldatertjenesten begyndte han
igen med et rengøringsjob på Gentofte Amtssygehus,
hvor han lærte Pia Ritnagel Jensen at kende. I 1990
flyttede Flemming og Pia sammen. 16. dec. 1993 fik de
sønnen Mathias, der er døbt 14. maj 1994 i
Grundvigskirken samtidig med at forældrene blev gift.
Pia læste til lærer og tog lærereksamen i 1997. Hun fik
straks ansættelse på Græsted Skole og samtidig købte
de et hus i Rågeleje, hvor Flemming i dag kører som
landpostbud.
Som tidligere nævnt fortæller Flemming, at de ferier,
han har haft i båden med sine forældre, har givet ham
de bedste oplevelser og minder fra barndommen, og i
1999 har han selv investeret i en lille familiebåd, en
Foxhound 24, som Flemmings familie har stor glæde
af. Flemming har fortsat den familiære tradition med
”Brødreture” og tager gerne sin Far og sine søskende
med ud at sejle.

14. maj 1999 fik de sønnen Daniel på Helsingør
Sygehus, der blev døbt 8. aug. 1999 i Blistrup Kirke.

Frede med 3 af sine børnebørn,
Daniel, Mathias og Emilia.

14. nov. 2002 blev datteren Emilia født på Helsingør Sygehus. Hun blev døbt 21. april 2003 i Blistrup Kirke.
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Jan Rossing, født 23. januar 1974 på KAS i Gentofte.

Jan begyndte i Bagsværd Skole, hvor han gik hele
sin skoletid. Derefter læste han HH på Lyngby
Handelsskole. Jan var familiært belastet og ville
have en handelsuddannelse. Hans farbror Arne
animerede ham til at gå i lære som isenkræmmer.
Som 20-årig kom han i lære i Inspiration i
Lyngby Centret og afsluttede læretiden i
Superkram i Ballerup Centret. Efter læretiden var
han 2 år i Superkram i Tårnby Centret.

På sin 24-års fødselsdag, 23. jan. 1998 købte han
sin gamle læreplads Superkram i Ballerup med 5
ansatte.
1. okt. 1999 startede han en ny forretning i
Nakskov som nærmeste nabo til byens arresthus.
Dog mener Jan, at hans naboskab med NETTO
har større betydning for forretningens omsætning.

Jan er flyttet sammen med Christina Holmquist,
i hans ejerlejlighed i Værløse. Christina læser til
pædagog. De har planlagt bryllup til 9. aug. 2003.

Fra Jans konfirmation 7. maj 1989.
Mormor og Morfar, Far og Mor, konfirmanden
med sin Farmor udenfor Bagsværd Kirke.
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Kirsten Gerda Rossing, født 26. juli 1939 i København.
Gift 12. sept. 1959 på Københavns Rådhus med Hans Ole Schlippe. Skilt febr. 1983.
Gift 4. aug. 1984 i Vallensbæk Kirke med Hans Jost Brinkmann af ”familiekonfessionarius” pastor Fred
Andersen. Hans døde 21. dec. 1994 og blev begravet 28. december 1994 fra Ejby Kirke på Ejby Kirkegård.

Kirsten blev født på Park Alle 53, II tv. på Østerbro om aftenen. Hun blev døbt 8. oktober 1939 i
Taksigelseskirken.

Min far skriver i ”Mindebogfra Far til Georg”:
”Den 26. Juli 1939, fik du en lille Søster, Kirsten, som blev født om aftenen kl. 10. Saa rask, at hun var født
inden Jordemoderen rigtig var kommet.
En sommer (1940), da vi boede paa Park Alle, var vi i Fars Ferie i Nysted og havde en dejlig Ferie dér. Vi
roede ud og gik i Vandet hver Dag, og vi nød det alle, ikke mindst du og Frede, Kirsten havde været daarlig
af engelsk Syge, var kun ganske lille, vi roede ud hver dag og hentede Vand, som hun blev badet i oppe i
Haven og det havde hun vældig godt af”.
Ligesom vi andre gik Kirsten til klaverspil hos pastor Rasmussen, men i modsætning til os drenge lærte
Kirsten at spille udmærket klaver. Hun har selv et dejligt klaver, men det er for sjældent, at vi hører hende
spille i dag.

Selskabet ved Kirstens konfirmation

Kirsten blev konfirmeret den 18. oktober 1953 i Husum Kirke af pastor Knud Rasmussen. Festen blev holdt
hjemme, hvor kælderen blev indrettet så vi kunne spise dér. Den var på 20 m2 og vi dækkede op ved et
u-formet bord med 5 ved hovedbordet og resten fordelt ved 2 langsider både udvendig og indvendig. Vi var i
alt 34. Der var tæt pakket, men hvor der er hjerterum..........
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Mor havde været husmoderafløser hos familien Ravnkilde i Brønshøj. Manden var chefredaktør i
udlandsafdelingen på Ritzaus Bureau og konen var en spinkel englænder og talte meget lidt dansk. Hun var
nedkommet med sin førstefødte, da mor passede hende. Efterfølgende blev Kirsten babysitter hos dem og når
hun senere skulle nedkomme, hjalp Kirsten til hos dem efter skoletid.
Da Kirsten gik ud af skolen i 1953 blev hun ansat på Ritzaus Bureau, hvor hun med stor færdighed betjente
bureauets fjernskrivere.

30. august 1958 nedkom Kirsten med Søs, der er døbt Ingrid, i hjemmet hos vore forældre. Far var på det
tidspunkt uden arbejde og blev en meget trofast og omsorgsfuld ”barnepige” for Søs, når Kirsten var på
arbejde. Søs blev døbt på sin mormors fødselsdag den 26. oktober 1958 i Davidskirken i København.
Arne havde taget en af sine kammerater, Hans Ole Schlippe, fra Roklubben Skjold med hjem og inden længe
blev Ole glad for både Kirsten og Søs, ja så glad, at de den 12. september 1959 blev gift på Københavns
Rådhus med middag hos vore forældre om aftenen, hvor kun de allernærmeste var med.

Gennem Christian Møller, vores fars fætter, fik Kirsten og Hans Ole, der var blikkenslagerlærling, en lille
lejlighed med toilet i gården i en sidebygning i hans ejendom i Ragnagade på Østerbro. Her blev Annette født
den 27. januar 1960. Efter ca. 3 år blev lejligheden skiftet ud med en lidt større lejlighed med eget toilet i
forhuset.
2. aug. 1971 blev Kim født i hjemmet Århusgade 1, og døbt 24. okt. 1971 i Luther Kirken på Østerbro, da de
nu var flyttet til en lejlighed i Ribegade 8 på Østerbro.

Efter skilsmissen fra Ole lærte Kirsten Hans Brinkmann at kende i 1983. Hans boede i Ejby ved Køge, var
fraskilt og havde 2 drenge Jørn og Bo. Hans var født i Tyskland og var uddannet sparekassemand. Han
arbejdede i Sparekassen SDS, der i 1990 fusionerede med Privatbanken og Andelsbanken under navnet
Unibank.
Hans og Kirsten blev gift den 4. aug. 1984 i Vallensbæk Kirke af familiekonfessionarius Fred Andersen med
efterfølgende reception hos Søs i Tåstrup og middag om aftenen i Børges restaurant på Vesterbrogade.

Bo boede hos sin mor, men kom ofte hos Hans og Kirsten. Den ældste dreng Jørn boede hos sin far og var på
samme alder som Kim. De blev begge konfirmeret i Ejby Kirke søndag den 25. august 1985.
Hans var alvorligt syg igennem flere år og døde 21. dec. 1994 i hjemmet, hvor Kirsten passede ham kærligt
til det sidste. Hans blev begravet 28. dec. 1994 fra Ejby Kirke på Ejby Kirkegård.

Her er min søsters egen beretning.

Af Kirsten Rossing Brinkmann.

Mine forældre er: Axel Rossing, f. 8. juni 1899 og Annemarie Rossing, f.
Reckweg, f. 26. oktober 1909.

Min far husker jeg som altid positiv og hjælpsom over for alle. Da vi var børn, sad
han i sin gyngestol og læste højt ffa Grimms Eventyr - indtil han faldt i søvn - og
oplæsningen blev laaaaangtrukken for til sidst at forstumme. Han cyklede eller gik
ture med os - om sommeren gik vi altid en aftentur, som regel ned til Harrestrup
Å. Her havde vi små et bestemt træ, hvor vi havde indrettet en ”lille lejlighed”, der
hvor træet delte sig i 4 meget tykke grene. Vi havde køkken i de små huller i
barken. Gryder og pander var grene og blade. Dengang fandtes ikke Lego eller BRbutikker, så vi fantaserede os til legetøjet. Vores far tog sig altid tid til at
underholde og lege med os. Han spredte altid glæde og opmuntring til alle. Han har
betydet utrolig meget for mig.
Mine forældre
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Min mor var ”lokomotivet” i hjemmet. Hun havde hele
tiden gang i nye planer - også når det drejede sig om
bolig og arbejde. Jeg husker, at der pludselig kom en
helt ny dagligstue, og ud kom de gamle arvestykker fra
Nysted og andre steder. Min far kom hjem fra arbejde
- ganske uvidende - til en ny dagligstue! Penge var der
ikke til det, men mor fik aftaler om flere års
afbetalinger. Min far var gammel købmand og syntes
ikke om afbetalingssystemer, han ville helst først købe,
når pengene var der. Men min mor vidste jo godt, at så
ville det tage mange år, før hendes ønsker blev opfyldt.
Min mor var meget flittig og arbejdede 8-9 timer hver
dag og mange gange gik hun ud i weekender og
kokkererede til store fester.
Min mor lever den dag i dag - og hun har stadig hver
dag nye ønsker - og går nu i sit 94 år og drømmer om
at flytte til Taastrup, for at få en lejlighed nedenunder
mig.

Hattedamerne - min mor og mig - nytår 2003.

Jeg er eneste pige i en søskendeflok på 5. Jeg har 2 ældre brødre: Georg f. 4. september 1933 og Frede f. 27.
juni 1936. Og 2 yngre brødre: Arne f. 11. oktober 1941 og Børge f. 14. maj 1943.
Jeg blev født i en lejlighed på Park Alle 53, 2.sal, tv. på Østerbro i København. Min far var vist helt vild med,
at det endelig blev en pige. Så jeg blev fars pige. Han prøvede i hvert fald altid at beskytte mig, hvis mine
brødre blev for ”grove”. Derfor synes de nok, at jeg var en forkælet unge.
Som baby havde jeg lidt startvanskeligheder og var indlagt på
Dr. Louises Børnehospital i en længere periode før jeg var fyldt
1 år. Jeg blev dog rask ved at komme til Nysted på ferie. Min
tante Elisabeth, gift med min farbror Georg Rossing, beordrede,
at der skulle hentes en balje havvand ude fra Østersøen hver
dag. Dette skulle jeg bades i efter, at solen havde opvarmet det.
Var der ingen sol, blev baljen sat over 2 gasapparater. Da mine
forældre rejste hjem med mig, havde jeg det allerede bedre og
blev hurtigt helt rask. Mine forældre fik aldrig rigtig besked om,
hvad det var jeg fejlede, men lægerne havde på et tidspunkt
sagt, at det var engelsk syge i blodet.

I 1941 flyttede familien til Milanovej 5, i Sundby på Amager,
hvor min lillebror Arne blev født ved en hjemmefødsel d. 11.
oktober 1941.

Jeg bader i Østersøens vand.

Det første jeg husker fra min barndom er, at min onkel Sophus (en fætter på mødrene side til min far), som
var snedker, lavede en dukkevogn af træ til mig - jeg tror jeg fik den til min 3 års fødselsdag i 1942.
1. november 1942 flyttede vi til Boeslundevej 61, i Brønshøj. Det var nybyggede rækkehuse, som vi dengang
syntes var meget store. En stue, et soveværelse og 2 kamre. 59 år senere var alle mine søskende og jeg ude og
se rækkehusene igen, og nu var de meget små at se på - og legepladsen og stierne var ligeledes skrumpet
kraftigt ind, men børneøjne ser det i et helt andet perspektiv.
Den dag vi flyttede til Brønshøj, husker jeg, at vi flyttede i en "kødlastvogn” fra Houlbergs Fabrikker i
Kødbyen. Da vi var kørt over Langebro med "kødvognen", blev vi standset af Politiet. Jeg sad med min
lillebror Arne og min mor i førerhuset. Dette øjeblik er det første, jeg husker fra krigstiden. Når jeg tænker på
det den dag i dag, mærker jeg stadig en lille angst inde i mig. Så jeg tror, at mine forældre har udvist angst,
som så smittede af på mig. Vi fik lov til at køre videre, men jeg tror firmaet Houlberg måtte betale en pæn
bøde for det.
Da vi ankom til rækkehuset, husker jeg, at det ikke var helt færdigt indvendigt, der manglede bl.a. gelænder
ved trappen fra stuetagen til 1 .sal. Jeg tror det var, fordi de ikke kunne skaffe træet på grund af krigen.
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Den 14. maj 1943 blev min lillebror Børge født. Jeg husker, at jeg om morgenen kom ind i soveværelset og
mor lå i den grønne dobbeltseng med lille Børge i armen. Foran det åbne vindue stod et strygebræt. Jeg fik
den forklaring, at lillebror i løbet af natten var kommet med en stork. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var
godt, for så var det mere sikkert, og storken ville ikke tabe lillebror på gulvet. Den historie troede jeg
naturligvis på i mange år.

En formiddag 21. marts 1945 fløj der pludselig nogle meget lavtflyvende flyvemaskiner hen over vores huse.
Min mor var (blevet) "hjemmegående" og sad i stuen og syede babybukser for en lille systue i Brønshøj. Hun
kom løbende ud af huset og var meget forskrækket. Mor ville have samling på alle sine unger - men vi
manglede Frede. Han måtte afhentes på engen ved Harrestrup Å, ca. 10 minutters gang fra, hvor vi boede.
Senere fik vi at vide, at en af de engelske maskiner, der var ramt af det tyske antiluftskyts, var faldet ned i
Den Franske Skole på Frederiksberg Alle og havde sat skolen i brand. En anden engelsk flyver havde derefter
fejlbombet skolen, da han troede, at den brændende bygning var målet. Maskinerne var sendt for at bombe
Shellhuset, hvor det tyske politi, GESTAPO, havde deres hovedkvarter.
Min mormor, som boede i Flensborg i Tyskland, boede tit hos os i lange perioder. Min far måtte ind i
Vesterport og stå skoleret for tyskerne for at tigge og bede, om hun måtte få tilladelse til at besøge os. Min
mormor var rigtig dansksindet sydslesviger. Hun havde været med til at starte den første danske skole i
Slesvig by.
Jeg husker også, at min far, som skulle møde på sin arbejdsplads i Kødbyen kl. 6 om morgenen, cyklede med
et stearinlys som var pakket ind i pergamentpapir for at beskytte mod vinden. Han har nok ikke kunnet fa en
cykellygte - eller også var der ingen penge til det!

De strenge vintre huskes både for romantiske snebilleder og tilfrosne ruder. Om aftenen blev der lagt mursten
på kakkelovnen til opvarmning og derefter fik vi børn en mursten pakket ind i avispapir lagt i sengen. Den
varmede rigtig godt.
To gange om ugen kom grønthandler Søndergaard med sin hestevogn. Der blev købt på kredit. Men vi fik
altid kartofler, gulerødder, grøntkål m.m., så regningerne blev vist betalt til tiden. En hestevogn fra Herlev
Brødfabrik kom et par gange om ugen. Hesten kendte ruten så godt, at den selv gik fra blok til blok, når
kusken gav tegn til den. Ligeledes blev der hver dag leveret 4 liter mælk ved døren.
Mine søskende og jeg afhentede sække med høvlspåner på et tømmerværksted et par kilometer væk. Vi
transporterede spånerne hjem i Børges klapvogn, og de blev brugt til at "fodre" kakkelovnen med, eller til at
opvarme gruekedlen i kælderen, som blev brugt både, når tøjet skulle vaskes, og alle vi fem børn skulle
bades. Vandet blev ikke skiftet ud - vi badede i hinandens "møg" - så det gjaldt om at være den første.
Den 4. maj 1945 om aftenen blev alting pludselig anderledes. Fru Rønne Petersen, som boede lige for enden
af vores have, kom løbende ud og skreg, at krigen var slut. Mine forældre tændte for radioen, og nu hørte vi
alle fra den engelske radiosender, at det var rigtigt - krigen var slut. Alle var glade og festede.

Jeg erindrer tydeligt, at vi stod uden for et stort hegn ved Husum Skole. På den anden side af hegnet var
krigsflygtninge. Forarmede mennesker som kikkede på os med sørgmodige og tomme øjne. Vi måtte ikke
komme for nær, vi skulle ikke ”befænges” med lus og lopper, sagde vores mor!

Min storebror Georg var 6 år ældre end jeg , så vi har jo aldrig leget sammen. Men vi mindre søskende blev
opdraget til, at have stor respekt for ham. Georg blev altid taget med, når der var familieråd, og hvis Georg
havde sagt noget, så var det bare sådan. Jeg tror man kan sige, at Georg blev meget tidlig voksen.
Jeg husker, da Georg var kommet i lære i Landmandsbanken, sad han hver aften og lavede sit eget personlige
regnskab, og hvis der manglende 10 øre, blev der sat en større undersøgelse i gang.
Georg bestemte også, at når vi begyndte at arbejde, skulle vi betale 3/7 af vores løn hjemme. Dette gjorde vi
så selvfølgelig.
Når jeg gjorde noget, Georg ikke kunne ”stå inde for”, sagde han altid: ”Kirsten, HUSK du er en Rossing”.
Det at hedde Rossing føltes som en stor forpligtigelse overfor familien. Der blev stillet store forventninger,
som måske ikke altid blev indfriet.
Jeg syntes først, at jeg lærte Georg rigtigt at kende, da han hjalp Hans og mig, da Hans var på det sidste. I
november 1994 kørte Georg Hans hjem til hans fødeegn, hvor de boede en uge hos Hans’ mor. Georg kørte
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Hans til alternativ behandling i Frankfurt. Senere var Georg en uvurderlig hjælp for mig, med at ordne boet
efter Hans.

Frede var noget af en spasmager og en god forretningsmand. Da Arne, Børge og jeg var nogle små blåøjede
unger, hyrede han os til at løbe med aviser søndag morgen. Det foregik på denne måde: Frede arrangerede sig
med flere ruter (jeg tror 5 ruter). Han vækkede os kl. 04.30, nu skulle vi ud og tjene penge! Han gik så med
sin cykel ned ad Stenløsevej (han havde hele vejen som ”kunder”, og både lige og ulige numre). Vi 3 unger
løb så havegang op og havegang ned - og 3 timer senere, havde vi tjent 50 øre til en biografbillet til en
søndagsfilm i Islev Bio. Hvis vi en søndag morgen var meget trætte, lokkede Frede med biografbilletten, og
så drog vi afsted.
Frede var altid meget velklædt, han blev kaldt James Dean. Han havde også samme frisure som ham, og
Frede var virkelig en charmetrold. Jeg husker han fik skræddersyet et kongeblåt sæt tøj med 2 par benklæder.
Det var noget helt usædvanligt på den tid.
I 1946 startede jeg i Husum Skole. Men før skolestarten skulle jeg en sidste gang med på børnehavens
sommerlejr for at passe på mine 2 små brødre Arne og Børge. Jeg fik så tilladelse til at starte 14 dage senere
end normalt i første klasse.
Vi var på sommerlejr på Færgegården ved Nykøbing F. På dette tidspunkt havde Børge problemer med at
holde sig renlig. Når det blev opdaget, at han havde "lavet” i bukserne, blev ”frøknerne” tossede og skældte
ham ud. Han blev "klapset af’. Dette kunne jeg ikke være med til, så jeg holdt øje med ham, og når der var
sket et ”uheld”, tog jeg ham ud i sivene - som en anden Moses - og vaskede ham ren. Han fik så ordre til at
stå helt stille til jeg havde lusket mig op på sovesalen for at hente tørre og rene bukser. De snavsede bukser
blev gnedet rene i ”Guldborgsundvand” og tørret på sivene, for derefter at blive lagt på plads i sovesalen. Jeg
var kun lige fyldt 7 år, men følte et meget stort ansvar for mine små brødre.

En søndag eftermiddag kom min faster (Sofie Rossing) og frk. dr. Gebbels ud til Færgegaarden og hentede
os 3 søskende i en stor hvid åben bil (med chauffør). Min faster var veninde med dr. Gebbels fra Nykøbing F.
samt fru de Neergaard fra Fuglsang Gods. (Jeg tror, at det var fru de Neergaards bil.) Min faster var en
myndig dame, som vores "frøkner" havde stor respekt for (faster med stor bil og fine veninder), så efter den
søndag fik vi en lidt bedre behandling - ikke så mange skæld'ud og klaps.

Da vi kom hjem 14 dage senere og jeg startede i 1. klasse, husker jeg tydeligt, at min mor fulgte mig derhen
og afleverede mig til den første time, som var gynmastik i en barak. I denne barak kom vi hver anden søndag
morgen i filmklub. Det var til stor fornøjelse for alle os børn. Vi kunne se samme film mange gange, men vi
glædede os og så frem til disse søndagsmorgener.
Inden jeg mødte kl. 8 i skolen, havde jeg de fleste morgener afleveret Arne og Børge i børnehaven i
Gadelandet i Husum - en gåtur på en halv times tid. Børge sad i klapvognen og Arne spadserede ved siden af
på sine små "hjulede" ben. Jeg husker med gru, da jeg kom til at "klappe" klapvognen sammen, og Børge fik
sine fingre i klemme. Jeg kunne ikke få ham fri, så jeg måtte løbe hen til en nabo fru Hansen og få hende til
at hjælpe mig. Dengang arbejdede forældrene også om lørdagen og børnene skulle selvfølgelig også i skole
om lørdagen. Men lørdag eftermiddag måtte vi tage bus 22 hjem fra Frederikssundsvej og til 3. stoppested på
Husumvej. Vi spadserede så stolte afsted ned af Veksøvej til Boeslundevej, hvor vi boede. Det var en meget
stor luksus, at vi fik lov til at køre i bus denne ene gang om ugen.
Alle fridage fra skolen (månedslov og fjortendagslov) tilbragte jeg i Sundparken hos min elskede tante Clara
Møller (min fars moster). Hun var ugift og havde en plejedatter - Inger Winther Pedersen - som nu var
voksen og gift. Nogle gange overnattede jeg hos min tante. Hun boede i en aldersrentebolig - én stue med
alkove. Hun sov i sin seng i alkoven, og jeg sov på sofaen. Hun var meget glad for mig og gav mig megen
kærlighed. Vores store dag var, når hun og jeg tog i Tivoli. Dette skete kun en gang om året. Vi styrede lige
hen imod "Mælkeriet". Her kunne man købe iskold mælk, noget man ikke kendte dengang. Der fandtes ikke
køleskabe, men isskabe. Et lille skab, hvori der blev lagt en stang is, så det var kun koldt, så længe isen ikke
var blevet til vand. Min tante havde hele sit liv haft ismejeri på Nørrebro, - så det var nok derfor vi skulle i
"Mælkeriet".

I sommerferien cyklede hele familien til Kongsmark Strand ved Slagelse. Min farbror, Christian Rossing og
min tante Johanne, havde et lille bitte strandhus lige ud til kanten af Storebælt. Det var hårdt at cykle de ca.
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100 km for os børn - i starten sad Børge hos mor og Arne hos far. Jeg husker, at Georg skulle hjælpe mig op
ad bakkerne, han tog simpelthen så hårdt i overarmen, men man bed smerten i sig, - ellers fik man måske
ikke hjælp ved den næste bakke. Den dag i dag er der et hvidt gelænder ved en bakke på vejen mellem
Roskilde og Ringsted. Dette gelænder var der også dengang. Når jeg kører forbi her, mindes jeg hver gang
vores cykeltur og tænker på, at det må have været hårdt for Georg. Senere da Arne selv cyklede, husker jeg,
at Georg først kørte op med mig, for derefter at cykle ned efter Arne og hjælpe ham op. Nogle gange blev vi
kørt i Houlbergs varevogn af fars gode ven Børge Hansen til Røde Port ved Roskilde. Her blev vi lukket ud
af bilen på denne måde: Cyklen ned på cykelstien, ungen op på sadlen og et skub - afsted. Sådan blev vi alle
sendt af sted af chaufføren. Han var nervøs for, at nogen skulle se os, da der ikke måtte køres med andet end
kød i denne vogn. Lastbilen måtte heller ikke køre længere end til Røde Port ved Roskilde, da der var
restriktioner for kørsel med biler.
Nu cyklede vi af sted, så godt vi kunne, og glædede os til pauserne. Her var der altid et eller andet godt - lidt
rabarbersaft el. lign.. Madpakkerne blev spist ved en af milestenene før Ringsted. Vi var altid inde om Torvet
i Ringsted for at se, om farbror Christian havde sendt sin lastvogn med sin chauffør og altmuligmand Osvald
for at hente os. Hvis ikke der var nogen lastvogn i Ringsted, var næste forsøg Sorø. De fleste gange var
lastvognen der. Jeg skal lige huske at nævne, at mor havde en stor krukke rabarbergrød med på
bagagebæreren. Vi stoppede så ved gårdejer Hansen, ca. 500 m før vi nåede sommerhuset - og købte en lille
junge friskmalket mælk. Så ved ankomsten til sommerhuset, kunne alle hurtigt få rabarbergrød og frisk
mælk. Det var bare så skønt.

Sommerferierne ved Kongsmark Strand var den dejligste oplevelse for os børn. Vi var så privilegerede, at
have så dejlig en familie i Slagelse, der ville låne os deres perle. Farbrors chauffør kom også med store kasser
med alle mulige gode ting og sager, som jeg tror, tante Johanne havde sørget for blev pakket i
købmandsbutikken. Ja, hver dag var en fest i disse ferier.
Jeg husker een ferie. Det var året 1944, da min far og mor skulle til min farbrors 25 års forretningsjubilæum
inde i Slagelse, og vi børn skulle være alene i sommerhuset - passet lidt og tilset at gårdejer Hansen og hans
søster. Dengang fandtes der ikke meget slik, så vi havde fået en æggeblomme hver og noget sukker (sukkeret
var rationeret dengang). Dette sad vi og rørte hele aftenen og tog kun bitte små ”bidder" af røreægget. Ah det
var en himmerrigsmundfuld! Jeg husker denne aften som noget helt specielt, for da vi sad der og rørte i
vores "hellige æg", blev der pludselig uro, og vi kunne se, at der blev skudt nede fra Korsør - ca. 15 km væk,
men heldigvis kom Far inden længe på sin cykel fra Slagelse.

Een dag i ferien var noget helt særligt. Da skulle vi alle syv ro i den lille robåd som hørte til huset. Vi skulle
til eftermiddagskaffe hos kunstmaler Emil Friis (en bror til tante Visse) ved Næsby Strand. Sommerhuset hed
noget så prangende som Friisenborg. Det blev til en tradition med disse besøg. Her blev der disket op med
dejlige store flødekager. Det var noget vi ikke så ofte fik i vores hjem. Så vi passede på, at spise kagen med
stor andægtighed - ganske langsomt - den skulle nydes i fulde drag!
Jeg husker også en vidunderlig sommerferie i Nakskov. Jeg var inviteret
ned til farbror Svend og tante Eva. Tante Eva tog mig med i alt, hvad hun
lavede. Så da hun skulle lave syltetøj, kørte vi ind til byen, for tante Eva
havde set, at man kunne få et sæt med en gryde, en pande og en
æbleskivepande i dukkestørrelse. Man varmede gryder og pander op med
en sprittablet. Jeg stod så ved siden af tante Eva og lavede det samme
som hun lavede. Et par dage senere lavede vi også æbleskiver, så jeg fik
brugt min lille æbleskivepande. Når farbror Svend kom hjem fra arbejde,
sejlede vi ud til en lille ø, Barnholm, hvor der boede en bondemand. Her
prøvede jeg at malke en ko for første gang. Bondemanden, som min
farbror kendte godt, drillede mig med, at sådan en Københavnerpige
kunne da ikke malke en ko. Jeg lovede farbror at prøve, og det lykkedes
rigtig godt for mig - farbror var stolt af mig. Farbror Svend og tante Eva
gjorde alt for, at jeg skulle have en rigtig dejlig ferie - og det fik jeg.

Da jeg var 12 år gammel, skulle jeg tilbringe påsken hos min faster
Søster i Nykøbing F. Jeg rejste glad af sted med toget. Det skal her siges,
at jeg led så frygteligt af hjemve, så langfredag var utrolig lang for mig.
Tante Eva,”Sussi” og mig

271

Jeg tudede af længsel. Så faster bestemte, at nu skulle vi foretage os noget spændende. Vi - tante Karen
Svane, faster og jeg skulle spadsere ud til kirkegården med en buket tulipaner. Jeg skulle holde buketten, men
da vi nåede derud, var der ingen blomster i papiret. Jeg havde holdt så løst omkring blomsterne, at de var
faldet ud - en efter en. Faster så meget strengt på mig og nu kom hjemveen på sit højeste. Da vi kom hjem
igen, sagde faster, at hvis jeg holdt op med at tude, skulle vi lørdag morgen til den fineste
konfektionsforretning i Nykøbing F. og købe et fint "overstykke" til mig. Jeg måtte selv vælge facon og
farve. Jeg fik den smukkeste og skønneste varme frakke, jeg nogensinde havde ejet. Turkisgrøn og rigtig
smart. Denne frakke havde jeg i mange år. Senere fik jeg en brun frakke til konfirmationsfrakke, men den gik
jeg aldrig med. Det var kun den turkisgrønne der duede. Da forretningen var lukket, og vi igen sad os tre i
lejligheden, trængte min hjemve sig på igen. Kl. 10 påskesøndag stod faster på Nykøbing F. Station og
vinkede farvel til mig - hjemveen var for stor, så jeg blev sendt hjem - iført min fine, nye turkisfarvede
frakke!!

I vores hjem havde vi tit gæster - tante Clara, vores tanter Asta og Ellen, onkel P. og tante Visse, tante
Conradine og tante Signe. Disse tanter og onkler kom meget tit på besøg på Boeslundevej. Alle var de
barnløse og syntes nok, det var dejligt med al det liv, som 5 børn giver. Tante Visse kom altid med et tog 20
minutter senere end sin mand, fordi hun først havde været hos bageren på Vibenhus Runddel for at købe en
kæmpepose med alle mulige wienerbrød, kaffebrød og andet godt. Ja det var virkelig noget, vi aldrig fik - så
der var ”sød” fest.
Vi havde også tit besøg af pastor Rasmussen fra Husum kirke. Han var en meget besynderlig mand. Han var
altid meget glad for at besøge os, og syntes at det var skægt med alle ungerne. Han var også med på skæg og
ballade. Far syntes altid, at når præsten kom, skulle vi stå omkring klaveret og synge, mens pastor Rasmussen
spillede. Bagved stod Frede og gjorde store bevægelser - han forestillede, at han dirigerede ”koret”. Pludselig
vendte pastor Rasmussen sig om og sagde til Frede: ”Frede, du skal holde takten ordentlig! - ellers spiller jeg
falsk”. Ligeledes når pastor Rasmussen kom uventet og ringede på døren, fløj vi alle rundt og ryddede op. Alt
hvad der kunne være plads til, blev proppet under klappen på bogskabet.

Jeg havde aldrig haft en pigecykel at cykle på, fordi jeg altid jeg arvede mine brødres cykler. Den første
pigecykel fik jeg, da jeg var omkring 13 år. Denne cykel arvede jeg fra min kusine Elsebeth i Slagelse, og jeg
var utrolig stolt af den. Den havde både gear og håndbremser. Jeg havde den i mange år og cyklede på den
hver dag - både sommer og vinter. Jeg kørte også på den, da jeg havde faet børn og mine piger sad foran
og bagpå, når vi kørte til børnehaven.

Jeg var altid meget pæn i tøjet. Jeg arvede de fineste kjoler fra mine kusiner i Slagelse og senere som
teenager arvede jeg tøj fra fru Julies datter (fru Julie var min tante Nannys søster og gift med
sportsredaktøren på Aftenbladet og senere Ekstrabladet Julius Larsen). Det var altid det fineste
skræddersyede tøj i smukke stoffer. Jeg arvede også fine dragter og hatte, som hendes datter var blevet træt
af. Alt i alt var jeg tidlig en meget nobel ung dame - med dragt, hat, handsker og taske!!
Da jeg skulle konfirmeres ønskede Arne, at jeg skulle iføres lange hvide nylonhandsker. Arne købte så et par
handsker til mig for sin løn som bydreng i ismejeriet. Jeg tror, at jeg var den eneste konfirmandinde med
lange handsker.
Da jeg var tolv år fik jeg et job - som "husmoderafløser" hos familien Ravnkilde. Hun var englænder og
forfatter og han redaktør på Ritzaus Bureau. Jeg startede som barnepige ved det første barn og blev
"hængende" til, der var fem børn. Alle børn var katolsk døbt og opdraget og det fjerde barn blev jeg
gudmoder til. Dåben var meget højtidelig og foregik i et lille kloster ved Birkerød. Det er ikke så ofte, at en
protestant holder en katolik over dåben, så jeg var en meget stolt teenager. Mit arbejde bestod i at passe
børnene, købe ind, stryge tøj og lære fru Ravnkilde almindelig dansk tale. Alt dette foregik efter skoletid. De
boede i starten på Brønshøj Torv, derefter flyttede de til Herlev - for til sidst at ende i Birkerød. Jeg fulgte
familien til de flyttede til England. Pengene jeg tjente her, blev brugt til at spille tennis for i Herlev.

Ravnkilde skaffede mig læreplads på Ritzaus Bureau. Det var en spændende arbejdsplads. Ferier fik jeg ikke
meget af, fordi hr. og fru Ravnkilde ”arrangerede” sig sådan, at de fik et barn hver sommer. Så når fru
Ravnkilde fik veer, ringede de til direktør Ritzau, at nu var tiden inde til at give Frk.Rossing ferie. Jeg
passede så moderen, den nyfødte og de andre søskende i 14 dage, og drog så tilbage til arbejdet på Ritzaus
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Bureau. Fru Ravnkilde brugte hver gang jordemoder fru Hollesen fra Husum til sine hjemmefødsler. Samme
jordemoder brugte jeg til mine 2 førstefødte.

Derudover gik min moder og jeg ud og lavede mad og serverede til store fester. Kunderne fik min mor
igennem sit arbejde som husmoderafløser.
Da jeg var 19 år fik jeg mit første barn Ingrid Annemarie - altid kaldet Søs!
Jeg fødte hende hjemme i mine forældres lejlighed (Århusgade 1) natten til lørdag den 30. august 1958, hvor
min bror Georg skulle giftes med Ingrid. Tante Signe (min huemor) ville være hos mig, imens familien
festede. Så da hun kom og første gang så ned i vuggen, sagde hun: "Nej, sikke dog en yndig Søsserpige".
Derfor har næsten alle siden kaldt Ingrid for Søs.
Jeg var alene med Søs, da hendes fars familie ikke ville "kendes ved os".
Min bror Arne havde en rokammerat. Han kom tit på besøg og han faldt straks for os to piger. Ole Schlippe
og jeg blev gift 12. september 1959. Inden brylluppet fik vi en lejlighed i et sidehus i min onkel Christian
(Møller, far’s fætter) og tante Nannys ejendom (Ragnagade 10) ved Vibenhus Runddel. Det var en to
værelses på 3. sal med WC i gården. Lejligheden var på 27 m2, men der var hyggeligt og plads til flere! I
1959 var det umuligt at få en lejlighed i København, så vi var lykkelige.
Den 27. januar 1960 fik vi endnu en dejlig pige, som vi senere fik
døbt Annette - dengang kunne en hjemmefødsel godt foregå i en
lejlighed på 3. sal i et sidehus med WC i gården. Ole havde først
sagt, at han løb hjemmefra, når veerne begyndte, men han blev på
sin plads - trods stor nervøsitet. Den fødende tog det roligt, men
faderen fik slået en rude itu, da han ville lukke vinduet op i
køkkenet. Senere kl. ca. 5.30 om morgenen da han ville ringe rundt
til bedsteforældrene fra en telefonboks på Lyngbyvejen, var han så
ivrig over at være blevet far til en lille, dejlig datter, at han skreg af
sine lungers fulde kraft, at det blev en pige. Da han kom ud af
boksen, stod to morgenfriske damer og smilede venligt og
lykønskede ham.

Senere blev vi nok en beboer i vores store lejlighed på 27 m2. Min
næstyngste bror, Arne flyttede ind og boede hos os i næsten 2 år til
han den 10. august 1963 blev gift med Marion. For at Arne kunne
Annette og Søs fotograferet
bo hos os, måtte vi i byen og købe en køjeseng til pigerne og en
27. juni 1960
sovesofa til Ole og mig, så vi kunne sove i stuen. Arne sov så på en
briks i samme værelse som pigerne. Derfor har Arne og pigerne altid haft et særligt tæt forhold.
Senere flyttede vi over i hovedhuset (Ragnagade 12) og fik en meget stor 2 værelsers lejlighed, - vi syntes i
hvert fald, at den var meget stor. - Ja, det var tider! !
Mine forældre var i mellemtiden blevet skilt og i 1965 byttede vi lejlighed med min mor (da hun ikke
beboede den så meget, fordi hun havde taget en plads som husbestyrerinde i Hvalsø) - så vi kom tilbage til
den lejlighed mine forældre boede i, da jeg fødte Søs. Nu havde vi mere plads - 4 værelser.

Her begyndte pigerne at gå i skole på Strandvejs Skolen, og jeg begyndte at arbejde hjemme, hvor jeg sad og
skrev for arkitekter og ingeniører. Det var opgangstider for byggeriet, så jeg havde virkelig travlt.
2. august 1971 fik vi så den længe ventede dreng. Han blev født hjemme i Århusgade nr. 1, men mor og barn
måtte hurtigt efter fødslen overføres til Rigshospitalet. Der var nogle komplikationer hos mig, som heldigvis
var overstået efter et par ugers ophold. Jeg var dog "en hængt kat" det næste år, så det var godt, at der var to
store søstre til at "tage over".
1. august havde vi været så heldige at overtage en meget stor tre værelsers lejlighed i Ribegade 8 (2 værelser
å 35 m2) med centralvarme og badekar. Det var virkelig luksus. MEN det var ikke nok. Lille søn skulle da
have frisk landluft. Så et lille års tid senere flyttede vi til Ishøj, Fyrrelunden 31. Et rækkehus med en lille
have. Her boede vi dog kun et år.
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Nu skulle hele familien være medbyggere på et stort rækkehus i Vallensbæk - Broksøvej 17.
Jeg selv var kommet indenfor skoleverdenen. Jeg underviste i 14 år i folkeskolen og på privatskole. De sidste
år af mit arbejdsliv var jeg ledelsessekretær i FTF’s A-kasse i Ringsted.

I 1982 blev jeg skilt fra Ole. Kim og jeg flyttede til en ejerlejlighed
i Vallensbæk, Gammelgårds Alle. Her boede Kim og jeg kun et
halv år, så lærte jeg Hans Brinkmann at kende. I efteråret 1983
flyttede Kim og jeg til Ejby ved Køge, for at ”slå pjalterne
sammen" med Hans og hans sønner Jørgen og Bo. Bo boede hos
sin mor, men var hos os i weekender og ferier.

Hans og jeg giftede os den 4. august i 1984 i Ejby Kirke. Vi fik
godt 10 år sammen inden Hans døde af kræft den 21. december
1994.
Kim gik i Ejby Skole og uddannede sig senere til elektriker.

Efter Hans’ død boede jeg
godt 2 år i Ejby. Men i
april 1997 solgte jeg
huset og flyttede ind til
Taastrup, hvor jeg var så
Kim, Annette og Ingrid
heldig at købe den bedste
lejlighed i Taastrup. Her
befinder jeg mig rigtig godt, og glæder mig over at være i nærheden
af mine børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Nu i skrivende
stund år 2003 har jeg 6 børnebørn og 2 oldebørn.

Jeg er en travl pensionist eller rettere efterlønner til år 2004. Da vil
jeg som een af de første gå på folkepension som 65-årig.

Barn med Ole Dan Hansen:
Ingrid Annemarie Rossing, kaldet Søs, f. 30. aug. 1958 på

Østerbro i København.

Mine 4 yngste børnebørn, Kristian
og Katrine Mehlsen med Daniel og
David Schlippe

I begyndelsen blev hun passet af sin morfar, men kom senere i
Haraidsgårdens vuggestue og børnehave.
Hun gik på
Strandvejsskolen fra 1. til 8. klasse. Folkeskolen afsluttede hun med
9. klasse på Vibeholmsskolen i Ishøj. I 1977 tog hun matematisk
studentereksamen fra Set. Annæ Gymnasium.

Et par år var hun vikar på Vallensbæk Skole, hvor hun bl.a. havde
sin bror i fritidsordningen sideløbende med, at hun læste på Holbæk
Seminarium det første år.
De følgende år læste hun på
Frederiksberg Seminarium, hvorfra hun tog lærereksamen i 1981.
Umiddelbart efter fik hun ansætterise på den katolske skole, Set.
Joseph Skole i Roskilde, hvor hun var indtil skoleårets slutning
2002. Derefter har hun ansættelse som specialklasselærer på
Grønhøj Skole i Høje Tåstrup kommune.
I 1982 blev Søs forlovet med sin tidligere lærervikar fra
Vibeholmsskolen, Torben Mehlsen, der er læreruddannet og nu
skoleinspektør på Lindebjergskolen i Gundsø Kommune.

28. nov. 1986 nedkom Søs med en dreng, der blev døbt Kristian
Mehlsen den 5. april 1987 i Vallensbæk Kirke.
Familien Mehlsen, Søs, Torben,
Katrine og Kristian

29. marts 1994 blev de gift på Nysted Rådhus, så datteren Katrine Mehlsen kunne fødes i ærbarhed d. 27.
aug. 1994. Hun blev døbt i Vallensbæk Kirke d. 6. nov. 1994.
Børn med Hans Ole Schlippe:
Annette Schlippe, f.27. jan. 1960 på Østerbro i København.

Det første halve år var Annette i privat dagpleje i Ragnagade, hvor vi boede, hvorefter hun kom i vuggestue
på Haraidsgården, hvor hun senere også kom i børnehave.

På Strandvejsskolen gik Annette fra 1. til 6. klasse, mens de sidste 3 klasser blev gennemført på
Egholmskolen i Vallensbæk. Annette bestod realeksamen i 1978 fra Ahms Kursus.
I 1976 mødte Annette Brian Olsen, som hun blev gift med den 27. jan. 1979 i Vallensbæk Kirke.

I 1987 blev Annette og Brian skilt. Herefter gik Annette på advokatsekretærskolen, hvorfra hun bestod
eksamen som advokatsekretær i 1988.

På en rejse til Kina i maj 1996 med sin faster, mødte Annette Michael Knudsen, der er datalog, cand.scient.
fra Københavns Universitet. Han arbejder hos Brüel & Kjær i Nærum.
De blev gift i Vallensbæk Kirke d. 31. aug. 2002.
Børn med Brian Olsen:
Melina Schlippe, f. 13.

sept. 1978. Døbt ved
forældrenes bryllup i Vallensbæk Kirke d.27.jan. 1979.
Børn:
Olivia Schlippe Nielsen, f. 20. juli 1998, døbt

d. 24.okt.1998 i Vallensbæk Kirke.
Far: Bjarke Nielsen.
Malou Bech Nielsen, f. 1. febr. 2002, døbt

d. 10. aug. 2002 i Vallensbæk Kirke.
Far: Martin Bech Nielsen.
Tom Schlippe, f. d. 29. dec. 1980, døbt d. 13. sept.

1981 i Vallensbæk Kirke.
Som
noget
usædvanligt for
en ung mand i
dag har Tom
aftjent
sin
Bagest f.v. Michael med med Malou,
værnepligt. Han
Annette med Olivia, Tom, forrest
var indkaldt til
Melina og Martin.
Livgarden fra 1.
aug. 2001 til 31. juli 2002. Han blev overført til vagtkompagniet
hvor han forrettede vagttjeneste på Amalienborg, Fredensborg,
Christiansborg og Kastellet fra nov. 2001 til marts 2002.

Tom som garder,
årgang aug. 2001
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Kim Charles Schlippe, f. 2. aug. 1971 på Østerbro i København.

Kim blev passet hos sin mormor indtil han begyndte i børnehaveklasse på Vallensbæk Skole, hvor han gik til
efterårsferien i 6. klasse. Derfra flyttede han til Ejby Skole, hvor han gik til og med 9. klasse. 10. klasse tog
Kim på Sydlangelands Maritime Efterskole.
I 1988 begyndte Kim på EFG Jern og Metal i Ishøj. I
1989 begyndte Kim som elektrikerlærling hos
elinstallatør Jens Grau i Ishøj og blev udlært i 1992.
Senere var Kim et halvt år på Thule Basen på Grønland
som elektromekaniker. Siden januar 2003 har han været
ansat i Dansk Oliemålerservice i Glostrup som
elektriker.
10. august 1996 blev Kim gift med sin skolekammerat
fra Ejby, Jytte Madsen, i Vallensbæk Kirke. Jytte
arbejder p.t. som hjemmehjælper gennem et vikarbureau.
David Schlippe, f. 4. april 1996 på Hvidovre

Kim og Jytte med David og Daniel

Hospital, døbt ved forældrenes bryllup d. 10. aug.
1996 i Vallensbæk Kirke.
Daniel Schlippe, f. 30. april 1997 på Hvidovre Hospital, døbt 2. nov. 1997 i Vallensbæk Kirke.

5 generationer piger

F.v. Mor Melina med Olivia, Bedstemor, Tipoldemor og Oldemor fotograferet på
Tipoldemor’s 90-årsdag, 26. okt. 1999.
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Ame Axel Reckweg Rossing, født 11. oktober 1941 i København.
Døbt 8. marts 1942 i Philipskirken.
Gift 10. august 1963 i Brorsonskirken med Marion Hjort Rasmussen, f.9. februar 1941.
Arne blev født tidligt om morgenen på Milanovej 5,
l.m.f. i en lille 2-værelses lejlighed som det fjerde barn.
Kort efter flyttede vi ind i lejligheden ved siden af, der
var lidt større med et kammer ud over de 2 værelser. 1.
november 1942 flyttede vi til et rækkehus
Boeslundevej 61 i Husum.

Arne begyndte i 1. klasse på Husum Skole i august
1948 og gik som 13-årig ud af 7. klasse i 1955 og kom
i lære i Bendixens Isenkram på Frederikssundsvej.
Arne blev konfirmeret den 8. april 1956 i Husum Kirke
af pastor Knud Rasmussen. Konfirmationsfesten blev
holdt hjemme, hvor vi spiste i kælderen.
Arne var i 1958 begyndt at ro kaproning i Roklubben
Skjold. Han var kommet på en ”firer”, men en aften da
de meget unge mennesker pjattede, var han så uheldig
at komme til skade og måtte indstille træningen en tid.
Da han igen blev klar, var der kommet en ny mand på
holdet. Arne blev i stedet sat ud i en singlesculler,
nærmest for at holde geisten vedlige tror jeg. Han
stillede op til Københavnskredsens efterårskaproning
og klarede sig meget fint.

1. maj 1960 blev Arne indkaldt til 5. regiment i
Vordingborg. Da Arne på det tidspunkt var eliteroer
Arne 3 år.
søgte Dansk Forening for Rosport om, at han blev
forflyttet til Københavnsområdet, så han havde
mulighed for at fortsætte træningen på sit rohold. Dagen før han skulle møde, fik han brev om at møde ved
Sjællandske Ingeniørregiment i Farum. Her kom han på korporalskole og blev udtaget til Militærpolitiet.
Efter at have gennemgået militærpolitiskolen blev han stationeret i København.

Under tjenesten ved Militærpolitiet havde han bl.a. vagt på Østre Landsdelskommando på Livgardens
Kaserne og på Hærkommandoen på Dag Hammerskiölds Alle. Endvidere kørte han landevejspatrulje i jeep
fra København og rundt på Sjælland. Ved større øvelser og efterårsmanøvre kørte Arne på motorcykel og var
med til afføre motorkolonnerne frem både her i landet, men også en enkelt gang i Tyskland.
Ved det første VM på Bagsværd Sø var han med på det første kombinerede mandskab, som Dansk Forening
for Rosport sammensatte. Det bestod af 4 roere fra Skjold og 4 fra Kvik. Det blev dog ingen succes, jeg tror
de måtte nøjes med en næstsidsteplads før Japan. Arne fik dog mange gode oplevelser som roer. Han var med
til kaproninger rundt om i landet, men også i Sverige og Tyskland. Hans bedste resultat blev et DM i otter i
1963 og i 1968. I 1963 var han faktisk holdt op, men han blev i 1968 opfordret til, sammen med en anden, at
gå ind på en begynder otter, der blev Danmarksmester i seniorklassen. Herefter var det slut med hans karriere
som roer.
Med stor energi og viljestyrke lagde han i stedet sine kræfter i sit arbejdsliv og opnåede flotte resultater. Ikke
mindst når man tænker på, at hans baggrund var en 7. klasse, ganske vist fra Husum Skole! Som
erhvervsmand har han været flittig deltager på mange kurser, hvor han præsenterede sig som
folkeskoleekvilibrist, hvor andre, der ikke havde HD, HA eller anden højere uddannelse, præsenterede sig
som autodidakt.
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Her er lidt udklip fra forskellige aviser, de taler for sig selv:
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Runde tal i dag

Arne Rossing
DICOM

Direktør
ARNE
ROS
SING, en af detailhande
lens markante profiler, fyl
der i morgen 50 år. Arne
Rossing, der blev udlært
som isenkræmmer, blev al
lerede som 22 årig leder af
den interne salgsafdeling
hos S. Kjærsgaard & Co. I
1974 var han hovedkraften
bag opstarten af Byggekram-kæden, i 1976 blev
han direktør for Kløverblad-Polaris - og efter en vi
sit tilbage hos S. Kjærs
gaard & Co., udviklede han i
1986 et nyt butikskoncept
for farvehandlerkæden Sa
dolin Farveland. Efter 7 år
som direktør for Farveland
blev Arne Rossing hentet
Sadolin-koncerens
direk
tion med ansvar for den in
ternationale
markedsfø
ring. Siden marts 1990 har
han været direktør for DI
COM A/S. Der er reception
på dagen fra kl. 13 - 16 på
Glostrup Parkhotel.

Børsen 10. okt. 1991.

60 Arne Rossing, administrerende di
rektør for Expert Danmark A/S, fylder
60 år i dag.
Arne Rossing fik arbejde i en isenkrambutik i Brønshøj, da han forlod
skolen i Husum allerede efter 7. klasse.
Da var han endnu ikke rundet de 14 år
og måtte vente i seks måneder på en
lærlingekontrakt. Under sin værne
pligt fik han øjnene op for den lederger
ning, han siden er vokset med i detail
handelen. Først som lagerekspedient
hos Isenkramgrossisten Kjersgaard, si
den som sælger og marketingchef sam
me sted og idémager bag en af de
første byggemarkedskæder i Danmark,
Byggekram.
___

Som 35-årig skiftede Arne Rossing
til jobbet som direktør for produktion
og salg i Polaris. Men Kjersgaard kaldte
igen i 1981 på Arne Rossing. Nu til
jobbet som adm. direktør. Siden blev
han direktør for Sadolin Farveland.
1990 til 1998 strømlinede Arne Ros
sing som adm. direktør for kædeselska
bet Dicom de tre frivillige isenkramkæder Imerco, Inspiration og Superkram.
Det høstede Dicom og han MMM-prisen for. 1 1998 kom Arne Rossing til
Ex pert-kæden.
Arne Rossing er kendt blandt sine
nærmeste for sine evner til at skabe og
udvikle et stærkt team omkring sig.
Ellers er det ordet fornyelse, der klæ
ber til Mr. Detailhandel fra Jyllinge,
hvor Arne Rossing har boet med sin
familie siden 1971. Expert-direktøren
sejler i sin fritid, hvis han da ikke er på
rejse til fjerne eksotiske mål eller i
Grønland, hvis naturrigdom betyder
noget særligt for ham.
Arne Rossing sidder i bestyrelsen for
Profil Optik A/S, Optik Danmark A/S og
Idé Møbler A/S.
Reception i Expert, Langebjergvænget 4, Roskilde kl. 14-16.

Avisomtale i forbindelse med Arnes 60 årsdag
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Børsen
ONSDAG DEN 28. JUNI 2000 - NR. 122 - ÅRGANG 105
Expert-chef
Ame Rossing
mener, at livet
er alt for kort
til internt at
kæmpe mod
nogen, der
ikke vil
samme vej
som han.
Processen
er kort.
Han skiller sig
af med dem
eller også
finder han
selv andre
græsmarker.

Expert-chefen
er en vinder
Sådan karakteriserer kolleger
i det tidligere Dicom
Arne Rossing - de seneste tre
år adm. direktør for radio-tv
kæden i Expert Danmark A/S

Portræt
AF HELGE ANDREASSEN
helge, andreassen^borsen. dk

Administrerende direktør Arne Axel
Reckweg Rossing, 58 år, der de seneste
tre år har været øversle chef for radio-tvkæden Expert samt Expert Danmark
A/S, har for længst placeret sig som en af
de tungeste drenge i detailhandelen i
Danmark.
Arne Rossing, som han kalder sig, og
som alle i detailhandelen ved hvem er,
skal nok lykkes med at få gjort Expertkæden til landets største kæde i bran
chen. Da han overtog ledelsen i 1997,
flyttede han kamppladsen ud i butikker
ne. Pengene skulle bruges dér, hvis det
skulle lykkes at erobre markedsandele
fra konkurrenter. Det er ude i butikker
ne, hvor kunderne kan mærke det, kam
pen skal udspilles. Smarte tv-reklamer
hjælper ikke meget, hvis det helt banale:
Butiksindretningen, designet, produk
terne og medarbejderne ikke fungerer
optimalt.

Strategien er lykkedes, hvilket tallene
beviser. For tre år siden omfattede Expert-kæden 70 butikker. Nu er der præcis
106. og ved udgangen af året er der 115,
og i 2002 omfatter Expert 140 butikker.
Stort set alle butikkerne er hugget fra to
andre kæder i branchen, 2tal og Radius,
hvis chefer ikke har alt for meget godt at
sige om Arne Rossing.
Ligeledes i slutningen af 2002 kan der
blive tale om en hørs-introduktion. Og
den skal sikre finansieringen af kædens
ekspansion, selv om sporene efter andre
danske radio-tv-kæders introduktion på
Fondsbørsen ikke er alt for attraktive. I
hvert fald ikke for aktionærerne.

Kort proces

.Arne Rossing har i øvrigt den opfattelse,
at livet er alt for kort til internt at kæm
pe mod nogen, der ikke vil samme vej
som han. Processen er kort. Han skiller
sig af med dem eller også finder han
andre og langt grønnere græsmarker.
Det skete for præcis tre år siden, da
han forlod den store isenkrarngro3sist,
Dicom, som stod bag succeserne Imerco,
Inspiration og Superkram. En succes
som blev grundlagt i begyndelsen af
1990’erne af Arne Rossing. Det gamle
støv skulle fjernes fra branchen. Og op
gaven var samtidig at udvikle en ny stra
tegi, som dækkede hele det danske mar
ked med butikker som til fulde beherske

279

de deres nicher, men uden at generere de
andre i familien.
Det blev til den højprofilerede Inspira
tion-kæde, det mere almindelige Imerco
samt Superkram - discountdelen af den
store isenkram-familie.
Opgaven blev løst så godt, at kolleger
ne i dansk detailhandel tildelte Arne Ros
sing samt Dicom MMM-prisen.
Den mest ærefulde pris, man kan opnå
i branchen. Det var endda en af hans nu
værende konkurrenter, Paul Kjær, besty
relsesformand i Fredgaard-koncemen,
der som formand for MMM-klubben
overrakte prisen.
På et tidspunkt opstod der gnidninger
mellem kæderne. Især to af dem. Hvem
måtte sælge hvad og hvorfor.
Arne Rossing nåede aldrig at komme
særlig langt ind i kampen mellem
kæderne, idet bestyrelsesformanden i
Expert Danmark A/S, Steen Rasborg,
havde faet øje på ham og hentede ham til
Expert.

En kanon-leder

Det er tre år siden, og nu kører Imerco sit
eget løb, mens Inspiration og Superkram
er fælles i Bocom. Folk, der arbejdede
sammen med den langt fra akademiske
Ame Rossing i det tidligere Dicom beteg
ner Rossing som en kanon-leder. En per
son, der gør meget ud af, at folk på ar
bejdspladsen også rent socialt harmone
rer. Hertil kommer, at han er i besiddelse
af en evne til at få folk til at yde mere end
de i virkeligheden selv troede. at de kun
ne. Han er en vinder, siger de.
Arne Rossing bor i Jyllinge, er gift, har
fire børn og fem børnebørn. Foruden ar
bejdet optager familien, sejlads og tennis
meget af hans tid. I hvert fald tilbage i
Dicom-tiden mødte direktøren en gang
om ugen senere. Han skulle lige have
klaret en tennis-kamp.

Her kommer min brors egen beretning:

AfArne Axel Reckweg Rossing.

Et lille overblik
Jeg blev født på Milanovej 5., l.mf. i en lille toværelseslejlighed, som det fjerde barn. Kort efter flyttede vi
ind i lejligheden ved siden af, den var lidt større med et kammer udover de to værelser. 1. november 1942
flyttede vi til et rækkehus på Boeslundevej 61 i Husum.
Det er en stor udfordring, at fa lejlighed til at tænke tilbage på sit liv, når man nu bliver opfordret til at skrive
en familieberetning. Jeg er 61 år og efter et udviklingspræget jobforløb, stoppet med et dagligt arbejde for at
bruge nogen arbejdstid på rådgivning og bestyrelsesarbejde samt endnu mere tid på drømme, som skal
opleves, på familien, os selv, og ikke mindst vores 7 børnebørn.

Jeg har haft et lykkeligt liv, med mange store og spændende udfordringer. Først og fremmest har grundlaget
været en lykkelig barndom og så det at lykkestjernen har været på sit højeste, den 13. marts 1960, da jeg
første gang så min kone Marion Hjort Rasmussen. Senere fik vi 3 børn og der kom en mere ind i familien i
1988, så i dag har vi 4 dejlige børn og 4 dejlige svigerbørn. Men mere om alt det senere.

Min Barndom
De første erindringer

Det tidligste i mit liv jeg kan huske, var i slutningen af besættelsen af Danmark 1940 - 1945. Der var lukket
for gassen. Det gjorde et stort indtryk på mig, fordi vi skulle lave mad over et bål i haven. Jeg kan også
huske min 4 års fødselsdag, min far kom tidlig hjem lørdag eftermiddag og havde gaven med hjem til mig et flot løbehjul. Jeg husker tydeligt glæden ved denne gave.

Jeg kan også huske hvordan man løste transportopgaven, når mor og far med 5 børn skulle til farbror og
tantes sommerhus (Købmand Christian Rossing, Slagelse) ved Kirke Stillinge Strand. Der var kørselsforbud
for motorkøretøjer udenfor en snæver ring omkring virksomhederne, hvor køretøjerne hørte til. Der var stort
set ingen privatbiler dengang. Vi kom af sted med 6 cykler, ind i en varebil, som en kollega til min far var
chauffør på. En familie på 7 havde jo en hel del gods, som skulle med på ferie, og alt skulle læsses på
cyklerne. Børge var for lille til at cykle selv, så han sad på min fars cykel. Vi blev i denne lukkede kassebil
kørt til Roskilde og så var det op på cyklerne - bakke op, bakke ned, hele vejen til Slagelse.
Min cykel var Fredes gamle, som havde overtaget den fra Georg, der havde arvet den fra fætter Keld i
Slagelse. Så den var kørt til! Jeg kunne ikke nå pedalerne, så Georg havde sat træklodser på pedalerne for at
jeg kunne nå dem. Jeg husker de mange bakker, selv i dag, når vi kører turen i bil, kan jeg genkende
oplevelsen og huske vejstenene, som havde mil afstanden til Rådhuspladsen indhugget. Da vi kom til
Slagelse, blev vi flot og hjerteligt modtaget i den store købmandsgård. Efter beværtning, var det op på cyklen
igen og de sidste 11 km til sommerhuset ved Kongsmark Strand.

Det var et stort, syntes jeg dengang, sommerhus 10 meter fra Store Bælts vandkant. Vi havde en vidunderlig
tid der. Jeg lærte at ro og oplevede første gang glæden ved at sejle og være ved havet. Jeg husker den glæde
og taknemmelighed, som vi alle havde, når Tante Johanne havde pakket nogle store papkasser med
kolonialvarer, slik m.m., som Osvald - en af deres chauffører - kom ud til sommerhuset med. Vi var jo
mange munde, som skulle mættes og det var i en tid, hvor børn måske en gang om måneden glædede sig til at
fa lidt slik. Ikke som i dag, hvor det sker næsten dagligt. Slik skabte større samlet glæde dengang end det gør
i dag, hvor det bare er blevet en del af dagligdagen.
Vores barndomshjem

Indtil 1948 boede vi 4 drenge på det samme værelse - jeg husker det som ca. 4 x 1,5 m., 2 køjesenge i
forlængelse af hinanden. Der var plads til det hele, Georg havde i den sidste del af krigen eksperimenteret
med at bygge en radio selv - et krystal apparat, hvor der en gang i mellem kom lyd frem fra.
I 1948 tog vores mor en stor beslutning: vi skulle have nye møbler i stuen - en sovesofa, lænestol og bord. Vi
drenge fik pludselige meget mere plads. Frede og Georg fik mor og fars soveværelse. Kirsten fortsatte med
sit eget og Børge og jeg delte fortsat drengeværelset. Det var ren luksus. Der var bare lige det ved det, at far
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ikke vidste noget om købet, som var sket med en lille udbetaling og resten over flere år. Jeg husker min fars
ord - ”Men Annemarie dog, hvad er det dog du har gjort?”. Det var en beslutning af en størrelsesorden, som
at købe en mellemklassebil i dag. Men det var en dejlig dag, den dag møblerne kom.
Sommerferier

Kirsten, Børge og jeg var i flere år på feriekoloni med menighedsbørnehaven i Husum på Færgegården lige
ud til Guldborgsund overfor Nykøbing Falster. Vi, mere end 50 børn, sov på store sovesale med mus på
gulvene om natten, så jeg havde svært ved at sove, husker jeg. Også der fik jeg mange dejlige oplevelser med
i min bagage. Hvert år besøgte fru Bodil de Neergård fra Godset Fuglsang Færgegården, iført en kæmpe, men
meget elegant hat, som efterlod et storslået indtryk. Hun ankom i sort charabanc med 2 heste og 1 kusk på
bukken og 1 stående bagerst på vognen, naturligvis iført flotte uniformer. Vi hilste ærbødigt og råbte ”Hurra”
- til den store mæcen (sponsor), som havde glæden ved at give til andre! Hun testamenterede hele sin store
formue til det Classenske Fidelkommis. ”Fuglsang” er i dag refugium, et sted hvor folk, hovedsagelig
forfattere og komponister, der trænger til at pleje sjælen, kan lade op.
Dagligdagen

I mit barndomshjem havde vi ikke centralvarme og varmt vand. En kakkelovn i stuen og skorstensvarme på
første sal. Mange morgener vågnede vi op med helt tilisede ruder på første sal og i køkkenet. Der var heller
ikke vaskemaskine, tørretumbler osv. på den tid. Vi vaskede på en meget krævende måde, som er helt
uforståelig i dag. Storvask skete ca. 1 gang per måned. I kælderen var der en gruekedel (stort jernkar, som er
murret op over et ildsted). Der skulle meget brænde til at varme vand og koge tøj. Brændsel skaffede vi ved
at mor havde en aftale med et maskinsnedkeri på Frederikssundsvej 186. Der købte vi høvlspåner, som vi
afhentede i jutesække. Vi lejede en trehjulet cykel med lad foran - og så af sted de 4 kilometer til snedkeriet.
Jeg var ikke større end jeg måtte stå op i pedaler for at kunne se udover sækkene, når jeg kørte hjem med
dem. Jeg var 8 - 9 år første gang jeg tog turen. Ned i kælderen med sækkene og så pakkede vi briketter i
gamle aviser, der var blevet gemt til formålet. Ild på gruekedlen og når mor kom hjem ved 5 tiden fra systuen
var første hold tøj kogt. Alt tøjet blevet vasket på et zinkvaskebræt, gnubbet efter det var blevet kogt i
gruekedlen og det blev håndskyllet i koldt vand. Det blev sent før vi små børn kom i bad i gruekedlen i
vaskevandet. Det kunne hænde at bunden i gruekedlen stadig var meget varm, da ilden ikke altid var gået helt
ud. Hver morgen skulle mor op og hjemmefra kl. 06.30. I de samme år havde mor også ekstra arbejde om
aftenen, så far tog sig af hjemmet og mor syede på samlebånd pludderbukser til små børn. Der var seler på
dem og dem hjalp vi børn at lægge klar, så symaskinen kunne køre uden afbrydelser. Der lærte man noget om
at være effektiv, når der skulle arbejdes og det har nok præget mig siden.

Far cyklede hjemmefra kl. 05.00 til kødbyen. Der var ikke altid råd til en Nefa lygte, så da Far flere gange
var blevet stoppet af den samme betjent, lavede han en lygte af et stearinlys og et stykke pergamentpapir for
at beskytte imod vinden.
Når der kun var et radioprogram om aftenen for de voksne og intet TV, hvad gik så tiden med før vi skulle i
seng? Mor syede og reparerede tøj - far strøg, for pænt skulle det se ud. En rigtig hygge aften var med god
ild i kakkelovnen, far spillede klaver og vi børn sang danske melodier dvs. jeg måtte ikke synge for højt - jeg
var og er pivfalsk i stemmen!

Mormor lærte os at strikke. Mit første strikketøj var et bomuldshåndklæde - det ligger stadig i mit personlige
skattekiste. Sjovt at se på - med mange fejl, som min far rettede for mig. Meget stramt strikket i den første
del af håndklædet og noget løsere, da jeg havde lært at det fyldte mere når man brugte løsere masker. Vi lærte
også at strikke strømper og vores første fingerhandsker.
Min arbejdsomme og effektive mor stod ikke tilbage for at bruge 3 bageovne, når der skulle julebages.
Effektivt skulle det være. Så vi lånte ovne hos naboerne, så bagningen kunne kører på samlebånd.
Toppen af søndagshyggen startede med morgenkaffe med en Snegl eller Rosenbrød, serveret på sengen af
far. Så i kirke kl. 10.00 og hjem for at fa serveret husets livret: Grydestegte nøgle- og ribben med brun sovs
og agurkesalat.
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Mit første job

Jeg har altid haft stor virkelyst - mit første arbejde var som mælkedreng, ca. 10 år gammel. Kørte på en Long
John (en cykel med lad og et lille hjul foran). Der var plads til 4 trækasser med hver 10 liter mælk i
glasflasker. Jeg skulle være i ismejeriet kl. 05.15 og var færdig ca. kl. 7.00. Året efter fik jeg et job mere i et
bogbinderi fra 14.30 - 17.00. I alt tjente jeg 31 kr. om ugen, en arbejdsmand tjente ca. 100 kr. Mor fik alle
pengene - jeg husker at jeg var stolt over at kunne bidrage til husholdningen. Disse job havde jeg indtil jeg
kom i lære som isenkræmmer. Der var lønnen kr. 127 om måneden. Inden vi tager hul på den epoke, må det
være rigtig at fortælle lidt om min skoletid.
Min tid på Husum Skole

Jeg begyndte i første klasse på Husum Skole i 1948, Jeg husker min første skoledag fra en episode, hvor der
var fælles skolebespisning i skolens kantine. Der var 4 stykker til hver hvoraf et stykke var med sildesalat og det var det værste jeg vidste. Hvad er så løsningen for en dreng på hans første skoledag? Jeg fandt at den
bedste løsning var en tur op under bordet med sildesalaten opad - klask! Men kort efter faldt den ned. Og en
lille ”emsig” dreng råber ”Der ligger en mad på gulvet”. Det havde jo intet med mig at gøre, så jeg var lige så
forarget som de andre. Det med skolestart betød en slutning på at Kirsten fulgte Børge og mig i børnehave
hver dag. Jeg husker tydeligt, at hun holdt os så dejligt i hånden på vejen derop. Men hun fortsatte med at
smøre vores madpakker og her skulle man passe på!. Hvis man ikke havde været sød, så hævnede hun sig.
F.eks. havde hun lagt et stykke skumgummi, som lignede ost på en af mine madder. Jeg opdagede det først,
da jeg havde det i munden. Det resulterede i at al maden genså dagens lys. Min skolegang var præget af en
klasse med 32 elever og med mange skiftende lærere fra 2. klasse. Vi var 31, som ikke kunne nok til at
komme i mellemskolen. Vi fortsatte derfor i Fri Mellem. Men allerede i midten af syvende klasse var min
utålmodighed så stor, at jeg ville ud af skolen. Jeg var glad for at gå i skole, men nok også en noget
provokerende elev, som satte mange spørgsmålstegn ved den måde skolen blev drevet på.
Jeg følte nok at mine rammer var lidt større i de små klasser på grund af min storebror Georg. År efter år blev
Georg ”årets elev” (det er Arnes egen opfindelse! G.R.), så vi Rossinger var noget! I stil med det vi fik med
hjemmefra - ikke gods eller guld, men vi var noget!. Bl.a. husker jeg en episode fra 1. klasse: Alle godt 1000
elever var stillet op i snorlige rækker og klar til at gå op til undervisning. Så var der bare en lille elev, Lille
Rossing, som løb rundt blandt de store klasser og lavede sjov og ballade. Lærer Einar Petersen, mægtigt og
betydningsfuld stående på en bænk, råbte ”Lille Rossing - kom her op”. Jeg løb op foran ham og idet jeg
passerede ham råbte jeg så højt at alle kunne høre det ”Hold kæft - dit dumme svin. Jeg leger”. Den gik ikke!
Jeg blev indfanget og sat i skammekrogen, så alle eleverne kunne se mig, og jeg dem, da de gik forbi mig op
til næste time. Der var bare lige det, at storebror Georg var flov over sin lillebror og det var jeg også selv,
husker jeg. Da jeg kom hjem, gemte jeg mig bag vores øreklapstol for mor og far. Jeg fik ingen ballade, ”men
det må man ikke - husk det Arne”, var min fars kommentar. Må redaktøren(Georg) komme med en indskudt
bemærkning: Dagen efter talte jeg med Einar Petersen om gårsdagens hændelse og bedyrede, at du ellers
var en god og ordentlig dreng, hvortil han svarede, at det vidste han godt - sagen var glemt.
En anden episode var fra 2. klasse, vi havde regning og jeg måtte have irriteret læreren, for hver gang han
skrev et regningsstykke på tavlen, råbte jeg resultatet. Han trak mig op til tavlen, og skrev regnestykker op på
tavlen. Men nu var det procentregning, som vi ikke havde lært endnu. Jeg kunne selvfølgelig ikke, ”og så
begik han fejlen”. Han gjorde mig til grin ved at drille mig med at jeg ikke kunne procent regning. Det skulle
han ikke have gjort!. Jeg reagerede omgående ved at tage pegepinden ud af hånden på ham og råbte ”du skal
ikke gøre det med mig - stram buk eller jeg slår dig ihjel”. Jeg svang pegepinden, men ramte katetret, så
pegepinden knækkede og fløj igennem lokalet. Jeg løb ud af døren og ud i skolegården. Der så jeg min bror
Frede på atletikbanerne. Jeg løb ned til ham og hyggede mig med ham. Jeg fortalte Frede, hvad jeg havde
gjort, men hørte aldrig noget fra hverken læreren eller skolen. Jeg tror fortsat, at læreren var klar over sin
andel af episoden.

I 6. og 7. klasse fik vi skolens mest sure lærer. ”Tus-Anders” kaldte vi lærer Andersen. Det var mange timer
per uge, for han skulle undervise os i regning, geografi og historie. Kort inde i skoleåret fik jeg markeret
mine holdninger til en lærer der sov i timerne og samtidig røg cigar i klasseværelset. ”Hr. Andersen - De
sover og jeg kan ikke lide at De ryger i lokalet” røg det ud mig, ret så højt. ”Kom herop knægt” og så svang
han højre hånd, men jeg dukkede mig. ”Din flab” lød det og derefter fik jeg en venstre hånd, der ramte plet,
efterfulgt af en fra højre hånd.
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Næste time blev jeg sendt ud af døren ved timens start. ”Jeg kan ikke tåle at se dig for mine øjne” lød det.
Det skete i alle 3 fag i de 2 år. Men kort efter første gang kom min klasselærer forbi og spurgte ”hvorfor står
du der?”. Han fik historien og sagde så til mig ”du kommer bare op til mig, hver gang det sker. Tag dine
bøger med, så læser du selv på lektierne”. Det gjorde jeg så i de 2 år - og til stor fortrydelse gik det rimeligt
til årsprøverne ”Det forstår jeg ikke,” var hans kommentar.

Nå - skolegangen var alligevel god og jeg har vel ikke været hel galt på den, for min udtalelse fra min
klasselærer på skolen lød: ”Arne er jævnt begavet, flittig og med sin daglige opførsel sine kammerater et
godt eksempel ”,
Min barndom og skoletiden var en god tid med mange sunde påvirkninger fra familie, søskende og en meget
aktiv og positiv far sammen med en meget aktiv, dynamisk og arbejdsom mor.
Jeg gik ud af syvende klasse som 13-årig i 1955 for at starte som isenkræmmerlærling hos Isenkræmmer
Bendixen på Frederikssundssvej.
Skoleferier i Nakskov

Der skal også fortælles om vores skoleferier, som havde stor
betydning for min udvikling. Jeg husker de gratis ferietog.
Det var tog, som kørte ud fra Københavns Hovedbanegård og
ud i landet med københavnerbørnene, vores tur gik til
Nakskov. Børnene fik et stort skilt med snor om halsen, som
billet til bumletoget. Det tog en hel dag, men Kirsten havde
smurt madpakker. Kirsten var med, det skabte tryghed at have
storesøster med. Kirsten skulle holde ferie hos farbror Svend
og tante Eva. Jeg skulle på sommerferie hos Farbror Siegfred
og Tante Amalie. Jeg var syv år første gang. Deres søn var
”voksen”. Han var i lære som maskinarbejder på Nakskov
Maskinfabrik. Jeg havde hos dem mange dejlige og
oplevelsesrige skoleferier og blev uden tvivl meget positivt
påvirket af deres væremåde overfor mig. Jeg skulle lære at
svømme og det foregik på badeanstalten i Nakskov Havn.
”Hop i” sagde svømmelærer Christensen - ”jeg kan ikke
svømme” sagde jeg, ”nå, så får du et korkbælte på - hold dig
til den lange stang, som jeg stikker ned til dig”, han var en
venlig mand - svømmelærer Christensen. Vandet var ofte
meget koldt, men der var ingen kære mor. Svømmes skulle
der og jeg blev rimelig hurtig en habil svømmer. Det var
nødvendigt for at sejle. Og det at sejle var centralt for min
farbror Siegfred. Hver aften efter købmandsbutikken var
lukket, stod spånkurven klar med to madpakker samt en grøn
Tuborg og en Tuborg Squash og så af sted ned til havnen,
hvor lystbåden lå. En piratjolle med nr.37 i sejlet. Cremegul
med ægyptiske bomuldssejl, som skulle tørres efter hver sejlads.

Arnes ferieforældre,
Farbror Siegfred og Tante Amalie til
Arne og Marions bryllup

Mange sejlture blev det til i Nakskov Fjord med landgang på de små øer, hvor vi sad på en sten og nød
aftensmaden. En svømmetur efterfulgt af roen, fuglene, udsigten og solnedgangen, ikke mindst mange
hyggelige snakke om livet og mulighederne.

Milepæle i mit barndomsliv
Min første investering

Da jeg var 8 år, andet år i Nakskov var jeg begyndt at løbe lidt rundt som bydreng og gå til hånde butikken.
Det syntes jeg var spændende. Jeg tjente også lidt penge på det. Da ferien var ovre, havde jeg sparet ca. 25 kr.
sammen - mange penge for en københavnerdreng. Farbror Siegfred foreslog, at jeg skulle efterlade pengene
hos dem til næste år, når jeg kom. Det syntes jeg var helt fint! Men allerede da måtte han have haft en
bagtanke. For da jeg næste år kom derned, skulle vi på anden dagen om aftenen ikke ud og sejle, men i stedet
på en cykeltur. Det var ned til bådebyggeren på ”Plutøen” overfor værftet. Vi skulle bare hilse på, sagde
farbror. Da vi kom, var vi så heldige at bådebyggeren var der endnu. Han viste os sin nyeste båd, som han
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havde bygget. Det var en drøm af en lille fladnæset jolle, på samme størrelse som en optimistjolle, med ror,
årer og latinersejl. Han var stolt af den, husker jeg, han sagde. Farbror stod og sludrede lidt med ham. Så
spurgte han bådebyggeren ”hvad koster hele herligheden?” ” Du kan få den for 60,00 kr.” Farbror kikkede på
mig og sagde ”Arne du har jo 25,00 kr. som du tjente sidste år. Så hvis jeg betaler det samme, så kan vi købe
den i fællesskab.” ”JA” fløj det ud af min mund. Farbror tilbød 50,00 kr. og så var den handel gennemført.
Først mange år efter gik det op for mig, at det med prisen nok var aftalt på forhånd, så jeg kunne få fælleseje
med farbror Siegfred, om et utænkeligt ønske hos mig - det at eje egen båd. Båden sejlede vi til Lindelse,
hvor den skabte meget glæde for mig. Jeg husker mange dejlige sejlture til Slotø, med de mange fantastiske
solnedgange.
Min ”legekammerat” Frede - min næstældste storebror

Frede kom i lære i 1951 som kommis. Det var der flere gode sider ved. Jeg sad på bagagebæreren hver
morgen, når jeg skulle i skole, og hvor Frede var på vej til job. Frede tjente penge og var meget flink til at
betale når vi skulle i biografen. Toppen var en søndag - Islev Bio kl.14.00, Bella Bio kl.16.00 og kl.19.00
igen i Islev Bio og se en voksen forestilling. Jeg husker et væddemål vi indgik, om hvem der skulle hente
billetter i Husum Bio, som Frede betalte. Væddemålet gik ud på at ryge en cigar hurtigst. Jeg fik vist taget to
sug og så kørte jeg efter billetter. Godt svimmel både på vejen derop og hjem igen.
Frede var altid med på den værste og altid først med det nyeste. Jeg husker bl.a., at da han fyldte 20 år købte
han en scooter. En stor sensation blandt byens unge, når én gjorde noget sådant. Købet blev introduceret på
en noget speciel måde overfor mor og far. De var gået i seng i stuen på sovesofaen og Frede kaldte os
søskende sammen udenfor huset. ”Se hvad jeg har købt” Vi var noget spændte på mor og fars reaktion.
”Hvordan vil du fortælle det?” Vi hentede et langt bræt i kælderen og lagde det op ad trappen til huset. Børge
blev placeret ved hoveddøren og jeg ved stuedøren. Kirsten kikkede på. Frede startede scooteren, gassede op
og kørte op af brættet. Børge smækkede døren op, Frede fortsatte gennem gangen. Jeg smækkede stuedøren
op, så han kunne køre ind i stuen med fuld lys og fulde omdrejninger ”Men Frede dog, hvad er det du gør?”
”Jeg har købt en scooter, vil I med ud og prøve den?” Og det ville de gerne - Det blev en stor aften.
Vi havde også meget glæde af kulkælderen og bordtennis blev spillet aften efter aften, på et bordtennisbord
som Frede havde købt. Frede var og er meget bedre til bold end jeg. Glæden ved boldspil og det med at
hygge sig sammen har vi holdt ved lige siden. I mere end 30 år har vi spillet tennis en formiddag hver uge.
Min konfirmation

I april 1956 blev bordtennisbordet taget ned, kulkælderen rømmet for alskens ”ragelse”, væggene hvidtet og
dannebrog sat op på væggen - jeg skulle konfirmeres. Det var en meget betydningsfuld dag. Jeg husker
tydeligt den store dag. Jeg var meget imponeret over at få et brugt ur efter min nyligt afdøde farbror Georg i
Nysted. Søndagen efter fejrede Kirsten og jeg min konfirmation med at leje nogle knallerter. Der var bare
lige det ved det, at jeg kun var 14 år og man skulle være mindst 16 år. Men vi kørte til Græsted, hvor min
knallert kørte i stykker og så kom vi for sent til eftermiddagsgudstjenesten, hvor der var altergang for
konfirmanderne. Det var vigtigt for min far at vi deltog. Det er en af de fa gange jeg kan huske at min far var
vred.
Min første forelskelse

I 1955 fik Frede som den første i familien et skræddersyet, blåt sæt tøj og en ny topmoderne frakke. Det sæt
”stjal” jeg en søndag morgen, hvor jeg skulle besøge en pige i Malmø, da jeg skulle følge op på 1. møde, som
havde været lidt specielt. Husk på at dengang var vi ikke så langt fremme på den front, som ungdommen er
det i dag. Jeg var jo kun 14 år, men havde sejlet til Veen i Georgs båd og var selvfølgelig til dans om aftenen.
Der var en dejlig pige, som var på sommerferie hos sine bedsteforældre på havnen. Hende dansede jeg med
hele aftenen. Da vi gik hjem var solen på vej op og vi blev lidt mere kælne, så vi endte i kornmarken. Da jeg
fik de tynde trusser ned om knæene sagde hun på sit ikke let forståelige svensk ”Arne vi får ha det roligt
tilsammans” ”Rolig” tænkte jeg ”ja så må jeg sætte dem tilbage på rette plads igen” Ærgerligt jeg ikke havde
lært svensk!! (Roligt på svensk betyder hyggeligt).
Min læretid

Jeg kom i lære som isenkræmmer ved lidt af en tilfældighed. Jeg kom på cykel forbi Frederikssundsvej 190,
hvor min engelsklærer Frode Bendixen's bror havde en isenkræmmerbutik. Der var en skilt i vinduet
”Læreplads tilbydes”. Jeg hoppede af cyklen og gik ind og fortalte, at jeg var interesseret i lærepladsen. Det
med handel var jo mig. Jeg var da 13/2 år. Det blev i løbet af et par dage aftalt, at jeg fik lærepladsen. Jeg
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startede 1.8., men kunne først officielt komme i lære 11.10, på min 14 års fødselsdag, da man jo skulle være
14 år for at komme i lære. Det var også en god tid, hvor jeg bl.a. lærte at arbejde selvstændigt. Men det var
også en tid hvor jeg provokerede ved at stille mange spørgsmål til min chef. ”Hvorfor sælger vi ikke
køleskabe? Ingen familier har det - alle vil gerne have det - det er en fantastisk mulighed” ”Vi sælger ikke
køleskabe” var svaret. ”Hvorfor ikke” ”Det er mig der bestemmer” ”Det er ikke noget argument” svarede jeg
igen. ”Jeg er ikke i lære her for at være i en søvnig butik, men for at lære noget om dynamisk butiksdrift” Det
blev ikke til noget med køleskabe til min store forundring.
Men der var andre sejre. Jeg husker tydeligt 2 episoder. I den første var min lærer Andersen (Tus-Anders)
involveret. Det var ham der sov og røg cigar samtidig i timerne. Han kom ind for at se på en plæneklipper, en
18 tommer til 108,00 kr. - mange penge dengang. Den ville han gerne have, efter at jeg havde fortalt om,
hvor fortræffelig den var. Men han havde ikke råd til at købe den, sagde han. ”OK Hr. Andersen, jeg vil
gerne hjælpe Dem. De kan købe den på afbetaling. 8 kr. ud og 10 kr. i 10 måneder, men betingelsen er, at De
præcis den første i hver måned kommer og kun til mig, for at betale de månedlige afdrag”. Det lovede han og
det gjorde han så i 10 måneder i træk. Da han betalte sidste afdrag, overøste jeg ham med ros for at han havde
betalt punktligt. Jeg følte at jeg havde fået en lille hævn over ham. Min lærermester havde fortalt, at TusAnders alene var skyld i, at jeg ikke i mit sidste skoleår, var blevet årets elev, sådan som min storebror Georg
var blevet det i flere år.

Den anden episode havde noget med ledelse og udvikling at gøre. Der var kommet en lærling mere.
1.manden var holdt op, så vi to lærlinge drev i perioder butikken alene. Vi solgte mange stiger. Alle husejere
ønskede sig en sådan. Den største model var en dobbeltstige på 2 x 14 trin. Stiger var på det tidspunkt af træ
og derfor meget tunge. Når vi solgte en stige, skulle den køres ud til kunden. Vi tog en gulvklud på
skulderen, stigen ovenpå og så af sted på cyklen. Jeg havde solgt den store model til en kunde i Hareskoven.
En cykeltur på godt 20 km. Næste dag kom naboen, og den anden lærling, Preben solgte samme model til
ham. Men yngste lærlingen ville ikke køre ud med den - det var for langt og den var for tung. ”Nå Arne”,
sagde isenkræmmer Bendixen ” så må du køre ud med den”. ”Et øjeblik, Hr. Bendixen”. Preben og jeg gik ud
på lageret. ”Preben, du kører selv den stige ud” ”Nej, den er for tung og der er for langt” ”Du kører Preben”
”Nej,” - KLASK sagde det på hans kind. Han kørte af sted og blev efterhånden en fin fyr, som var med til
meget skæg og ballade i vores læretid og i årerne derefter.
Samtidig med læretiden begyndte jeg at udforske nye sider aflivet. Jazzklubber blev besøgt ofte og jazz har
siden været min foretrukne musikstil.
Min tid som roer

I 1958 flyttede vi til Østerbro og jeg blev
medlem af roklubben Skjold. Der havde jeg i
mange år en dejlig tid. Jeg begyndte at ro
kaproning i 1958, kom på en firer, men en aften
da vi pjattede lidt rundt, var jeg så uheldig at
komme til skade og måtte derfor indstille
træningen en tid. Derfor blev jeg sat i en
singlesculler nærmest for at holde gejsten ved
lige. Jeg stillede op til efterårskaproningen på
Bagsværd sø og klarede mig meget fint. En roer
fra Nakskov havde i ’57 og ’58 vundet alt. Jeg
kom fint fra start og lagde mig klart i spidsen,
men havde ikke den nødvendige rutine, så jeg
måtte ligge stille og rette op, mens nakskovitten
roede forbi. Jeg fik hurtigt indhentet ham, men
måtte så igen ligge stille og rette op. Historien
gentog sig endnu en gang, dog med den forskel
at det var lige før mållinien ,så det blev en
anden plads. Trods alt en flot debut.

Arne i landsholdstrøjen på Skjolds otter.
Arne er nr. 3 fra højre

Jeg fortsatte med at ro frem til 1968. Ved det første VM på Bagsværd Sø stillede jeg op i otter. Vi måtte
nøjes med næstsidstepladsen. Jeg blev danmarksmester i ’63 og stoppede da kaproning, men genoptog den i
’68, hvor vi vandt endnu et danmarksmesterskab.
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Min militærtjeneste

Den 2. november 1959 blev jeg indkaldt til 5.regiment i Vordingborg, men da jeg på
det tidspunkt var eliteroer (landsholdet) ansøgte Landsforeningen for Rosport om, at
jeg blev forflyttet til Københavnsområdet. Dagen før jeg skulle møde, fik jeg brev om
at jeg var blevet overflyttet til Sjællandske Ingeniørregiment i Farum. Dermed kunne
jeg fortsætte træningen på Bagsværd Sø i en 4-med. Jeg blev udtaget til korporalskole
og derfra udvalgt til Militærpolitiet. Jeg forrettede tjeneste på Øster
Landsdelskommando på livgardens kaserne og på Hærkommandoen på Dag
Hammarskjölds Alle.

Det at jeg blev udtaget til tjeneste ved Militærpolitiet fik stor indflydelse på min
personlige udvikling. Jeg lærte der en sikker optræden i større forsamlinger, alene ved
at bruge den personlige udstråling. Jeg har haft meget glæde af min uddannelse i
Militærpolitiet og den har helt sikkert påvirket mit jobforløb, hvor jeg har haft let ved
at få mange til at gå i samme retning. Vi lærte også at delegere og tro på at andre
kunne løse en opgave ligeså godt som en selv. Blot skulle den være klart formuleret.
Barsk MP’er
med rød kasket.

Mit livs kærlighed, MARION.
Vores første møde

Datoen d. 13.3.1960 blev nævnt i de første linier af min beretning.
Jeg lovede at vende tilbage til denne dato. Så her er historien: Vi
var jo flyttet til Østerbro, Århusgade 1. Og jeg var startet på
Militærpolitiskolen, som i sig selv var krævende. Meget nyt
skulle læres, og med en særdeles hård fysisk træning. Jeg havde
glædet mig meget til, at min mor serverede morgenkaffe på
sengen denne søndag morgen. Men nej, bageren havde ikke
leveret morgenbrødet ved en fejl. Så jeg blev jaget ud af sengen
for at hente det. Det var ikke hos den bager, der lå lige udenfor
gadedøren, men i stedet hos den, der lå et stykke nede ad
Århusgade - ”For brødet der var meget bedre,” sagde mor. Godt
sur over at jeg var jaget op ”og skulle helt derned” for at afhente
det, trådte jeg ind i bagerbutikken. Jeg tabte både næse og mund
og mæle. For dér STOD den dejligste og smukkeste pige jeg
havde set i mit liv: Fregnet, rødhåret og med en lang hestehale.
Flotte kindben. Og så med det skønneste smil man kan forestille
sig. Jeg var fuldstændig tabt!! Første og eneste gang i mit liv! Jeg
var ikke i tvivl, hende måtte jeg i kontakt med. Jeg fik lidt samtale
i gang og fik et sødt smil. Og jeg måtte selvfølgelig derned igen
om eftermiddagen, for at kunne byde mor på kager til
Den kønne bagerjomfru og
eftermiddagskaffen! Den samme følelse havde Marion heldigvis
bankelev i Folkebanken,
også oplevet. Jeg kom igen søndagen efter. Vi talte lidt sammen
Nørrebro
om eftermiddagen, hvor jeg fik at vide at Marion var i lære som
bankassistent og at det var hendes forældre hun hjalp i butikken.
Senere har Marion fortalt, at da jeg forlod butikken, var hun løbet ud til sin mor i bagbutikken og pegede:
”Mor, mor - der går din svigersøn!” Så det var kærlighed og forblændelse ved første øjekast.
Vores første stævnemøde

Den 3. april 1960 mødtes vi om eftermiddagen og gik i biografen. Marion havde en stram sort nederdel og et
hvidt angora strikkesæt på. Det var en spændende film, så også derfor sad vi tæt sammen. Jeg følte mig lidt
for, og da jeg holdt forsigtig om Marions bryst, sagde hun, ærlig som hun er ”du må ikke tage mig uden på
blusen”, den forstod jeg. Senere fik jeg at vide, at det var fordi hun var bange for, at min store ”soldater”
hånd ville nulre angora’en og afsløre, at den havde været der, men også at Marion ikke ville have, at jeg
stoppede. Det var forelskelse fra første øjeblik og som fortsat trives hos os begge.
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Efter en uge købte jeg et lille guldhjerte for at udtrykke hvad jeg følte for Marion, en utænkelig ting blot få
måneder før. Jeg husker tydeligt min første gave fra Marion - en nøglepung. Ikke dyr, men nok den bedste
gave jeg nogensinde har fået.
Vores forlovelse

Vi blev forlovet 26. november I960! Jeg havde inviteret Marion i teateret, hvor vi så ”En sælgers død”. I
pausen tog jeg ringene frem og spurgte om hun ville ringforloves med mig. Marion prøvede at skjule ringene
af bar glæde, men sagde ”ja ja ja ja ja.” Vi blev ringforlovet midt under forestillingen. Pengene til ringene
tjente jeg ved at være arbejdsmand på et savværk på 5 sammensparede fridage fra militærtjeneste.

Mit karriereforløb
Lagerarbejder

Efter afslutning af militærtjenesten fik jeg mit første job 1. maj 1961 hos S. Kjersgaard og Co. Det var et
isenkram engrosfirma ejet af Haldor Topsøe, en af Danmarks største erhvervs- og forskningspersonligheder.
En person som fik stor positiv indflydelse på mit liv. Jeg startede i måtteafdelingen, med 1.050 kr. pr. måned
i løn. Arbejdsmænd (ufaglærte) fik ca. 100 kr. mere om måneden og dyrtidsregulering. Vi faglærte fik ikke
dyrtidsregulering, da vi ikke var organiserede. Jeg husker at jeg ringede til dir. Ib Arrildsen og bad om en
samtale om dette forhold. ”Jo det er rigtigt. De ufaglærte får dyrtidsregulering og det gør de faglærte ikke”
”Vil det sige, at vi skal melde os i fagforening for at få dyrtidsregulerirng ?” ”JA” var svaret. 8 dage efter
ringede jeg igen og meddelte, at nu var vi alle i fagforening, så nu ville vi have dyrtidsregulering. Der kunne
nok være blevet en fagforeningsmand ud af mig. Det skete ikke. Jeg havde vundet en rejse p.g.a. min indsats
med at melde kollegaerne ind i HK. Da jeg skulle afhente denne, oplevede jeg de største
palisanderskriveborde, jeg har mødt i min tid. Jeg fik en ubevidst tanke om pampere. Fagforening var ikke
mig! Efter 2 år blev jeg forflyttet til den interne salgsafdeling som telefonsælger. Efter et par dage kom vores
meget markante lagerchef busende ind i salgslokalet, tog mig i nakken med et fast greb. Jeg tænke, hvad har
jeg nu gjort galt. Jeg måtte følge efter, med hans hånd i nakken. Han trak mig gennem lokalet. Alle kikkede
spændt. Han trak mig hen til dobbeltdørene, ind til direktørens kontor og skubbede mig forrest ind gennem
dørene og afleverede mig med følgende anbefaling ” Hr. direktør, De har ikke fået sådan en mand herover,
for at han skal sidde i salgsafdelingen. Han skal bruges til noget mere.” Så vendte han sig om og gik og
efterlod mig godt rød i hovedet.
Mit første lederjob

4 måneder efter blev jeg disponent og leder af hele salgsafdelingen med 20 ansatte og ansvarlig for
prissætningen af firmaets produkter og ansvarlig for backup til 14 kørende sælgere. Det var noget af et
spring. Det medførte mange nye opgaver jeg skulle lære. Bl.a. husker jeg, at der var 2 meget dygtige
sekretærer, som stenograferede alle breve. Det første brev, jeg skulle diktere, var en stor overvindelse at
komme i gang med. Jeg var flov over at skulle sætte en så voksen dame i arbejde. Og det startede også på den
klassiske pinlige måde: Fru Hedegaard (en meget flot kvinde på ca. 35 år) satte sig overfor mig det ene ben
over det andet, med kort stram nederdel. Det var før buksestrømpernes tid. Blokken på knæene og hovedet på
skrå. ”Hvad vil den unge mand så have skrevet ?”. Jeg blev smæk forvirret, men nok mest over de flotte ben,
der var lige foran mig og med en udsigt til hendes strømpeholdere! Ak, Ak - nå, vi blev rigtige gode
kollegaer efterhånden.
Mit første sælgerjob

Efter 4 år blev jeg i 1967 sendt ud i marken som sælger med flot Opel Rekord Stationcar. Det var både
Marion og jeg meget stolte over. Det gik godt. Efter 8 måneder havde jeg fordoblet omsætning og indtjening.
På et salgsmøde umiddelbart efter, blev jeg pludselig uden forvarsel, udnævnt til salgschef. Det gik godt! Vi
fik sat skub i mange ting, bl.a. startede vi udviklingen, der resulterede i, at vi kunne præsentere den første
frivillige kæde indenfor byggemarkeder. Den hedder fortsat Byggekram og trives i bedste velgående.
Mit første direktørjob

I 1976 blev jeg kontaktet, fordi man ønskede min ansøgning til job som adm.direktør for Kløverblad Polaris
A/S. Jeg sendte en ansøgning og blev sendt til test hos Mercury Urval sammen med to andre udvalgte
kandidater. En var uddannet hos ØK og en hos Unilever. Begge havde HD i salg og markedsføring, så den
troede jeg ikke rigtig på. Jeg med min 7. klasse. Det var en lang dag fra kl. 8.30 til kl. 19.30. Jeg var derefter
til samtale med en Mercury psykolog, der sagde, at jeg var svær at teste. Mange steder sprang jeg deres
rammer og andre steder stoppede jeg næsten før jeg var begyndt. De havde fundet løsningen, da de gik
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baglæns i mit udannelsesforløb og så at mit skoleniveau var 7. klasse. Men jeg fik jobbet og startede februar
1976. Vi fik sat skub i virksomheden og fik i det år, de sidste årtiers største omsætning og bundlinie resultat.
1 starten af 1977 blev jeg udnævnt som stedfortræder for den adm. direktør i divisionen. Der var mere end
1500 medarbejder i selskabet. Udnævnelsen var noget af en overraskelse.
Min største erhvervsudfordring

Mit gamle firma S.Kjersgaard & Co. havde problemer, Haldor Topsøe ringede og spurgte om jeg ville
komme til en samtale. Jeg sagde at jeg vil gerne komme og tale med ham, men jeg understregede for ham, at
jeg ikke ville vende tilbage til selskabet. Jeg mødte op i Ravnholm, hvor vi havde 3-5 min. løs snak, så lagde
han nogle store folio ark foran mig og sagde ”Læs!” Jeg blev svimmel. Øverst stod der ”Vi opsiger vores
stilling hos S. Kjersgaard og Co. hvis ikke Arne kommer tilbage og bliver ansvarlig for firmaet”. Ca. 100 af
de 110 ansatte havde skrevet under - ingen havde sagt en lyd til mig. ”Det vil jeg ikke, det kan jeg ikke” fik
jeg sagt, ”jeg har ingen uddannelse, HD eller lignende”, så faldt Haldor Topøe’s ord: ”Rossing De har
lederskab og næse for hvordan man driver en virksomhed. Alt det andet kan vi købe i det antal De ønsker”.
”Nej, nej” var mine ord ”jeg må tale med min kone”.

8 dage efter sagde jeg mit job op hos Kløverblad Polaris og mødte op igen hos S. Kjersgaard og Co. som
adm. direktør. En fantastik opbakning fra kollegaer, som stadig glæder mig.
Det var noget af en opgave. Konstant likviditetsmangel, grossisterne havde haft deres tid, så de lukkede på
stribe de år i branchen. I januar 1981 var bægeret fyldt. Marion og jeg følte, at det var alt for meget. Haldor
Topsøe blev opfordret af mig og vore rådgivere til, at vi skulle søge at afhænde dele af selskabet for derefter
at foretage en kontrolleret lukning. Vi tog på 14 dages ikke-planlagt ferie med vores børn. Da vi kom hjem
kaldte Haldor Topsøe mig til møde og vi blev enige om at det var for meget op ad bakke og jeg følte at det
var udsigtsløst. Vi aftalte, at jeg stoppede med fuld løn med videre i 12 måneder, også i den situation var han
et stort menneske. Få dage efter kom der en lastbil hjem til os med de flotteste havemøbler, der fandtes, med
en venlig hilsen fra familien Topsøe.
Sadolin tiden - 6 dejlige år i Sadolin Farveland

Efter afslutningen på Kjersgaard-tiden tog vi på en dejlig sejltur med familie i fokus. Vi sejlede i 7 uger, syd
om Sverige og op gennem den østsvenske skærgård og igennem Götakanalen ned til Göteborg. En flot tur
som alle skulle have lov til at opleve. Vi sejlede også med i kapsejladsen ”Sjælland Rundt” det år.
Familieturen startede derfor fra Helsingør.

Inden vi tog af sted, havde flere sagt til mig ”Sadolin skal bruge en person som dig”. Jeg følte jeg havde god
tid til at finde nyt job, så den trængte ikke ind. Dagen før vi skulle sejle ringede Sadolin og inviterede på en
snak. De fik fat i Marion og hendes prompte svar var ”det kan Arne ikke - Vi skal ud og sejle i 7 uger. Og vi
tager af sted i morgen”. Hun fortalte dem om vores sejlplaner. ” Kan I ikke sejle forbi København, så vi kan
få en snak med Arne?” Det endte med at vi lagde turen forbi Langelinie, og jeg tog det fine tøj på og bussen
ind til Holmbladsgade 70.
Sadolin var Danmarks ældste aktieselskab og en af de mest respekterede virksomheder i landet på daværende
tidspunkt. Sadolin var samtidig Danmarks største malevarer producent og detailhandelskæde, så jeg var
noget beæret over invitationen. Bestyrelsen var samlet. De havde været gennem ansættelsesprocessen og
havde udvalgt et par kandidater til posten. Den ”heldige” var ved at blive udpeget, men bestyrelsen ville
gerne møde mig inden, på grund af mit rygte. Vi aftalte at jeg skulle ringe dagen efter. Men da det var før
mobiltelefonens tid, så stod jeg i en telefonboks på Langelinie og ringede for at høre om de havde truffet en
beslutning. Jeg fik tilbudt jobbet og aftalte betingelserne endeligt pr. telefon. Så nu kunne familien stikke af
mod Sveriges kyster, med fremtiden på plads. Vi havde en dejlig tur med ungerne i vores Najad 34.

Det blev 6 dejlige år i Sadolin Farveland, hovedkontor for Sadolin-kæden. Vi forøgede butiksantallet fra 120
til 175 på landsplan. Markedsandelen steg fra 16 til 27% samtidig med at butikkerne tjente godt. I 1985 blev
vi af et erhvervspanel udnævnt til ”KÆDEN i Dansk detailhandel” med overskriften citat ”Undtagelsen der
bekræfter reglen om kædedrift”. Vi var meget stolte af det i hele Sadolin Farveland-kæden.
I 1987 blev jeg tilbudt job som international marketingdirektør i Sadolin Malevarer A/S og dermed sluttede
min tid i Sadolin Farveland. Jeg fik en hel fantastik afskedsgave. Lige siden jeg har været en lille dreng har
Grønland fascineret mig. Og min største rejsedrøm var at komme op til Nordgrønland og køre på
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hundeslæde. Ejnar Mikkelsens bog ”Farlig tomandsfærd” læst i ungdomsårene havde gjort et uudsletteligt
indtryk på mig. Marion havde flere gange sagt til mig ”Indfri din drøm, selvom jeg ikke vil med” og så
pludselig blev drømmen mulig at gennemføre. Vi havde en flot afskedsmiddag med ægtefæller, bestyrelsen
og jeg. Og jeg skulle absolut sidde for enden af bordet alene, hvad jeg ikke forstod. Formanden holdt en flot
tale. Da han var ved at være færdig blev der tavst i lokalet og alle kikkede bag mig. Jeg vendte mig om og der
stod en grønlænderinde i nationaldragt med et kæmpe billede som forestillede et hundespand der
transporterede et gavekort. Tankerne fløj igennem mit hoved ”nej, nej, nej - det må du ikke tænke” for den
første tanke var en hundeslædetur på Grønland. Men det var en gave 14 dage til Nordvestgrøn land på
hundeslæde med alt betalt. FANTASTIK at få lov til at indfri barndommens drøm.
Sadolin tiden - 3 dejlige år i Sadolin Malevarer A/S

I 1987 blev Sadolin købt af den svenske Nobel koncern. Den gamle ledelse blev udskiftet og vi var 4, der
blev gjort ansvarlige for fremtiden. Jeg blev udnævnt til international marketing direktør af den karismatiske
Ove Matsson. En person der næsten kunne måles med Haldor Topsøe i format. Hov, der var den med
uddannelsesplatformen igen ”det kan jeg ikke, for jeg kan ikke tale engelsk” ”Så lær det” var svaret ”tag til
England og fa det lært”. Som sagt så gjort. Marion og jeg havde 10 dejlige uger på skolebænken i
Cambridge, sammen med de unge studerende. Jeg startede med at lære forskellen på ”is” og ”are”. Så der var
meget der skulle læres inden vi kunne tage hjem igen.
Sadolin havde overordnet set ikke tjent noget særligt i flere år, 2 % i overskud i snit. Ove Matsson var ikke
en mand af mange ord, men placerede et tydeligt ansvar. ”1 skal præstere et overskud på 10% af omsætningen
og 25% af den investerede kapital. Så hører I ikke noget fra mig”. Det viste endnu engang for mig, at mange
virksomheder har meget større ressourcer gemt i sig end man forstår at udnytte. Første år øgede vi afkastet til
10,7% af omsætningen, andet år til 12,4%, så potentialet havde hele tiden været i Sadolin koncernen, men var
bare ikke blevet udnyttet.
Min bedste arbejdsplads

Sadolin var en virksomhed, som havde en meget stærk kultur og stolthed hos alle medarbejdere, hvad enten
der var tale om produktionsfolk, kontorpersonale eller de butiksansatte. Der var luft, lyst og forståelse for
vigtigheden af at fremme glæden ved at være en del af helheden. Blandt andet havde man i mange år udstedt
medarbejderaktier, en uhørt ting dengang. Man kunne glæde sig over, at når en kollega stoppede efter en
livslang ansættelse i eksempelvis produktionen solgte sine aktier og fik en økonomisk meget sikker
pensionisttilværelse. Den holdning og personalepolitik klæder en virksomhed.

Det var også en tid med mange spændende oplevelser. Jeg husker at vi, i Malevarer, havde sat nogle meget
store mål op omkring nettoindtjening. Guleroden var en juleindkøbstur til London med ægtefæller for alle
marketing- og salgsfolk. Det blev en stor oplevelse for alle!
Min gamle branche kaldte

I efteråret 1989 blev jeg kontaktet af et headhunterfirma. I første omgang takkede jeg nej, da jeg havde det
som blommen i et æg hos Sadolin. Men udfordringen var for stor i min gamle branche og jeg trives bedst
med ”entreprenørfasen” - fasen hvor der skal luges ud og nytænkning er vejen frem. Difa og Imerco havde
fusioneret i et selskab der hed Dicom. Det var de to store huse indenfor isenkrambranchen, som i mange år
havde haft blikket rettet mod hinanden frem for mod omgivelserne. Udviklingen krævede en fusion af de to
selskaber. To selskaber med to meget forskellige stærke kulturer.
Udfordringen for mig var, at skulle forene de to kulturer og udvikle nye levedygtige strategier. Begge huse
havde mistet store markedsandele. Jeg fik forynget kulturen og medarbejderstaben. Vi udviklede tre stærke
koncepter: Superkram, Imerco og Inspiration. Vi fik vendt skuden i løbet af to år og fik øget indtjeningen
betragteligt.

I 1995 fik jeg en telefonopringning som skabte stor glæde: Dicom blev hædret med MMM-prisen. Den
fornemste anerkendelse indenfor mærkevarer/detailområdet. Rektor Finn Junge Jensen, Handelshøjskolen i
København, udtrykte, at vores strategiske arbejde og evnen til at gennemføre planerne var et skoleeksempel
for alle frivillige kæder.
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Mit sidste job

Den samme headhunter ringede igen november 1997 og ønskede en snak. Igen sagde jeg nej ”jeg har det jo
godt”, men han overtalte mig til at høre nærmere om hans udfordring. Den bestod i at skulle finde et
direktøremne til en kæde i store vanskeligheder. Vi havde flere samtaler. I den sidste deltog hele bestyrelsen
for hele expertkæden. Jeg mærkede stor iver fra deres side og strammede derfor mine krav, bl.a. ønskede jeg
at kunne købe 10% af aktiekapitalen til indre værdi - nærmest for at prøve dem lidt af. De sagde ja og
pludselig havde jeg en kontrakt foran mig, som jeg underskrev.

Jeg kan jo godt lide det med at rydde op, sætte nye mål, strategier og så indfri dem siden. Januar 1998
startede jeg. Desværre måtte 2/3 af medarbejderne skiftes ud. Niveauet var helt forkert og holdningen var helt
i skoven. Men jeg havde heldigvis den glæde at hver gang jeg søgte nye kræfter, så meldte de bedste
medarbejdere fra Dicom-tiden sig under fanen. Det blev et utroligt stærkt team. Mine to nærmeste
medarbejdere tilbød jeg hver 2,5% af mine aktier, så vi var tre i ledelsen, der kunne fa et økonomisk udbytte,
hvis det gik godt. Det gik godt med at sætte det nye i værk og vi fik 3 spændende år med gode resultater,
selvom det er den hårdeste branche jeg har stiftet bekendtskab med.
I 2001 udformede jeg et oplæg til bestyrelsen indeholdende en plan for at skabe en endnu stærkere platform
for fremtiden. Planen bestod i at expert Danmark A/S skulle fusioneres med Expert Norge, som netop var
blevet børsnoteret. Det skulle være med til at øge konkurrencekraften i begge lande. Planerne blev
gennemført, men for at øge salgsværdien af expert Danmark krævede det, at vi ændrede kæden fra en frivillig
til en franchaise kæde. Det mente mange, at vi ville knække halsen på. Men efter l’/2 års kæmpe indsats med
utallige møder med butiksejerne var det en realitet: 100% opbakning til at blive et datterselskab af det
børsnoterede norske selskab. Vi endte med at fa 95% tilslutning til at overgå til franchaise.
Vi fik kurs 660 for aktierne i selskabet, og butiksejerne fik derudover dobbelt op for deres lejemål. En handel
til ca. 250 mio. Den høje kurs for aktierne sikrede Marions og min pensionisttilværelse. Der er ingen tvivl
om at mange frivillige kæder, hvis de vil overleve, skal gennem en tilsvarende proces. Expert var den første
og kommer dermed til at danne skole for processen. Jeg stoppede 1. august 2002 efter salget var blevet
gennemført. Jeg har altid sagt, at jeg ville stoppe som leder når jeg blev 60 år. Jeg ville ikke risikere at man
skulle sige om mig ”... at han skulle være stoppet for år tilbage”.
Min erfaring gennem arbejdet

Efter mange aktive år i dansk erhvervsliv, vil jeg nu bruge nogen tid på rådgivning og bestyrelsesarbejde,
men ikke for meget, for målet er jo, at endnu flere drømme skal opleves. Målet er også at fa endnu mere tid
til børn, svigerbørn og ikke mindst vores 7 dejlige børnebørn. Marion og jeg trives med denne nye fase i
vores liv. Vi er stadig glade for at mærke hinandens varme hud.

Ser jeg tilbage, har opgaverne ”med oprydning”, ”sammensætning af en stærk organisation” og ”det at
delegere ansvar og opgaver til de rigtige folk” altid været kendetegnede for de processer jeg har haft ansvaret
for og som har tiltrukket mig, når jeg er blevet præsenteret for nye udfordringer.
Grundlaget for en stærk virksomhed, er virksomhedskulturen, hvor banalt det end kan lyde i mange
”strategiudvikleres” øre. Hvis virksomhedens medarbejdere/ledelse ikke har den grundlæggende respekt for
hinanden, både menneskeligt og fagligt, så er opgaven alt for svær at gennemføre og succes er næsten
umulig at opnå.

Livet har lært mig at der altid findes mindst 50% flere menneskelige og økonomiske ressourcer i en
virksomhed. Kunsten har været at få frigivet lyst og vilje hos alle udfra klare strategiske mål.
Indtjeningsevnen er ofte meget større, end det man har skabt før, når først processen er i gang og glæde og
begejstringen griber om sig.
Det var vist rigeligt om mit arbejdsliv! Tilbage til min ungdomstid!
Vi flyttede til Østerbro

I 1957 flyttede familien til Østerbro, Århusgade 1. I 1959 blev mor og far skilt. Far flyttede til Virum. Det
skete lige efter jeg var kommet ind som soldat. Det var en hændelse, der ændrede vores familieliv væsentligt.
Fra at have et hjem, der var et rigtigt dejligt og varmt familiehjem, til pludselig at opleve at det blev opløst,
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var noget der mærkede mig, indtil jeg mødte Marion. Efter min soldatertid boede jeg hos mor, men flyttede
hjemmefra i foråret 1961.

Kirsten og hendes daværende mand Ole, boede sammen med deres to børn i en 30 m2 stor lejelighed med
toilet nede i gården. Det var i Ragnagade i et baghus. Jeg boede hos dem i halvandet år og sov i den første tid
på en luftmadras, som om dagen lå på gulvet under børnenes køjeseng. Der var ikke mere plads end at
luftmadrassen lige akkurat kunne ligge på gulvet om natten. Mine ejendele lå i en sportstaske. En utrolig
gæstfrihed, og en dejlig tid på trods af de trange rammer. Deres børn, Søs og Anette, og mit nære forhold til
dem blev grundlagt den gang.
I den sidste tid op til europamesterskaberne i 1963 var deres hjælpsomhed så stor, at svoger Ole, der selv var
gammel roer, sagde: ”Smut du ind og læg dig ved siden af din søster, så sover jeg på luftmadrassen.”

Vi blev gift

Marion og jeg blev gift 10. august 1963.
Det var en solskinsfyldt dag, som dannede
rammerne om vores dobbeltbryllup i
Brorsonskirken. Marions søster Bibbi,
Karin Rasmussen, og min svoger
Svennemand, Svend Maj lund, blev gift
samtidig med os. Så svigerfar havde begge
døtre under armene på vejen op ad
kirkegulvet. Undskyld mig, de var begge
kønne, men Marion strålede som den
varmeste sol. Vi havde et flot bryllup. Det
eneste der ikke var ordentligt planlagt, var
min deltagelse i Europamesterskaberne på
Bagsværd sø ugen efter brylluppet. Jeg
husker tydeligt den fokus, der var fra min
træner i dagene efter brylluppet... ”om jeg
nu havde husket at fa en fuld nats søvn...”
Dengang var hoteller en ny verden for
Brudeparret Marion og Arne i restaration Esplanaden,
mig, men vi skulle selvfølgelig have vores
bryllupsnat på et hotel. Jeg havde bestilt værelse på Hotel Østerport, hvor værelserne ligger langs med Stogsskinnerne - Der var dog 3 meter mellem værelse og skinner! Jeg havde også bestilt en flot buket røde
roser. Da vi kom til værelset var der ingen blomster. ”Nå det har de nok glemt” tænkte jeg. Vi blev hurtigt
optaget af at pakke Marion ud af hendes brudekjole - Der var næsten 100 knapper i ryggen - Da vi var godt i
gang, bankede det på døren, samtidig med at den blev åbnet og ind kom en tjener ”Godaften, måtte jeg have
lov til at sætte nogle blomster ” Han havde et STORT grin over hele ansigtet. Jeg tror, at han vandt
væddemålet med de andre tjenere om hvem der skulle ”efterlevere” blomsterne - naturligvis 15 minutter
efter vores ankomst!

Vores første hus

Marion og jeg havde købt hus i Skovlunde. Det var færdigbygget 1.oktober 1963. Så lykkelige var vi, da vi
flyttede ind på Tjørnevænget 45. Ud af vores lønninger (Marions kr. 650,00 og min kr. 1100,00/mdr.) havde
vi sparet 10.000 kr. sammen til udbetaling. Marion havde haft ekstraarbejde lørdag/søndag i en bagerbutik,
mens jeg brugte fritiden på træning. Huslejen var ca. kr. 1100 pr. måned, så hver 25 øre blev der passet på. Vi
havde det sidste år, før vi blev gift, lagt alle småmønter til side, så der var råd til at købe en dejlig
dobbeltseng i palisander træ. Vi var stolte. Det var det eneste vi ejede, resten af møblerne var lånemøbler.
Spisebordet var et gammelt arbejdsbord med maleklatter, så der var altid dug på. Gardiner i stuen og et
rullegardin fik vi råd til et par måneder efter. Indtil da, kravlede vi hen over gulvet når vi skulle i seng. Radio
og den slags ting var utænkeligt. Men lykkelige og pjattede var vi. Jeg husker en episode fra en lørdag
eftermiddag. Jeg var kommet hjem fra arbejde - den gang var der 6 dages arbejdsuge, og ikke som nu, 5
dage. Vi skulle i byen om aftenen, men skulle lige i karbad sammen, vi pjattede som to store børn og
begyndte i kådhed at klaske efter hinanden, dog således at man slog i sin egen håndflade. Klaskene blev
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højere og højere, samtidig med at vi råbte pjatte ord til hinanden. En rigtig hyggelig eftermiddag. Da vi et par
timer senere kom ud af huset og skulle til at køre væk på vores stolthed: En rød Vespa Scooter, smilede vores
naboer venligt, men underligt til os. Vi startede, men blev stoppet af en andet ungt par, der ligesom alle andre
på vejen, var nybyggere. ”Sig mig engang, hvad lavede I oppe på badeværelset? Alle på vejen fulgte med i
hvad der skete - I må huske at lukke vinduet en anden gang!”
Vi var kun 22 år dengang og ville vente et par år med at få børn. Det var ikke almindeligt at man udskød
børn. Vi fandt ud af at omgivelserne var begyndt at tale om, at vi nok havde svært ved at få børn, men vi ville
først have et par år alene.
Vi havde købt vores eget hus, og malerier skulle der til. Et års tid efter vi flyttede ind, ringede det på døren.
Det var en malerisælger. Vi købte tre billeder, ca. 4000 kr. - 10% i udbetaling og resten over 10 måneder. Et
flot billede fra Marions elskede Skagen og jeg var jo allerede fascineret af Grønland, så vi købte også et
Grønlandsbillede. I bund og grund en økonomisk vanvittig investering i forhold til vores indtægter og mange
var dybt chokeret over vores disponering. Ingen møbler, men Kaj Drews på væggen! (Ja og belysningen
bestod af 2 loftslamper uden skærm, model Edison som vi andre kaldte dem. (Georg))
Vores børn kom til verden

Vi var klar til at ønske vores første barn. Marion blev smukkeste gravide man kunne opleve. Rank, flot, smuk
mave. En kvinde på toppen med den udstråling, kun en lykkelig gravid kan have. Vivian blev født d. 5. jan.
1966 kl. 01.13 på fødeklinikken Skelgården på Frederiksberg. En meget stor dag i vores liv - Verden havde
faet et nyt centrum. Jeg var med til fødslen, hvilket var helt unormalt dengang. Da Vivians hoved tittede
frem, udbrød jeg ”hun er også rødhåret”. Det kunne ikke være bedre!

Vi var stolte og lykkelige, som man oplever det, når man far sin førstefødte. Næste dag gik jeg rundt i firmaet
og fortalte i ramme alvor, at det ikke var fordi det var min pige, men hun var altså så smuk, så smuk, selvom
hun var lidt rynket. Der blev festet til barnedåben. Kælderen blev ryddet, malet og flot dekoreret. Det var et
stolt ægtepar, der nu var blevet forældre, som var værter ved deres første barnedåb.
Vi fik Jesper 12.9.1968 kl. 01.17. Jesper kom til verden på dr. Juul’s fødeklinik i Glostrup. Også hans fødsel
har vi på smalfilm. Noget ”underligt noget” at gøre den gang. Men i dag synes børnebørnene jo det er skægt,
at se deres forældre komme til verden. Det var planlagt at Marion skulle føde på Glostrup Sygehus, men da
hun fortalte, at hun ønskede, at jeg skulle være med til fødslen og holde i hånd, fik hun at vide at sådan noget
kunne ikke lade sig gøre. Midt under fødslen forsøgte jeg at være lidt hjælpsom og sagde til Marion ”Husk
det du har lært på fødselsforberedelseskurset.” ”HOLD DIN KÆFT - det er ikke dig der ligger her”. Så jeg
holdt i hånd og koncentrerede mig om ikke at besvime. Fødslen gik flot - Vi var stolte, da vi kunne ringe til
Bedste og Bedstefar kl.01.30 og sige, at nu kan I godt købe et sæt matrostøj. Vivian var allerede fra starten en
kærlig storesøster, der med stor glæde proppede sutten i munden på lillebror. Han var denne generations
første dreng i familien Hjort. En dreng kræver ny lærdom hos forældrene. Bl.a. husker jeg, at da Jesper skulle
lære at sidde på potte, havde Marion ikke faet tissemanden indenfor pottens kant. Det springvand grinte vi
meget af.

Jakob kom til verden 9. febr. 1971 kl. 05.30 på Marions 30-års fødselsdag på dr. Juuls fødeklinik i Glostrup.
Vi var optændte af lykke over at få endnu en velskabt nyfødt baby i armene. Vivian og Jesper var meget
stolte over deres lillebror, og ville vise ham frem til alle og enhver. Jeg husker tydeligt Jespers reaktion over
at fa en lillebror. Når Marion om natten skulle give Jakob bryst, listede Marion ned i stuen og troede hver
gang, at Jesper ikke havde hørt hende. Men hver nat vågnede han og listede ned til dem for at sidde og se på.
Så måtte jeg også op og sidde og hygge med Jesper på skødet. Det var et dejligt syn, at se mor og barn,
selvom det var midt om natten.
Min fars 70 års fødselsdag

I 1969 blev vores far 70 år. Det blev fejret med en stor fest i Skovlunde. Vores hus fik lov til at danne ramme
om min fars mærkedag. Det var dejligt at opleve min fars søskende, svigerinder, tanter og onkler til festen.
Jeg husker at vi søskende og ægtefæller gav far et sofabord. Gaven blev båret ind af de store børnebørn, med
Jesper, som med sine knap 2 år var det yngste barnebarn, siddende midt på bordet. Far fik en fødselsdagsgave
mere - en biltur med Frede, Jytte og børn og os til Østrig. Vi fik en fin start på turen: Første overnatning i
Tyskland startede med at Vivian ville sove hos Farfar. Marion og jeg fik et dobbeltværelse lige ved siden af.
Vi nød at være alene. Jesper blev passet af Kirsten og hendes familie. Vi var næsten lige kommet i seng, så
faldt bunden ud af sengen med et ORDENTLIGT brag. Vi var ved at dø af grin og fars bemærkning næste
morgen var, at han syntes at have hørt tordenvejr lige efter vi var gået i seng - Hans dejlige korrekte måde at
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være på. Vel fremme i Østrig brillerede Henrik og Gitte med at springe fra en 5 meter vippe. Men hvad
børnene gør, gør Frede også - trods hans højdeskræk. Far ville heller ikke stå tilbage, på trods af samme
skræk. Så han kravlede også 5 meter op og efter lang betænkningstid og tyggen på tungen, lukkede han
øjnene og trådte et skridt frem.... Det imponerede mig meget! Jeg kunne sagtens føle det store skridt han tog,
da jeg jo også har højdeskræk - En familiesvaghed!
Vi flyttede til Jyllinge

I 1970 solgte vi huset i Skovlunde. Vi havde udvidet huset, selvbyg, med 36 m2 stue. Huset solgte vi for kr.
280.000. Det var de år hvor husene steg med ca. 10% pr. år. Vi troede, vi havde købt hus i Jyllinge, men
ægteparret, der skulle skilles, kunne ikke blive enige, så 8 dage før vi skulle være ude af vores hus, fik vi
endeligt afslag. Så der stod vi; Marion var gravid med Jakob, stor Schäefer hund, 2 børn og masser af
papkasser. Hvad gør man så? Vi kørte om formiddagen til Jyllinge, talte med en ejendomsmægler, så flere
forskellige grunde og besluttede os for Dragevej 20. Grunden blev købt indenfor få timer, og så af sted til
Myresjö’s salgskontor, Hedehusene for at bestille et hus. Om eftermiddagen fandt vi ud af at, et rækkehus i
Albertslund kunne lejes de 9 måneder det tog at bygge det bestilte hus. En hæsblæsende dag med gode
løsninger og beslutninger. Det var trods alt godt vi ikke kunne købe huset, for placeringen og huset vi har i
dag, er meget bedre. Den dag vi flyttede ind i vores nybyggede hus på Dragevej, var vi lidt rystede over det
vi havde sat i gang. Det var en stor investering vi havde bundet os for, mange år frem. Jeg husker at vi tog
hinanden i hånden, og at jeg sagde til Marion ”Hvis vi går på røven, så må vi love hinanden at tage det med
godt humør” Også det var vi enige om!
Vinterferier i Norge og Østrig

Det var i de år at vinterferier med Jytte og Frede startede op. Vi havde mange dejlige vinterferier sammen.
Jeg husker tydeligt Vivian og Jespers glæde over de første skiferier. Jakob var på sin egne ski, da han lige var
blevet 4 år. Han tog alt i stiv arm. ”På med skiene min dreng og op med far i hejsen” Det var i langrend
skienes dage. ” Ned ad bakken. Bare se hvad Jesper og Vivian gør” Det gik fint i starten, men så blev det
stejlt, så jeg måtte have ham op på skuldrene. Men det gik ikke, så jeg måtte holde ham foran mig og så
videre ned. Men vi fik for meget fart på og jeg kunne ikke bremse med ham i armene. Så jeg smed først ham
ud til siden og så mig selv. Jeg kravlede op til ham ”Op til Far min dreng - Vi skal videre ned”. Historien
gentog sig lidt længere nede ad bakken. Men da jeg tredje gang kom hen til Jakob og ville løfte ham op,
sagde han de berømte ord ” far, far du må ikke smide mig så langt hver gang” Jakob har altid taget tingene på
sin rolige facon og i den rækkefølge de kom.

Jeg husker også en anden episode med Jakob. Der havde været meget blus på brændeovnen, så det var svært
at sove om natten. Ved 3-tiden skulle jeg op og have noget at drikke. Samtidig ville jeg udenfor for at tisse.
Jakob vågnede og ville med ud. Det er et af de øjeblikke, der virkelig har printet sig på nethinden. Krystalklar
luft, 15C frost, total stilhed og stjerneklar himmel, der kun kan opleves langt væk fra byers lys. Fuldmånen
stod over dalen. Jakob skulle også tisse. Vi var begge barfodede, så han stod på mine fødder og tissede,
samtidig med at han blev meget betaget af synet. Så meget, at han hver nat ved samme tid, vækkede mig og
sagde ”far vi skal ud og se på stjerner.” Så der stod vi nat efter nat, uden en trævl og med mine bare fødder i
sneen og bare nød sceneriet.

Børnene voksede til og skiftede til slalom ski. De krævede større bakker, så turene gik til Østrig i stedet.
Jesper kom på skiskole, begynderhold. 2.dagen på øvede, 3. dagen på eksperthold. Han var 11 år og blev
fremhævet som en af de bedste elever de havde haft. Han var fyldt med skimusik, sagde de om ham.
Sejlerferier

Alle 3 børn fik en god opvækst i Jyllinge og en god skolegang på Jyllinge Skole. Vi sejlede meget om
aftenen og oplevede der rigtige familieaftner med svømmeture og aftensmad og mange dejlige solnedgange.
Sommerferierne gik de fleste gange til Skærgården, nord for Göteborg og hjem via Skagen. Faktisk er det
sådan, at hvis vi ikke har været i Sverige i løbet af sommeren, så føler vi alle at sommeren mangler ”noget”.
1 sommeren 1979 blev det til en ekstra lang tur, vores naboer Ole og Kurt sejlede sammen med Søs og mig
til Skotland. Marion og børnene kom over med bil. Vi fik en hård tur over, men en flot tur hjem - Sådan er
det med vestenvind. Bilturen rundt i Skotland var en stor oplevelse. Der var ikke mange, der dengang kunne
berette om den form for ferie...
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I 1981 havde vi en langtursferie på 7 uger syd om
Sverige og gennem Gøtakanalen. Da var børnene
blevet så store, at de virkelig var ved at blive
gode sømænd ombord. Vi havde en flot
sejleroplevelse. Vivian var ved at blive en rigtig
flot tøs, 15 år med et taljelangt, kraftigt rødt hår,
jeg klagede over at hun redte sit hår nede i
kahytten (det gjorde hun selvfølgelig pga.
vinden), men jeg var træt af rødt hår alle steder.
Vivian tog konsekvensen, tog penge fra Mor’s
pung, og kørte på rulleskøjter til frisør uden vores
viden. Pludselig ser jeg en høj flot tøs, solbrun i
korte røde shorts komme rullende på skøjter. Hun
havde skulderlangt rødt hår - flot tøs, tænkte jeg
- hov, det er jo Vivian, hvad bilder hun sig ind.
Du var jo træt af mit lange hår, fik jeg som svar.
”Værsgo” sagde hun og kastede hestehalen, der
før sad på hendes hoved, hen til mig.

Arne og Marion kommer til Jyllinge i deres
nyerhvervelse, en Afrodite 33, ”Sisse”.
Tue skuer efter land på fordækket.

I 2001 fik vi en ekstra stor sejloplevelse med børn, svigerbørn og børnebørn samt Lærke, Tues søster, og
Kristian, vi var 17 i alt, anledningen var, at både Marion og jeg blev 60 år. Planlægningen startede med en
beslutning om, at der ikke skulle holdes fester, men at vi ville invitere på en sejloplevelse i Det græske øhav
- 2 uger. Vi lejede 2 x 43’ fods sejlbåde. Da kontrakten var underskrevet og afsendt, sad Marion og jeg og
hyggede os, så siger Marion: Jeg syntes, det er underligt, at der ikke skal være fest, når jeg fylder 60. Det er
jo dejligt at samle hele familien med nevøer og niecer. Så hun blev fejret med endnu en stor fest - Ja vi elsker
fester og fejrer enhver begivenhed.
Sejlturen i Grækenland blev en kæmpeoplevelse for os alle. Mette, Jesper og børnene afsluttede deres 9 år i
Østen. De fløj direkte fra Østen til Athen og vi fik alle dermed en flyvende start på det nye samvær.
Sejlerferierne har faet endnu en dimension efter vi har faet børnebørn, der tydeligt nyder at sejle og være
sammen med bedsteforældrerne.
Børnene vokser til i Jyllinge

At leve i et lokalsamfund kræver også at man acceptere at være en del af kræfterne, der skaber noget og
dermed styrker sammenholdet i byen.
I 1972 blev jeg formand for ålefesteme i Jyllinge. Det var sommerfester, som bl.a. min storebror Georg var
med til at starte. Overskuddet skulle bruges til at bygge idrætshal for. Festerne blev en succes - så stor at
mange år efter talte folk fra nær og Qern stadig om Ålefesterne. Der blev skabt økonomisk fundament for at
bygge: først en stor hal, og fa år efter, en udvidelse og dernæst en svømmehal. Idrætsanlægget fik en stor
betydning i vores børns opvækst. Vivian spillede badminton og håndbold, Jesper og Jakob blev gode
konkurrencesvømmere og senere meget ivrige judokæmpere. Selv børnebørnene nyder godt af indsatsen fra
dengang.

Samtidig med at børnene skulle begynde skolegang, skulle der bygges skole i Jyllinge. Indtil da havde den
gamle landsby skole fungeret og huset byens yngste børn. Vivian startede sin skoletid på den gamle skole og
kan stadig huske lokalerne og skolelægens linoleumsgulv. I dag er de samme bygninger rammen om en
børnehave. Jeg blev valgt til skolenævnsformand for den nye Jyllinge Skole og var det i 11 år. Det var en tid
med mange brydninger i samfundet: skulle det være den løse - frie - eller slappe holdning vi skulle opdrage
vores børn med? Skulle skolen være højre eller venstre orienteret? Eller skulle lidt af de gamle dyder være
med i alt det, der skete. Vi søgte at opbygge og udvikle en skole, hvor de nye tendenser og de gamle dyder
blev tilgodeset. I dag er Jyllinge Skole blevet udvidet mange gange og huser i dag over 1100 elever. Det
havde vi dog ikke troet den gang.
Årene i Jyllinge har været præget af sejlads på fjorden. Både familiehygge på aftenture, week-end ture og
tirsdagsaftenskapsejladser. Vi var et fast team; Ebbe, Preben, Vivian og jeg. At Vivian var min datter, gik
ikke ud over iveren for at vinde hver gang. Den var stor hos mig. Der blev ikke lagt fingre imellem, og
omgangstonen var som den er på søen. Det gik ikke ubemærket hen, at jeg krævede en hel del af Vivian som
gast: Mogens Glarmester inviterede hende over på sin båd, en hel sæson, så hun kunne lære selv at sejle
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kapsejlads, udenfor fars rækkevidde. Vivian husker at jeg prøvede med langdistanceundervisning - fra båd til
båd, men det virkede vist ikke! Det skal bemærkes at Mogens og Vivian vandt en del gange.... Da Vivian
stoppede med at sejle kapsejlads pga. skolen, overtog Jesper pladsen. Så vi nød mange aftner og oplevede i
fællesskab de mange flotte solnedgange på fjorden.
Jeg husker også en kapsejlads, hvor Jesper, Jakob og jeg sejlede alene. Vi lå forrest ved første mærkerunding.
Jesper styrede og Jakob (5 år gammel) passede spilerskøderne i den lette vind. Jeg skulle tage spileren ned,
selvfølgelig i sidste sekund før mærkerunding. Jeg havde viklet spilerskødeme omkring Jakobs underarme
for at han kunne styre spileren, men så lød Jakobs ord: ”Far, Far skynd dig at komme ned, mine arme bliver
længere og længere.”
Jakob havde gennem 5 år fast job som avisbud. Ja jeg ved, at Vivian og Jesper husker det som om, jeg havde
fast job som avisbud. Sandheden er, at jeg genoplevede glæden ved de tidlige morgeners dejlige stemninger.
At Jakob og jeg nød det når jeg var med, eller når jeg lørdag morgen lod Jakob sove og selv tog turen. Om
vinteren når der var meget sne, ”fik jeg lov ” til at køre Jakob rundt i bilen. Det var også hyggeligt. Utallige
var de morgenener, hvor Jakob om vinteren satte sig i et hjørne i brusemichen og holdt telefonbruseren over
sig indtil alt varmt vand var opbrugt. Det var ikke populært hos de øvrige familiemedlemmer.

Vores hjem, Drage vej 20, har altid været fyldt med børnenes kammerater og har dannet rammen om mange
fester, ikke kun ”voksne” fester, men også børnenes fester gennem ungdomsårerne. Børnene husker meget
tydeligt at døren altid var åben hos os. Vores hjem har tit lignet en s-togsstation i myldretid - Skønt. Vi alle
husker specielt en lørdag eftermiddag, hvor vi havde været i Rødovre Centrum. Da vi kom hjem, sad 5 af
Jespers kammerater og hyggede sig med te og kage. ”Sæt jer ned - I ser trætte ud. Teen er nylavet” Alle
kammerater vidste at døren aldrig var låst og at det var OK at hygge sig, selvom vi og børnene ikke var
hjemme, bare man ryddede op efter sig. Det at give en hånd med, var en selvfølge. Hvis ikke, fik de unge det
hurtigt lært.

Børnenes uddannelse og videre livsforløb
Vivian Hjort Rossing Sørensen

Vivian fuldendte sin skolegang med en studentereksamen, derefter højere handelseksamen. Så brugte Vivian
1 år på at udbygge sine engelske og tyske kundskaber. Det blev til 6 mdr. på Old Bridge Hotel i
Huntingdon, England, som tjener. Derefter 3 mdr. i Hamburg på Sadolins salgskontor. Derefter tog Vivian en
2-årig akademiøkonomuddannelse, dengang forsøgsuddannelse, i dag almindelige standard med mange
forgreninger.
Lars kom ind i familien i foråret 1991. De blev forlovet
i 1992 på den svenske skærgårdsø Hönö, faktisk troede
Vivian at den var gal med forholdet, da Lars var så
underlig, men heldigvis var han sig selv igen, da han
fik hendes JA. De blev gift 22. maj 1993 i Jyllinge
Kirke - En smuk dag, som de stadig tænker på!

De boede i Søborg, da de fik Caroline 5. april 1994. De
flyttede samme år til Jagtvej 44 i Jyllinge, også for at
være tæt på ”Bedsteforældrene”. Laura blev født 4. maj
1998. Begge døtre blev døbt i Jyllinge Kirke. De er nu
ved at flytte til Geneve, hvor Lars’ firma flytter til og
hvor Vivian tager en pause fra ”det pulserende”
erhvervsliv, og skal gå hjemme.
Vivian og Lars med Caroline og Laura 2003
Jesper Hjort Rossing

Jesper fuldendte sin skoleuddannelse med højere handelseksamen. På skolen mødte Jesper Mette i februar
1988. Mette fik en flyvende introduktion i familien da jeg blev ved med at kalde hende den gamle kærestes
navn. Det skete de første gange vi så hende. ”Det skal du ikke være ked af’, sagde hun til mig, ”jeg hækler et
pandebånd med mit navn på, så skal du nok få det lært” Og det gjorde jeg, uden at hun behøvede at hækle. I
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juni lærte vi Mette meget bedre at kende, da vi skulle til Mallorca og sejle i lejet båd. Hun medbragte sin
egen hovedpude som kæreste eje. Det tog kegler hos Svigermor. Mette kunne tåle stor søgang. Vivian, Jesper
og Marion måtte ofre til guderne, mens hun og jeg kunne nyde en god frokost. Og det tog kegler hos
Svigerfar.

I 1989/90 rejste Mette og Jesper jorden rundt ca. 8 mdr. Jesper kom i lære i ØK i 1990. Efter læretiden blev
han udsendt til Indien, senere Malaysia, Singapore og Indonesien. I alt 9 år var de udstationeret. Der er ingen
tvivl om at de begge har fået mange oplevelser for livet på grund af udstationeringerne. Men det har vi også.
Marion og jeg har besøgt dem 1 gang i Indien og flere gange i Malaysia og Indonesien.
Det at besøge og bo sammen med sin søn og svigerdatter
flere uger ad gangen har givet os et dejligt tæt indtryk af
dem og deres dagligdag. Vi fik store rejseoplevelser,
bl.a. turen rundt i Sydindien, turen til Tioman og ikke
mindst min dykker tur til Sipadan (øst for det nordlige
Borneo). På denne tur deltog Jakob, Charlotte, Mette,
Jesper og Anders, dengang 2,5 år. Fantastik oplevelse
både over og under vandet.

De blev forlovet i 1992 og hemmeligt gift d. 10. juni
1993, da de ikke ville holde bryllup så tæt på Vivian og
Lars’ bryllup. Forudsætningen for at Mette kunne flytte
ud til Jesper i Bombay var, at de opfyldte ØK’s krav om
at deres medarbejdere skulle være gift, hvis de ville bo
sammen.
Til vores store undren var det ikke en kirkelig vielse,
men en kirkelig velsignelse vi var vidner til den 18. juni
Mette og Jesper med Sofie og Anders 2003
1994 i Borup Kirke. De havde holdt kortene helt tæt ind
til sig om den borgerlige vielse. Anders kom til verden d.
8. september 1995. Han blev født i Danmark. Mette tog hjem fra Indien for at føde Anders og tog tilbage med
deres 1. fødte til Malaysia. Sofie blev født 13.januar 1998 i Jahore, Malaysia. De har nu bygget hus i Jyllinge
Nordmark.
Jakob Hjort Rossing

Jakob afsluttede sin skolegang med en højere handelseksamen. Jakob, Tue og Kent (klassekammerat) tog på
en jordomrejse af 7 mdr.s varighed, hvor de vist fik oplevet en hel del! Vi glæder os stadig til at se
lysbillederne.
Derefter tog Jakob en cand.merc.uddannelse. Jakob mødte Charlotte på Egmont Kollegiet, hvor de begge
boede i 1992. Jakob var i gang med cand. mere, og Charlotte var i fuld gang med uddannelsen som cand.
pharm. Inden vi hilste på hende, blev hun udpeget på kollegiet af Jakob ”Det er hende”.

Hendes første besøg i Jyllinge afsluttede de med en gåtur
til havnen. Vi opdagede at Jakob havde glemt et par
bukser, der var blevet vasket. Da vi indhentede dem på
molen i total mørke, så vi en glød, der blev gemt bag
ryggen. ”Ryger DU!??” udbrød Marion. Da Jakob havde
fortalt om vores holdning til rygning, ville hun ikke lige
lade det være vores første indtryk af hans udkårne.
Marions udbrud var grundet i, at hun syntes det var synd
for Charlotte, at hun ikke havde kunne være sig selv pga.
vores image omkring rygning.

I starten af deres forhold, så vi ikke meget til de to
læseheste (festheste!!) De 2 ville også på en jordomrejse
sammen, selvom de hver for sig havde været det før. De
nåede både til Australien og Østen. Jakob var, ifølge
resten af familien, temmelig længe om at anholde om
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Charlotte og Jakob med Freya 2003

Charlottes hånd, men han fik det gjort i 1999. De blev gift i Jetsmark Kirke i Pandrup d. 12. august 2000. De
fik deres første barn Freya d. 27. december 2001. I skrivende stund bor de på Østerbro i en dejlig
andelslejlighed.

Tue Åbling Sørensen, nu Villum Sørensen

Ja, vi havde jo 3 børn, Marion og jeg. I 1988 fik vi et familiemedlem mere. Tue - Jakobs bedste ven - kom
ind i familien.

Tues far døde i 1984 og Tues mor i dec. 1988. 2 år forinden havde Ingrid Galatius ringet til os og spurgt om
vi ville tage os af Tue i tilfælde af hendes bortgang. Tue havde selv ønsket at kunne indgå i vores familie,
hvis noget sådant skulle ske. Vi alle 5 var helt enige om
at sådan skulle det være. Tue havde, siden de to drenge
var helt små, sin daglige gang hos os og Jakob det
samme i Tues hjem.

Tue er født d. 5. maj 1971 på Frederikssund Sygehus og
døbt d. 24. oktober 1971 i Jyllinge Kirke. Han fuldendte
sin skolegang, ligesom Jakob, med en cand.merc.
uddannelse. Han mødte Lis Villum Hansen i 1991. Hun
er født d. 3. sept. 1971 i Gentofte og døbt d. 20. nov.
1971 i Nærum Kirke. Familien Rossing fik en ny og
effektiv logistikchef. Deres selskab har vi nydt på mange
sejlerferier, både før og efter de fik børn.

De blev gift i Roskilde Domkirke d. 25.juli 1998. De fik
deres 1. barn, Jonas d. 13. aug. 1999 på Sygehuset i
Lis og Tue med Jonas og Malou 2003
Roskilde.. Han blev døbt d. 23. okt. 1999 i Jyllinge
Kirke. Malou er født d. 28. dec. 2001 på Sygehuset i
Roskilde og døbt i Jyllinge Kirke d.14. april 2002. De bor i dag i Jyllinge Nordmark. Det, at Tue blev en del
af familien, har givet os alle mange gode oplevelser.

Min mor, Annemarie Rossing, født Reckweg

Mor er blevet omtalt før, hun er stadig frisk, udadvendt og altid med, når der
sker noget. Hun rejser stadig meget, og siger ja når hun far ture, store som
små, tilbudt. I starten af 90’eme da Vivian kørte en del til Tyskland med
arbejdet, var Farmor fast co-driver, både den ene og den anden vej. På den
måde hyggede de to sig meget og hun fik samtidig besøgt sin søster. At hendes
hukommelse er formidabel, finder man ud af, når hun kører af sted - De fleste
steder bringer minder tilbage, med årstal og personer. Hun tog også turen
sammen med Mette til Indien, da Mette flyttede ud til Jesper og farmor hjalp
hende med at falde til - Det var i marts 1993. Turen hjem tog hun alene, via
London. Den seneste store rejse var i 2001. Turen gik til Sydafrika med Børge
og Roger for at besøge Tove-Lis. Hun bærer sine 93 år meget flot.
Fremtiden

Vores båd er gjort klar til at indfri endnu en af vores drømme; nemlig at sejle
via floder og kanaler i Europa i et par år (somre). Vores tanke er, at båden skal
ligge på Geneve søen om vinteren, i nærheden af Vivian og Lars’s nye hjem. Så mon ikke vi får mange nye
gode rejseoplevelser med Geneve som udgangspunkt? Det er vi alle overbeviste om. En anden drøm, jeg
håber at få lov til at realisere, er, at vise Grønland til mine børn, svigerbørn og børnebørn. Vi skal også have
realiseret Marions drøm om en tur til Mexico.
Familien Rossing

Hvad er det, der gør at familien Rossing holder så tæt sammen som den gør? Det er nok ikke helt almindeligt,
at så stor en familie har så tæt et samkvem, som vi har. Personligt tror jeg, at den kultur stammer helt tilbage
til min fars barndomshjem i Nysted. Vi har jo kendt mange af mine fars kusiner og fætre, som i stort antal,
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sammen med feriebørn fra forskellige steder, gæstede Købmandsgården, typisk om sommeren. Der var altid
plads til endnu en gæst. Bl.a. blev min mors livsbane jo lagt på den måde, som feriebarn i Nysted og siden
gift med en af sønnerne. Utallige er de positive og glade beretninger vi har hørt fra den tid. Georg kan som
den ældste af os, genkende den stemning, som farbror Georg og tante Lisbeth videreførte, da de havde
overtaget Købmandsgården i Nysted. Der må have været en utrolig gæstfrihed og det har været et stærkt
samlingspunkt for mange mennesker. Det positive udbytte og livssyn det gav, tror jeg, er grundlaget for den
kultur, der meget bredt præger familiesammenholdet, som vi alle værdsætter, på hver vores måde.
Afslutning

Gennem børnenes opvækst har jeg nok genfortalt mine erindringer mere
end en gang. At jeg har en vending om, at livet skal leves, så det bliver til
en perlerække af oplevelser, beviste børnene overfor Marion og jeg, da vi,
d. 10. juni 2001 (midtvejs mellem vores 2 60 års fødselsdage) havde
festmiddag under Grækenlandssej lerferien. Børnene havde lavet en
festsang og gav os en katolsk bedekæde, læs: perlekæde, hver.
At historierne for generationen efter mig og mine søskende, kan lyde
usandsynlige, ja nærmest overdrevne ”fattige”, gjorde at Tue tog fat i
farmor Annemarie. ”Ti stille Arne. Farmor, hvornår var det at Arne fik
korte bukser på og hvornår fik han de lange på igen”. Svaret kom prompte
og uden instruktion fra mig ”1. april og 1.oktober - Gummistøvlerne blev
kortet af 1.april, hvis de var ved at være for små og for slidte ” Så
historierne er gode nok - Det var en anden, men ikke mindre lykkelig tid!
Ser jeg tilbage på mit liv, har jeg levet en lykkelig tilværelse, med en.......

dejlig kone,

4 dejlige børn og svigerbørn, og indtil nu 7 vidunderlige børnebørn, i en periode af verdens udvikling, hvor
der er sket fantastisk mange ting. Da jeg var barn, var bilen et særsyn. I dag næsten en selvfølge i enhver
familie. TV, PC og Internettet er blevet en del af hverdagen. De økonomiske vilkår er på et helt andet niveau,
end da jeg var barn.
Vi har også haft det fornødne held, som ikke er at foragte, men nok også en hel del virkelyst og positivt
livssyn, hvor holdningen har været -

Fokusér på mulighederne
og ikke på besværlighederne.
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Børge Axel Reckweg Rossing, født 14. maj 1943 i Husum.
Børge er født den 14. maj 1943 om aftenen på Boeslundevej 61 i Husum og døbt den 15. aug. 1943 i Husum
Kirke af pastor Knud Rasmussen.

Familiens aftenture gik ofte ”ned til åen”, Harrestup å, der hvor den krydser Slotsherrensvej, hvor vi bl.a.
fodrede ”pritrapperne”. Kort efter befrielsen forsvandt Børge et par gange og store eftersøgninger blev sat i
gang. Den ene gang fandt vi ham på broen over åen, hvor han stod og pegede og sagde: ”Se pritrapperne.”
Anden gang blev han kørt hjem af politiet, som en af deres første opgaver efter de igen var trådt i almindelig
funktion.
Sammen med Kirsten og Arne gik han i Husum Menighedsbørnehave, der først havde til huse i en gammel
gård i den gamle landsby i Husum. I 1947 nedlagde man grundstenen til en børneinstitution ved siden af
Husum Kirke. Børge blev udpeget til at stå ved siden af Københavns biskop, Fuglsang Damgaard, der lagde
den første sten, for at repræsentere børnene.

Børge fortæller:
”Ved indvielsen af den nye børneinstitution i sommeren 1948 skulle alle børnene sammen med forældre og
personale gå i optog fra den gamle børnehave i Gadelandet til den nye institution ved kirken, med FDF, K.26
Husum ’ orkester i spidsen.
Til lejligheden havde man forfattet en sang, som skulle læres af os børn så vi kunne afsynge den under vejs.
Da jeg var den, der havde lært sangen bedst i børnehaven, blev jeg udpeget til at går forrest med
børnehavelederen, frk. Thygesen i hånden som ”korleder”. Det blev i sandhed en større opgave end jeg
havde ventet, da FDF orkestret ikke var kommet til tiden, så jeg måtte synge a capella. Undervejs trådte
orkestret heldigvis til.

1 1946 var Kirsten, Arne og jeg de sidste 14 dage af august med børnehaven på koloni på Færgegården ved
Nykøbing Falster. Sidste år jeg var med i, var 1948.

11. august 1949 begyndte jeg i 1. klasse på Husum Skole. Min skolegang var præget af det, man vil kalde for
”svingende præstationer”, så lærerne nogle gang syntes jeg var et geni, andre gange en idiot. Selv opfattede
jeg skolen som et sted, der var mere undertrykkende endfremmende for talenterne, men der var nogle lærere,
der havde større sans for den skæve indsats ’ kvaliteter. I 2. mellem skidle vi skrive en stil om, hvad vi ville
være, og formastelige jeg kom for skade, at skrive, at jeg godt kunne tænke mig at blive lærer; men det skulle
jeg aldrig have gjort. Min favoritlærer, Thøger Birkeland kaldte mig op til katederet, og meddelte mig i alles
påhør, at ”det skam ikke var så let at blive lærer, så du skal nok skrue dine forventninger lidt ned”. På et
sekund blev Birkeland reduceret til kun at være min klasselærer, og jeg indstillede mig villigt på en karriere
efter evne.
Faktisk satte den lille episode, efter min egen mening, mig 6-7 år tilbage i et normalt uddannelsesforløb, så
jeg først turde gå i gang med et studenterkursus som 23-årig. Især da Thøger Birkelands vurdering blev
bekræftet af vidnesbyrdet fra realklassen, hvor der stod, at jeg var en ”jævnt god begavelse”, d.v.s. snotdum.
Et forløb, der har været med til at præge de holdninger til undervisningen, som retningsgivende for mine
pædagogiske holdninger. Jeg lovede sig selv, aldrig at tænke i små og store begavelser, men at eleverne var
udstyret med større eller mindre hurtighed til indlæring, så læring blev et spørgsmål om tålmodighed og
lydhørhed overfor elevernes talenter. ”

1. marts 1958 flyttede vi fra Husum til Århusgade nr. 1. Børge fortsatte dog i 3. mellem på Husum til det nye
skoleår begyndte 11. august, hvor han flyttede til Strandvejsskolen. Herfra tog han realeksamen i 1960.
Børges sidste skoleår var noget turbulent, da vores far og mor blev separeret i januar 1960 og hjemmet delt.
Mor fik forældreretten over Børge og dermed den fælles lejlighed. De blev skilt 18. april 1962.
Børge havde lidt svært ved at finde sig til rette efter skolen og 2. juledag sejlede han fra Københavns Frihavn
til Østen med ØK’s M/S Basra, forhyret som steward. Det var en oplevelse ud over det sædvanlige.
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Børge fortæller herom:
"Besætningen var delt i grupper og jeg så kun Kaptajnen en gang under rejsen. Hvis der var passagerer om
bord spiste l. styrmanden med dem, ellers spiste l. styrmand og maskinchefen alene, hver for sig. De øvrige
officerer, i alt 12 mand, spiste i officersmessen, hvor jeg var den tjenende ånd. I alt var der omkring 30
besætningsmedlemmer om bord. Her udover kunne vi have 4 passagerer om bord.
Vi sejlede gennem Kielerkanalen til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen, Marseilles, Genua,
gennem Suezkanalen til Aden, Penang i Malaysia, Port Swettenham, Singapore, Bangkok, videre til Saigon,
hvor vi ved gennemsejlingen af Mekongdeltaet blev beskudt af partisanerne, så vi ikke kunne færdes
udendørs på skibet og måtte holde os fra vinduer og koøjer. I Saigon blev der sat politivagt ved skibet for at
det ikke skulle blive entret afpartisanerne.

Derfra videre til Manilla på Philipinerne, Hongkong og til Shanghai i Kina, videre til den amerikanske
flådebase Naha i Japan og derfra til Youkohama, der er Tokyos havneby, og var "endestation " på turen.

I Bangkok blev der på hjemturen båret en last om bord i sække. Ingen var orienteret om hvad lasten bestod
af men det viste sig, at det var giftige sager, da 5 af havnearbejderne døde i skibets last afforgiftning.
Med et brev fra tante Signe modtog jeg et udklip fra "Politiken" af en artikel om den farlige last, der bestod
af Pentaklorofenat, og dens menneskelige konsekvenser. På vejen over det Indiske Ocean blev lasten dumpet
af skibets officerer iført sikkerhedsdragter, da matroserne havde nægtet, at have noget med den farlige last at
gøre.

Efter at have passeret Kielerkanalen blev "Basra " dirigeret til Raumo i Finland, hvor det blev totalt renset
affinske folk iført specialudstyr inden det vendte stævnen mod København, som vi anløb den 31. maj 1961."

Derefter kom Børge i handelslære i stormagasinet Crome &
Goldschmidt i stofafdelingen. Efter læretiden fik Børge lyst til
at læse og tog nysproglig Studenterksamen fra Akademisk
Studenterkursus i 1967.

Børge fortæller videre:
"Derefter læste jeg Dansk på Københavns Universitet og blev
cand.phil. i 1974 og tog embedseksamen i 1975. Derefter var
jeg i delt pædagogikum på Herlufsholm, fordi jeg samtidig var
ansat på "Stenhus" i Holbæk. Ansættelsen begyndte i 1972
samtidig med at jeg læste 2. del på universitetet. Specialet var
med professor Bille-Janssen som vejleder, en kortlæggelse af
Henrik Pontoppidans 10 første små romaner, som oplæg til
hans 3 store romaner, "Detforjættede land", "Lykke Per" og
"De dødes rige".

Fra 1972 til 1999 var Børge ansat som adjunkt/lektor på
”Stenhus” med en afbrydelse, hvor han med sin partner
Moktar Redjeb på Vesterbrogade startede Københavns første
nordafrikanske restaurant, ”La Rose de Tunis” i 1984. Et
engagement, der varede til Moktars død i 1991.
Børge fortsætter:
Børge, 18 år.
"Det var vigtigt og symptomatisk for mig, at afprøve andre
talenter end de rent boglige, så det var opløftende for mig at se, at der også var succes på den front.
Ambitionerne var store, og blev indfriet til fulde. Opgaverne var fordelt således, at Moktar ledede køkkenet
ogjeg passede gæsterne, regnskabet, personalet samt indkøb af vin.

Det vigtigste i mit liv har aldrig været mit arbejde, men mine interesser som spænder over litteratur, religion,
kunst, arkitektur, arkæologi, historie, musik, teater, nye miljøer og mennesker. Denne nysgerrighed drev mig
ud på mange af mine rejser, til Syd- og Nordamerika spændende fra Alaska til Argentina, Afrika fra Egypten
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til Sydafrika og Asien fra Tyrkiet til Japan., samt hele Europa. En særlig plads i mit hjerte har Italien, især
Rom.”
Børge har et fantastisk kendskab til byen. Han har været der mere end 50 gange siger han, jeg har været der 2
gange med ham og begge gange har det været en helt fantastisk oplevelse. Han taler sproget og kender byen,
ja så godt, at han kan hjælpe romerne med at finde vej. Vi fik set en masse og hørt Børges interessante
beretninger om de forskellige bygninger og monumenter.

Da mor også lider af samme nysgerrighed stod hun næsten hver gang med kuffert klar og trippede for at
komme med - så generøst tog Børge hende ofte med - bl.a. til USA, Italien og 2 gange til Sydafrika, så hun
næsten er lige så berejst som ham.
Børge fortæller videre:
”Den allerførste rejse jeg foretog til udlandet var med mor til Sydslesvig og Holsten og jeg var kun 5 år
gammel. I Holsten var meget sønderbombet. I både Sydslesvig og Holsten var lejlighederne overfyldte med
flygtninge fra øst, og der herskede stor nød med mangel på bassale livsnødvendigheder. Jeg glemmer aldrig
de skæbner man hele tiden blev konfronteret med. Mormor boede i Flensborg og var forvist til pigekammeret
bag køkkenet, fordi hendes lejlighed var blevet inddraget til to flygtningefamilierfra Pommern. I Neumünster
fremviste Tante Hennys forældre et bombekrater, der, hvor deres hjem havde været. Det eneste de havde
tilbage var en sammensmeltet sølvske. Alle disse billeder har været med til at præge mine holdninger og det
har faktisk været den vigtigste rejse i mit liv. ”

I 1978 flyttede Børge til Falkoner Alle på et gammelt tørreloft, der var indrettet til 2 lejligheder. Den 30.
december 1999 havde Børge og Roger gæster fra Norge og under middagen tændte de de levende lys på
juletræet. Pludselig gik der ild i juletræet og på et sekund var lejligheden omspændt af flammer. Børge fik
forbrændinger på arme og ansigt i sit forsøg på at slukke ilden. På trods af det, fik han senere forelagt en
bøde på kr. 2.000 for letsindig omgang med ild.
Børge nægtede at betale bøden og spurgte betjenten, der behandlede
sagen, om han ikke havde levende julelys på sit juletræ. Det havde
han og Børge mente så, han havde gjort sig skyldig i samme
forseelse og også stod til en bøde. Ved Frederiksberg Ret fik Børge
en advarsel, under hans vilde protester, men slap for bøden.
Børge slutter med:
”Efter 4 måneders istandsættelse flyttede jeg tilbage, men jeg fandt
mig aldrig til rette igen, så jagten gik ind på et hus på jorden.
Tilfældigheden ville, at jeg faldt for et hus 100 m fra mit fødested
med udsigt til min elskede Husum Skole, så ringen er sluttet.

I de sidste 7 år har jeg delt seng og bord med Roger Lundsten, der
er frisørmester fra Oslo. Roger driver nu en frisørsalon på Ndr.
Fasan vej på Frederiksberg. Sammen med Roger har jeg et landhus
på min fars fødeø, Lolland, nær Nakskov.
Summa, summarum, et liv spændt ud mellem tradition og fornyelse.

I dag, år 2003, i mit tresindstyvende år, er jeg en glad og tilfreds
pensionist (dog ikke med den nuværende regering), da jeg altid har
holdt galden flydende, og har fastholdt mit venstreorienterede
standpunkt. (Nå, nå, men han tér sig som en rigtig kapitalist !!!!
GR.)

Roger i sin norske nationaldragt
og Børge

Jeg føler, at jeg har fået lov til at leve i en tid, hvor alting blev
meget lettere. De små knaphedsvilkår, som var de allerfleste menneskers hverdag afløstes i min tid med
arbejde til alle, masser afforbrugsgoder, rigeligt med mad og ret til at være, tro og tænke som man ville. Det
som bekymrer mig i dag, år 2003, er den politisk labile situation, som er verdens tilstand. Hvad skal det dog
ende med ? Nå, men det har jo alle gamle idioter sagt. ”
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Daniel Henrich Rossing
Wilhelm

Harald Jacob Rossing

Svend Georg Rossing

Født 17. maj 1831
Nykøbing F.
Gift 12. juni 1857
Nysted Kirke
Død 20. dec. 1904
Nysted

Født 8. febr. 1861
Nysted
Gift 18. nov. 1887
Set Mikkels Kirke, Slagelse
Andrine W. Jensen
Død 26. febr. 1928
Født 16. jan. 1827
Nysted
Svendborg
Død 26. jan. 1900
Nysted

Født 18. sept. 1900
Nysted
Gift 17. maj 1928
SktNikolai Kirke, Nakskov
Død 29. sept 1974
Nakskov

Karl Josef K. Møller
Født
Slagelse

Kirstine M. Moller
Født 18. nov. 1864
Slagelse
Død 14. juli 1931
Nysted

Caroline C. Witter

Harald Rossing
Født 3. marts 1929
Nakskov
Gift 30. nov. 1952
Skt. Nikilaj Kirke, Nakskov
Ægtefælle: Lis Fabricius Holm

Eva Dortea Nielsen
Født 22. aug. 1907
Nakskov
Død 4. sept. 1980
Nakskov
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Født 25. febr. 1805
Gift 20. juni 1828
Død 12. marts 1851

Magdalene Heerdegen
Født 7. nov. 1806
Død 14. juni 1849

Jacob Jensen

Harraldine Lund
Født 1795
Død 22. jan. 1873

Harald Rossing, f. 3. marts 1929 i Nakskov.
Gift d. 30. nov. 1952 i Nakskov Kirke med Lis Fabricius Holm, født 30. nov. 1933 i Nakskov.
Skilt 24. nov. 1954.
Gift d. 22. maj 1955 i Nykøbing M. Kirke med Ruth Heiberg Petersen, født 9. maj 1926 i Nykøbing M.
Skilt 24. febr. 1977.
Gift d. 15. juli 1987 på Ebeltoft gamle Rådhus med Ilse Margrethe Würtz Delaurand, født 3. dec. 1937 i
Århus.

Harald blev født i hjemmet på Skovsgårdsvej 55, 1. i Nakskov og døbt i 1929 i Nakskov Kirke. I 1935 købte
familien et nyopført hus, der havde været benyttet til udstilling, på Fayesvej 11.

1. april 1936 kom Harald i Nr. Boulevard Skole i Nakskov. I efteråret 1939
bestod han optagelsesprøven til mellemskolen fra 4. klasse. 15. august 1940
begyndte Harald i 1.mellem på Nakskov Gymnasium, hvor han bestod
mellemskoleeksamen i foråret 1944.

Efter sommerferien 1944 begyndte Harald i gymnasiet, der på et tidspunkt blev
delvis beslaglagt til tysk lazaret. Undervisningen fortsatte dog i kælderetagen på
trods af, at resten af bygningen var befolket med sårede tyske soldater.
Haraids interesse for søværnet var vakt under krigen. Jeg husker, at den danske
minestryger MS 5 lå i havnen med havnefogedens søn som chef og at Harald var
meget optaget af det.

Efter fredsslutningen og indtil Harald
Mellemskoledreng
kom i søværnet var han medlem af en
Harald
Hjemmeværnsforening
i
Nakskov
ligesom han var medlem af Konservativ Ungdom (KU).
I juni 1947 blev Harald matematisk student fra Nakskov
Gymnasium og 1. juli mødte han til lægeundersøgelse i Nyboder for
at blive optaget som søkadetlærling. I første omgang kom han ikke
gennem lægeeftersynet. Han blev sendt ud i byen for at skaffe en
lægeattest på, at han ikke led af sukkersyge. Det vakte en voldsom
uro i hele familien, da alle vidste, at det var Haraids faste mål at
blive søofficer.

Harald i
hjemmeværnsforeningens
uniform

Helt til Slagelse, hvor jeg var på ferie, rygtedes det og farbror
Christians kommentar var,
at Harald nok havde spist
for mange jordbær til
studentergildeme.Harald var
dog selv klar over det ikke
bare var jordbærerne, men
nok nærmere de våde varer,
der var skyld i misér’en.

To dage efter kunne Harald
og et par stykker til
dokumentere, at de ikke led af sukkersyge. De blev så antaget som
søkadetlærlinge og sendt op til Arresødallejren ved Frederiksværk for
at slutte sig de tidligere antagne og gennemgå søværnets
eksercerskole. Da de var blevet 2 dage forsinket fik lov til at bruge
week-end’en til at lære at stå ret og rør, gøre honnør m.v., så de kom
på niveau med kammeraterne. De var indkvarteret i telte på lejrens
eksercerplads ved Arresøen, hvor de også lærte at ro en travalje.
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Teltlejren i Arresødal

Den næste week-end besøgte vi, det var farbror Christian, Tante
Johanne, tante Clara og jeg, uanmeldt Harald i Arresødallejren. Vi fandt
Harald liggende i græsset i nærheden af deres telte, da han havde
beredskabsvagt. På et tidspunkt spurgte farbror om vi ikke kunne køre en
tur. Det havde Harald lyst til, så han ville lige spørge løjtnanten, der lå i
græsset i nærheden, om han kunne få tilladelse til udflugten. Farbror
foreslog, at han skulle gå med, hvilket Harald syntes var en god ide. De
vandrede hen til løjtnanten og Harald gjorde stram honnør, farbror
præsenterede sig og sagde, "det glædede ham at hilse på løjtnanten",
men desværre, det hjalp ikke, løjtnanten sagde, at det måtte vente nogle
år endnu inden Harald kunne forlade en vagt. Vi vandrede så i samlet
flok op på KFUM’s Orlogshjem for at drikke kaffe og nyde KFUM’s
lækre cremeboller.

1. september 1947 var eksercerskolen afsluttet og søkadetlærlingene blev
sendt til Esbjerg, hvor de blev mønstret om bord på Korvetten ”Thetis”,
der havde gjort krigen med som engelsk eskortefartøj for konvojerne
over Atlanten.

Med ”Thetis” var de på fiskeriinspektion ved Færøerne i en måneds tid.
Efter et besøg i hjemlige farvande gik togtet til Amsterdam og London. I
London fik lærlingene lejlighed til at bese byen, der endnu var mærket af
tyskernes bombardementer.

Harald i ”matrostøjet”
10. aug. 1947

På fiskeriinspektionen prøvede de efterårsstormene på Atlanten og de, der ikke kunne tåle strabadserne fik
lejlighed til at melde fra, da lærlingetogtet den 20. nov. 1948 var slut. I vinterens løb gennemgik de
aspirantklassen på Søofficersskolen.

Aspiranttogtet i 1948 gik til Grønland med en eskadre på 3 skibe, bestående af fregatten ”Niels Ebbesen”,
minestrygerne ”Søløven” og MS 10, hvor aspiranterne skiftedes til at gøre tjeneste på de forskellige enheder.

Aspiranttogt 18. juni til 19. oktober 1948. Set fra oven: MS 10, Niels Ebbesen og Søløven.
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Første anløb på togtet var Lysekil, hvor eskadren deltog i Nordisk Kadetstævne, som det år blev arrangeret af
Sverige.
På vej til Grønland aflagde eskadren besøg på Færøerne og i
Reykjavik i Island. Med på togtet var statsminister Hans Hedtoft,
der skulle besøge nogle af Grønlands byer og udsteder. Når han
skulle i land, ønskede han at blive roet i land i en af ”Niels
Ebbesens” robåde. Harald var med i den faste besætning, der
havde fornøjelsen, at ro Hedtoft i land. Det var første gang
Harald stiftede bekendtskab med Grønland og dets farvande.

Efter Grønlandstogtet var eskadren i danske farvande så betids, at
de kunne deltage i mindehøjtideligheden på 5-årsdagen for 29.
august 1943. Da togtet afsluttedes 19. oktober 1948 blev de
udnævnte til C-kadetter og læste hele vinteren på
søofflcersskolen.
Statsminister Hans Hedtoft med
sine roere. Harald er nr. 2 f. højre.

Kadettogtet fra 17. juni til 7. oktober 1949 gik til Nordisk
Kadetstævne i Mandal i Norge, til Cherbourg i Frankrig, hvor de
fik lejlighed til at bese invationskysten og den kunstige invationshavn ved Arromanches. Togtet sluttede med
at kadetterne ved Stockholm deltog i den svenske Sjökrigsskolans Bal. Ved togtets afslutning blev holdet
udnævnt til B-kadetter. Vinteren igennem læste de på Søofficersskolen på Holmen.

1 foråret 1950 var Harald delingsfører ved
søværnets rekrutskole i Arresødallejren, for det
hold der blev indkaldt i april.

Togtet som B-kadet i sommeren 1950 med
fregatten
”Holger
Danske”,
Minestrygerne
”Søløven” og MS 5 gik syd om Sjælland over
Nordsøen til Edingburgh og tilbage i danske
farvande og til Sønderborg, hvor der var inspektion
af kong Frederik d.IX. Vinteren afsluttedes med
eksamen. 15. juni 1951 blev han udnævnt til
Søløjtnant II (2.grad).
Efter udnævnelse til søofficer var Harald og hans
kammerater i audiens hos kong Frederik d. IX på
Christiansborg for at takke for udnævnelsen til
officer.

Harald midt i billedet med front mod basserne.
Delingsføreren har pålagt en rekrut at rette på
sin hue.

Fra 28. juli til 12. dec. 1951 gør Harald tjeneste om
bord på torpedobåden ”Krieger”.
29. juli 1951 deltager besætningen i ”Olavsdag” på
Dybbøl.

Fra januar 1952 til december 1953 gør Harald
tjeneste på kystjagere af Willemoes-klassen.
19. marts 1952 blev Harald udnævnt til Søløjtnant af
l.grad (I dag Premierløjtnant).

30. nov. 1952 blev Lis og Harald gift i Nakskov
Kirke. De flyttede ind i en lejlighed i Kastrup på
Amager. Her blev Yvonne født 24. april 1954.

Harald foran besætningen med dragen sabel
på vej til Oiavsdag på Dybbøl.
I baggrunden skimtes Dybbøl Mølle.

I 1953 gjorde Harald tjeneste på kystjageren
”Willemoes”. Da Keld og jeg var sejlende over
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Århus Bugten lå
kikkerten.

”Willemoes”

for anker. Harald var vagthavende officer og havde længe fulgt os i

I sommeren 1954 var Harald udkommanderet til tjeneste ved Marinehjemmevæmets skole på Slipshavn ved
indsejlingen til Nyborg Fjord.

Fra 1. september 1954 til 31. august 1955 var Harald adjudant for chefen for Bælternes Marinekommando i
Århus, kommandør P. Scheibel. Det var under tjenesten her Harald lærte Ruth at kende. I november 1954
blev Lis og Harald skilt.
Den 22. maj 1955 blev Ruth og Harald gift i Nykøbing Mors Kirke.
Fra den 24. oktober 1955 blev Harald overført til Grønlands
Kommando som chef for inspektionsfartøjet ”Maagen”, der havde en
besætning på 8 mand. Harald og Ruth flyttede til Grønnedal, hvor
”Maagen” havde station. I begyndelsen delte de hus med Haralds
kollega, der var chef for ”Ternen” og hans kone. 1. april 1956 blev
Harald udnævnt til kaptajnløjtnant.

I tiden 2. til 15. september 1956 sejlede Harald ”Maagen” tilbage til
København og rejste derefter til Reykjavik for den 29. september
1956 at overtage inspektionsfartøjet ”Teisten”, der nu skulle gøre
tjeneste på Grønland.
I febr. 1957 gik søsterskibet inspektionskutteren ”Ternen” ned ved
Færingehavn på Grønland og 8 mand druknede, heriblandt chefen,
som Harald delte hus med. Den sunkne inspektionskutter blev
lokaliseret af den grønlandske politikutter og Harald blev sendt af
sted med ”Teisten” for at bjærge de druknede og redde, hvad reddes
kunne.

Brudeparret Ruth og Harald

28. april 1957 blev Annette født på sygehuset i Ivigtut, der ligger nær Grønnedal og hvortil der var en farbar
vej over land.
I sommeren 1957 var Harald med ”Teisten” i Kong Oscars Fjordområdet for at foretage opmålinger med
assistance af 2 orlogskaptajner. På dette togt var søværnets chef, viceadmiral A.H. Vedel og admiralinden
med som ”passagerer”. Harald måtte overlade chefskahytten til viceadmiralens og måtte selv nøjes med en
sofa i styrehuset.

Under opmålingsopgaverne reddede ”Teisten” en besætning på 23 mand fra det norsk skib ”Polarbjørn”, der
var løbet på et isbjerg og havde kilet sig fast der, hvilket reddede det fra synke straks. Besætningen havde
reddet sig over på isbjerget, hvorfra de kom over i ”Teisten”. Nu blev der trængsel om bord med mere end 30
mennesker på et skib, der var beregnet til 8 mand.
Da opmålingen var endt sejlede ”Teisten”, nu kun med viceadmiralen som ”passager” via Seydisfjord på
Island og Bergen og den norske skærgård tilbage til Flådens Leje i København.
Da Harald kom tilbage til København meldte han sig i Søværnskommandoen en fredag og fik ordre på, at han
skulle møde mandag i Forsvarsministeriets 1. kontor, Organisationskontoret, hvor han skulle gøre tjeneste
som eneste officer fra søværnet. Her arbejdede Harald fra november 1957 til september 1962 og var bl.a.
assisterende officer ved bygningen af orlogskutterne ”Maagen” og ”Mallemukken”, der blev bygget i
Helsingør og kom til at gøre tjeneste ved Grønland.
Ved hjemkomsten til Danmark købte Ruth og Harald et 1-planshus i Hvidovre tæt ved Rebæk Sø. 9. nov.
1959 blev Birgitte født i Hvidovre.
I juli og august 1960 var Harald med kongeparret i Grønland, hvor han gjorde tjeneste på ”Dannebrog” som
”kendt mand”, på grund af hans kendskab til grønlandske farvande fra hans tid deroppe, og for at hjælpe med
at føre skibet, når det sejlede indenskærs.
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Harald fløj med samme SAS-fly som Kongen, Dronningen og prinsesse Margrethe til Sdr. Strømfjord, hvor
”Dannebrog” lå og ventede på det kongelige selskab. På togtet anløb de Upernavik, Umanak, Sukkertoppen,
Jakobshavn, Egedesminde, Holsteinsborg, Godthåb, Frederikshåb, Julianehåb, Evigtut og Flådestationen
Grønnedal.

På dette togt hændte det ofte, at Kongen kom op på broen eller ned i officersmessen og drak kaffe eller en øl
med de vagtfrie officerer og fortalte om sine oplevelser fra sin aktive tid i marinen. Lejlighedsvis blev
officererne på skift indbudt til at spise middag i salonen med det kongelige selskab. Under disse middage
havde Harald lejlighed til at sidde ved siden af både Kongen og Dronningen.
Ved de mere officielle arrangementer på skibet havde officererne bl.a. til opgave, at hjælpe gæsterne til rette
og sørge for, at de blev godt beværtet.
På hjemturen besøgte selskabet Thule Airbase, hvor det kongelige selskab med følge blev modtaget af en stor
amerikansk parade med orkester og faner. Hele selskabet blev af amerikanerne inviteret en tur på
indlandsisen på motordrevne slæder. Gennem en tunnel kørte de ned under indlandsisen, hvor der i atomsikre
rum var indrettet faciliteter til indkvartering, hospital og forplejning.

Inden afrejsen fra Thule Airbase var selskabet til ”kaffemik” og trommedans på den oprindelige Thule
boplads, hvorefter turen gik til Sdr. Strømfjord og dagen efter med SAS til Kastrup.

Under tjenesten i Forsvarsministeriet var Harald i 1962 sagkyndig
rådgiver for højesteretssagfører Bent Jacobsen, der repræsenterede
Danmark i den såkaldte ”Red Crusader” sag mod Storbritanien ved
den internationale domstol i Haag, der havde til huse i
Fredspaladset..
Forhistorien var den, at den skotske trawler ”Red Crusader” var
taget på fersk gerning under fiskeri ved Færøerne af et dansk
fiskeriinspektionsskib. Inspektionsskibet sendte et inspektionshold
bestående af en løjtnant og 4 orlogsgaster over til ”Red Crusader”.

Da de kom om bord på trawleren blev de overfaldet og låst inde på
skibet, der nu forsøgte at stikke af fra inspektionsskibet, der skød
efter trawlerens stævn, uden at det stoppede. Et britisk marinefartøj
blev tilkaldt og fik frigivet det tilfangetagne inspektionshold.
1. juli 1962 blev Harald udnævnt til Orlogskaptajn og fra september
samme år til juli 1963 gjorde Harald tjeneste ved søminevæsenet. I
månederne juli til september 1963 var han næstkommanderende i
minelæggeren ”Lindormen”.

I september til november 1963 var Harald
konsulent
ved
færdiggørelsen
af
minelæggeren ”Falster”, der blev bygget på
Nakskov Skibsværft. Efter færdiggørelsen
var han næstkommanderende i ”Falster” fra
november 1963 til februar 1965. Senere
blev ”Falster” adopteret af Haraids fødeby
Nakskov.
I 1963 besøgte ”Falster” Leningrad, det nuværende Set. Petersborg, efter indbydelsen
fra Sovjetunionens ministerpræsident Nikita Khrusjtjov.

I februar 1965 tiltrådte Harald som sektionschef ved Søværnets Operative
Kommando (SOK) i Århus med ansvar for personel og senere for operationer, d.v.s.
sejlplaner for marinens skibe.
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10. december 1971 kom Harald igen om bord i minelæggeren ”Falster”, denne gang som chef og i perioder
tillige divisionschef. I forbindelse med kong Frederik d.IX’s død i januar 1972 skød ”Falster”, efter
jordpåkastelsen i Roskilde Domkirke, sørgesalut på 81 skud på Århusbugten ud for ”Marselisborg”. En
ceremoni, der tager 40 minutter, da der er 30 sekunder mellem hvert skud.
I sommeren 1972 afholdtes en flåderevy
på Århus Bugten til ære for Dronningen
efter hun var blevet regent. ”Falster”
deltog og efter revyen havde Harald
besøg af Dronningen og Prinsen på
”Falster”.
Om aftenen var officererne inviteret til
middag på Marselisborg Slot, hvor
Harald fik Prins Henrik til bords. Harald
spurgte til prinsens tid i Indokina, det
nuværende Vietnam. Det gav prinsen
anledning til at fortælle levende om sine
oplevelser, der både var interessante og
spændende.
Dronningen og Prins Henrik på besøg hos Harald
da han var chef i ”Falster”

I september 1973 var minelæggeme
”Falster” og ”Sjælland” ledsagerskibe for
”Dannebrog” på Dronningens første officielle statsbesøg, der gik til Helsingfors og Leningrad.

Under opholdene her deltog Harald
blandt ledsagerne til officielle
arrangementer og 4. sept. 1973 blev
han benådet med ordenen ”Ridder af
Finlands Hvide Rose” af præsident
Kekkonen. Han fik overbragt
ordenen pr. brev fra den danske
ambassade med besked om, at han
skulle bære den til den officielle
middag om aftenen.
1. april 1974 blev Harald chef for
SOK’s operationsbunker i Århus og
søredningstjenesten. Under tjenesten
her lærte Harald Ilse at kende. Hun
var civilt ansat i Signal- og
Varslingstjenesten, hvor hun bl.a.
oplæste
”Efterretninger
for
Søfarende” i Danmarks Radio.
Under tjenesten her blev hun overassistent. I forbindelse med tjenesten var Harald søværnets repræsentant i
”Søsportens Sikkerhedsråd” og i årene 1975-77 dansk repræsentant i ekspertgruppen vedr. ”Search and
Rescue” under den internationale maritime konsultative organisation (IMCO).

29. januar 1975 fik Harald tildelt fortjensttegnet for god tjeneste i Søværnet, kaldet Holmens Hæderstegn.
Den 2. april 1975, på årsdagen for Slaget på Reden i 1801, blev Harald udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Godt et halvt år senere, 24. november 1975 var Harald i audiens hos Dronningen på Christiansborg for at
takke for ridderkorset.
Den 15. januar 1975 flyttede Harald og Ilse sammen, hvorefter Ruth og Harald blev skilt den 24. febr. 1977.
15. juli 1987 blev Ilse og Harald gift på Ebeltoft gamle Rådhus. Ilse har pigerne Anne Cathrine Esmark og
Mette Esmark, der er født henholdsvis 28. jan. 1964 og 22. febr. 1966.
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Fra 1979 til 1984 var Harald chef for SOK’s personelog uddannelsessektion og fra 1984 til 1989 var han
chef for SOK’s logistikplanlægning, der bl.a.
omfattede NATO’s nordregion og medførte mange
tjenesterejser til møder i Storbritannien.

Den 31. marts 1989 forlod Harald søværnet efter 42 års
tjeneste for at blive kørt hjem i admiralens bil til en
tilværelse som pensionist.
I sommeren 1991 byggede Harald og Ilse et helårshus i
1. række på deres strandgrund efter at sommerhuset var
blevet fjernet. Huset ligger på en ca. 10 m høj klint
med en dejlig udsigt over Århusbugten mod
Skødshoved med Mols og Samsø i kimingen.

Fra 1994 til 2000 var Harald formand for de
”Samvirkende grundejerforeninger, Skæring Strand”
og efterfølgende blev han også formand for ”Samvirket
Skæring-Egå”, der er et kommunalt råd.
Siden drengeårene har Harald været en ivrig
frimærkesamler, hvor hele verden har hans interesse.
Denne interesse har engageret ham i den lokale
frimærkeklub og lægger beslag på en stor del af hans
tid, ligesom det er mit indtryk at kikkerten ofte sættes
for ”det blinde øje” og rettes mod Mols og Kaløvig.
Orlogskaptajnen pibes ”fra borde”
31. marts 1989.

Barn med Lis Fabricius Holm:
Yvonne Rossing, født 24. april 1954 i Kastrup på Amager, døbt i Kastrup Kirke.
Gift med Gunnar Löfberg
Børn:
Bjørn Henrik Löfberg, født 15. aug. 1982 på Nyborg Sygehus.
Sandra Valborg Löfberg, født 26. maj 1987 på Nyborg Sygehus.
Børn med Ruth Heiberg Petersen:
Annette Rossing, født 28. april 1957 i Ivigtut i Grønland, døbt i Hvidovre Kirke.
Gift i Skødstrup Kirke med Benny Hebsgaard.
Børn:
Caroline Hebsgaard, født 12. maj 1977 på Fødselsstiftelsen i Århus,
Gift i Skødstrup Kirke med Søren Mortensen.
Barn:
Casper Hebsgaard Mortensen, født 23. okt. 2002 på Skejby Sygehus.
Rasmus Hebsgaard, født 15. sept. 1978 på Fødselsstiftelsen i Århus,
Mathilde Hebsgaard, født 3. marts 1984 på Fødselsstiftelsen i Århus,
Mikkel Hebsgaard, født 28. marts 1986 på Fødselsstiftelsen i Århus.
Birgitte Rossing, født 9. nov. 1959 i Hvidovre, døbt i Hvidovre Kirke.
Gift i Skødstrup Kirke med Niels Sejersen.
Barn:
Andreas Rossing Sejersen, født 18. maj 1987 på Fødselsstiftelsen i Århus.
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Et par avisartikler fra Haralds scrapbog:

Fra en underjordisk bunker dirigeres redningsaktionerne herhj

SNART REALITET MED
COMPUTER-HJÆLP I
EFTERSØGNINGSSAGER
To skibe er i
nød hver dag
Sådan arbejder redningstjenesten

Men der skal også held til for at
gennemføre vellykkede red
ningsaktioner, siger orlogskap
tajn Harald Rossing

Af Lars Ote Knippel ■ Foto- Hena Otto

Al Henrik Kaufholz
ARHUS

(Politiken)

—

Den daeliße ledet af Snvrernet«
Opersiiv«
Kouiroando (SOKj i Ar
but. orlox'kaptajn HaraM Roning har netop
t wret en tur i DDR. Nu
er det sichte hul i luret
mnkrine Danmark lok
ket. SOK slår i daß I di
rekte kontakt med alle
vore nabolande* red
ningstjenester, Ù Ingen
hjælp til sulolk i nod
forsinkes af diplomatisk
eller niilitntrt bureati-

m4lt, rinse til et pnrst bur>«r»;«joib ter *t tt »tern til i)

>JM«er »m torwiindn. b»;«e,
ukjriveveL'«: ot «ndrr spir«-

Orlogskaptajn Harald Rossing: Stigning i antallet
iff aktioner med udenlandsk« s-tatsborgore

Politiken 12. aug. 1977

Overkonstabel Peter Bjenegård har vagten og ingen lukkes gennem metalde

Søndagaktuelt 14. aug. 1977
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Christian Harry Georg Rossing, f. 22. juli 1962.
Gift 4. August 1982 i Jyllinge Kirke med Iris Moser, født 18. Februar 1962, skilt 1988.
Gift 16. Juli 1993 i Hilterfingen Standesamt med Anna (kaldet Anni) Rosa Müller, født Graf, f. 9. okt.
1955.

Christian blev født på en søndag på Astrid a'Rogvis Fødeklinik i
Høje Søborg, mens vi boede i rækkehuset på Fagotvej 44 i Herlev.
Han blev døbt i Gladsaxe Kirke, da Herlev Kirke var under
restaurering.
Han gik en kort tid i en børnehave i en villa på Skovlundevej. Den 30.
sept. 1967 flyttede vi til et hus på Søndervang 14 i Jyllinge, hvor
Christian hurtigt fandt sig til rette.

I foråret 1968 købte vi familien Krauses optimistjolle JS 1 og den
lærte Christian hurtigt at håndtere. Jeg husker hans første sejltur, hvor
jeg gik frem og tilbage på sejlklubbens bro med jollen tøjret til en
snor, så jeg havde nogenlunde styr på Christian og jollen. Efter nogen
tid friskede vinden og Christian råbte han gerne ville ind, hvilket han
naturligvis kom omgående.

Vi havde en aftale om, at Christian gerne måtte sejle, når der var
andre joller ude at sejle og han havde redningsvest på. Da jeg senere
på sæsonen kommer ned til vandet, ser jeg min Lynæsjolle krydse
rundt på Vesen med Christian ved pinden. Det klarede han fint og jeg
Christian 7 år
blev stolt, han var endnu ikke fyldt 6 år. Hans første langtur gik til
Frederikssund i Lynæsjollen sammen med en lidt ældre skolekammerat. Jeg tror det var i 1970 eller 71. Vi
kørte naturligvis en tur til Frederikssund for at overbevise os om, at de var godt ankommet. De sov i jollen
om natten med latinersejlet som oversejl, men næste morgen var de hjemme næsten inden solen stod op.

Christian begyndte i 1. klasse på den gamle Jyllinge Skole, hvor kun l. og 2. klasserne gik. Da
skoleinspktøren gik på pension var det Christian, der holdt elevernes “afskedstale” for inspektøren. Talen var
lavet af eleverne i fælleskab, men der var ingen andre der turde stå frem.
Fra 3. Klasse kom han på Margretheskolen, kommunens største skole, der ligger i Gundsømagle. Eleverne
kørte de 3 kilometer på cykel på en anlagt skolesti med tunnel under hovedvej A 6. Efter et år var den nye
Jyllinge Sklole færdig og Christian gik dér til og med 9. Klasse.

I et par år var Christian “ulveunge” i KFUM-spejderne i Jyllinge gruppe og var med på sommerlejr på Falster
i 1972 og året efter på Bornholm, men det var sejladsen, der trak mest.
Christian vandt den første kapsejlads han deltog i, det var efterårskapsejladsen i Roskilde. Der var tilmeldt 47
optimister, men det blæste så meget, at kun nogle få sejlede ud, mens resten blev på land. Resultatet kunne
læses i Roskilde Tidende, hvilket udløste en lykønskning fra skoleinspektøren i hele klassens nærværelse.

I 1974 købte vi en Drabant 24, som vi selv skulle aptere og sætte beslag m.v. på. Til det arbejde havde jeg
god hjælp af Christian, da meget af arbejdet krævede 2 mand, én inden i båden og én udenfor. Som noget nyt
indførte Jyllinge Sejlklub singlehand kapsejladser torsdag aften. En torsdag aften da jeg kommer ned i
havnen spørger en af sejlerkammeraterne om hvor min båd er. Jeg siger den ligger på sin plads, men et kig
derover viser, at han har ret. “Nåh, ” siger jeg så, “så ved jeg godt hvor den er. Så er Christian ude at sejle
singlehand. Da han kommer ind viser det sig, at vores gode nabo Jørgen Krause har vundet og Christian er
blevet nr. 2 - flot klaret af en dreng på 12 år i et felt på 20 både.
Christian blev konfirmeret i Jyllinge Kirke med efterfølgende middag i hjemmet på Søndervang 14.
I 1979 sejlede Christian 420-jolle, der på det tidspunkt var meget in i Jyllinge, da der skulle være WM i
Jyllinge i denne bådtype. Christian deltog ikke i WM-sejladserne, men var aktiv som hjælper på mange
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måder. Bl.a. hjalp han det israelske hold, der flere gange gæstede os på Søndervang. En aften fejrede en af
israelerne sin fødselsdag hos os. Da de rejste hjem, kom de og sagde farvel og forærede os det lille israelske
flag, som de havde haft på deres gummibåd.
Et andet af Christians gøremål var at sejle pårørende til de udenlandske sejlere ud på Bredningen så de kunne
følge sejladserne på nærmeste hold. Med på en af disse ture var familien Moser fra Thun i Schweiz med
deres datter Iris, da hendes broder deltog på det schweiziske hold. Jeg har fået fortalt, at Christian var
særdeles opmærksom overfor Iris og hendes mor. Forbindelsen resulterede i, at han i efterårsferien besøgte
familien Moser i Thun.

Da Christian skulle i erhvervspraktik i skolen var han første gang hos en fisker i Mosede og boede i den uge
hos sin farmor i Ishøj. Fiskeren sagde, at Christian var den første praktikant, der var mødt med den
nødvendige udrustning til jobbet.
Senere kom han i erhvervspraktik hos en eksportvognmand i Gilleleje, hvor de bl.a. kørte med fisk. Han var
både i Nordjylland og Sverige.

I januar-februar 1978 var Christian gennem skolen praktikant på en coaster “Volo” af Faxe Ladeplads i godt
en måneds tid. Med den var han både i Norge, Sverige og Polen. På skibet boede han forrest under bakken og
da det var rigtig vinter det år, oplevede han også, hvor koldt det kunne være.

Christians sidste skoleår foregik på VUC (Voksen Uddannelses Center) i Roskilde, hvorfra han udgik med
lO.klasse. Efter skolen begyndte han på EFG i Roskilde, men i efteråret skaffede han sig en læreplads som
tømrer hos tømrermester Henrik Sjøgren, der boede i Kagerup, men havde værksted på Frederiksberg.
Mesteren ville kun have lærlinge efter den gamle ordning, altså mesterlære, så Christian stoppede på EFG og
tog til Schweiz for at arbejde hos Iris’ far, der havde et el-firma i Hilterfingen. Christian arbejdede dér til
februar 1980.
Christian har gennem hele sin drenge- og ungdomstid været en ivrig kapsejler og da den dobbelte olympiske
guldmedaljevinder Poul Richard Høj Jensen flyttede til Jyllinge, varede det ikke længe før Christian fik
kontakt med ham og blev gast hos ham. Poul Richard, Theis Palm og Christian vandt nordisk mesterskab i
matchrace i H-Båd i Stockholm i 1981. Med Poul Richard deltog Christian i flere kapsejladser, bl.a. i Nice i
foråret 1981 ligesom Christian flere gange blev udlånt som gast til Valdemar Bandolowski i Soling.
1. maj 1980 begyndte Christian i lærepladsen, og alt tydede på at det var en god læreplads. Desværre havde
mesteren et færdselsuheld, der fik katastrofale følger og han mistede kørekortet. Sjøgren forlangte nu, at
Christian mødte i Kagerup, for at køre for ham. Det blev til en særdeles lang dag inden Christian var tilbage i
Jyllinge om aftenen og mesteren kunne ikke forstå, at hans forlangende var helt urimeligt.

Christian besøgte samtlige tømrermestre i området for at skaffe sig en ny læreplads og tømrermester Bjarne
Jensen i Gundsølille var villig til at overtage lærekontrakten, hvis vi kunne få Sjøgren til ”frigive” Christian.
Det lykkedes efter et par forhandlinger og Christian begyndte hos tømrermester Bjarne Jensen.
Den 2. august 1982 blev Iris og Christian gift i Jyllinge Kirke med stor deltagelse af familie og venner fra
både Danmark og Schweiz. Efter vielsen i kirken var der i det fine sommervejr reception i haven på
Søndervang og om aftenen inviterede Iris forældre til middag på Sønderby Kro på den anden side af fjorden.
Iris og Christian flyttede ind i et lejet sommerhus i Nordmarken. Iris havde afbrudt sit studium som
håndarbejdslærer i Schweiz og fik et job på Lejre Forsøgscenter, hvor hun bl.a. fik lejlighed til at væve på en
mere primitiv måde. Iris var på forsøgscentret indtil december.

Iris’ mor kom i midten af december og den 1. januar 1983 nedkom Iris med Anne Cathrine, der var en dejlig
stor og sund pige, som Iris nu passede på fuld tid.

Christian fuldførte læretiden hos Bjarne Jensen på bedste måde, da han fik bronchemedalje for sit
svendestykke. Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at jeg synes det var flot af Bjarne Jensen, at han tog
en lærling, der havde problemer i sin læreplads, derfor var glæden ikke mindre, da Christian opnåede
bronchemedalje for sit svendestykke.
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Bryllupsselskabet fotograferet foran Sønderby Gadekær.

1. maj rejste Iris og Christian til Schweiz til
deres nye tilværelse dér. Iris tog toget med
sin mor som hjælper til at passe Anne
Cathrine på rejsen. Christian fartede af sted i
en kassevogn fyldt med flyttegods og retur
med vognen tids nok til at kunne deltage i
medaljeoverrækkelsen.

Den nybagte svend med sin nærmeste familie
foran svendestykket, et ”dragerværk”.
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Medaljen blev uddelt ved en festaften på
Københavns Rådhus i overværelse af
Dronningen og Prins Henrik. Inden
højtideligheden i Rådhussalen var vi indbudt
til et traktement med Rådhuspandekager,
hvor Christians mormor, Ingrid og jeg
deltog. Efter højtideligheden på Rådhuset
fejrede vi medaljen på Copenhagen Corner
sammen med Bjarne Jensen og hans kone
med tak for en god læretid.

”Dansk Håndværks Medalje”

I Schweiz fik Christian fra begyndelsen arbejde i et mellemstort tømrerfirmaet i Hilterfingen, hvor han har
arbejdet i alle årene på nær en kortere periode, hvor han var ansat hos en ældre tømrermester, der havde
stillet Christian i udsigt, at han i løbet af kort tid kunne overtage forretningen. Den ældre mester kunne
imidlertid ikke beslutte sig, hvorfor Christian vendte tilbage til sin gamle arbejdsplads.

Desværre viste det sig at de to kulturer ikke rigtigt kunne fungere sammen. Et eksempel: Christian siger til
mig:”Jeg tror vi køber et fjernsyn”. Det hører Iris og siger: ”Så må du tale med min far først”. Det var
Christian ikke vant til. Han disponerede selv over de penge, han selv havde tjent. Det endte meget trist med at
de blev skilt. Heldigvis havde Christian god støtte i sine sejlerkammerater, der tog sig meget af ham i den
svære tid. En overgang boede han hos forældrene til en af vennerne, der behandlede ham, som om han var
deres egen søn.
Efter et par år lærte Christian Anni at kende. Hun har to drenge, Mischa Muller, der er født 21. maj 1981 og
Sandro Müller, der er født 13. dec. 1983. Det er mit indtryk, at Christian blev en god erstatning for deres

rigtige far i hverdagen og der er et rigtigt godt forhold mellem Christian og drengene, og mellem drengene og
Anne Cathrine.
Efter at de havde boet sammen i en del år, giftede de sig den 16. juli 1993 på Rådhuset i Hilterfingen. Min
mor og Børge deltog i brylluppet som de eneste fra Danmark.

Brudeparret Anni og Christian

Brudeparret med deres børn Anne Cathrine,
Sandro og Mischa.
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I efteråret 2000 købte Christian
og Anni et dejligt sommerhus i
Marielyst på Falster. I huset er
der masser af plads til familien
og gæster. Både Anni og
Christian nyder at ha’ et sted, der
er deres, når de er i Danmark.
Billedet ved siden af er fra vores
familietræf
hos
Anni
og
Christian i oktober 2001, hvor de
præsenterede huset for os.

Det
ligger
på
en
skøn
plantagegrund 10 minutters gang
fra
Østersøens
dej 1 ige
badestrand.
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Dansk medalje
ved EM i sejlads
Selv om feltet ikke talte en dansk
båd. opnåede en dansk sejler sølv
medalje ved junior-europamesterskaberne i den olympiske starbåds
klasse, der afvikledes i Thun i
Schweiz med deltagere fra ni lande.
Det gjaldt Chr Rossing, tidligere
Jyllinge. Han bor nu i Schweiz og
sikrede sig andenpladsen sammen
med sin schweiziske makker Bern
hard Seger

I Schweiz fortsatte Christian med at sejle kapsejlads og gjorde sig pænt
gældende. I 1986 blev Christian og hans skipper Bernhard Seger
schweiziske mestre og nr. 2 til Junior-EM i Starbåd, hvilket nåede frem
til danske aviser:
S^hweïs*1'

sUrb4d*‘

Thu».

I 1990 var VM i H-Båd henlagt til Thunersee. I Roskilde Sejlklubs blad
”Kompasset” for august 1990 var der en artikel om stævnet, som jeg
bringer et uddrag af:

”VM i H-båd 1990

Årets H-båds VM var henlagt til Thunersee i de schweiziske alper. Søen er ca. 10 mil lang og 1,5 mil (NM)
bred (lidt bredere end inderbredningen) og omgivet af op til 2,5 km høje bjerge.

Den arrangerende klub, Thunersee Yacht Club, fortjener et par ord med på vejen. I klubbens
formålsparagraf står der direkte, at klubbens formål er at promovere kapsejlads på olympisk niveau.

Klubhusets indretning, havnefaciliteter, mentalitet og alt andet i klubben var derfor lavet med henblik på
sejlsport som idræt. Hvilket en hel del klubber herhjemme godt kunne lære noget af. Bådebestanden bestod af
25 Starbåde, 10 Solinger, 30 Drager, 5,5-Metre samt en masse Finnjoller, og det var tydeligt, at selv om
medlemmerne var ud over deres grønne ungdom, så kunne de stadigvæk lide at sejle kapsejlads på et rimeligt
niveau, Den schweiziske mester i H-Båd er for eksempel knapt 50 år og sejler med sin kone og datter som
gaster. Det siger selvfølgelig en del om vindforholdene og standarden dernede, men de så ud til at hygge sig
gevaldigt.
Efter 20 timers kørsel ankom vi til Thun 3 dage før sejladserne skulle starte. Vi fik nærmest et chock. I alle de
rapporter, vi havde dernede fra, lød det, at der aldrig var over 5-6 m/sek., og her blæste det rask væk 10-12
meter med nogle grimme pust ud over søen. Vi danskere var selvfølgelig ikke utilfredse med udsigten til en
uges stormvejr, men hvad så med alle løjtvejrssejlene og de lette spilere, vi havde medbragt? Vi blev dog
hurtigt beroliget med, at så meget blæste det yderst sjældent, og at det var væk i løbet af aftenen.
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Under hele stævnet havde vi megen glæde og hjælp af Christian Rossing. Han er opvokset i Jyllinge og har
tidligere sejlet H-Båd, Soling og Starbåd på Thunersee. Schweizertysk er komplet uforståeligt, så han hjalp
os med alle de småproblemer, der opstod i den danske lejr (eksploderede trailerdæk o.s.v.), ligesom han var
uvurderlig i sine beskrivelser af vindforholdene på søen. Vi havde ham med i båden til den første tune-up
dag, og Steen Lindbergfra Helsingør ”lånte" ham den anden. ”
Artiklen er skrevet af Roskildesejlerne Morten Nielsen og hans besætning, der blev nr. 2 til VM-stævnet.

I 1993 blev Christian nr. 2 til europamesterskabet i Asso 99, en type, der er meget kendt i det sydlige Europa,
men ikke på vore breddegrader. Året efter blev han nr. 2 til Schweizisk Mesterskab i samme bådtype.

I 1995 sejlede Christian Starbåd med Res Bienz, den rorsmand, der repræsenterede Schweiz ved de
olympiske lege i 1992. Da de havde forhåbninger om at komme til at repræsentere Schweiz ved de olympiske
lege, blev Christian schweizisk statsborger. Som et led i forberedelserne var de med til Bacardi Cup i Florida
i 1995. I vinterens løb trak Christian sig ud af samarbejdet, da han ikke kunne overbevise rorsmanden om, at
det var nødvendigt at fortsætte træningen vinteren igennem.

Gemeindepräsidentin Trudi Kiener und die Geehrten vlnr : Hanspeter Iseli, /Main Stettler, Jacqueline Flückiger, Andreas Bienz, Katharina Flùckiger, Christian Rossing, Christoph Renker, Urs Köchli.
(Bild: Zaugg)

Hilterfinger Segler waren letztes Jahr top
Die Ehrung fand für erfolgreiche
Hilterfinger Athletinnen und Athle
ten am Mittwoch abend statt. Von
der idealen Lage am See zeugte
auch die Zahl der geehrten Segle
rinnen und Segler im Gemeinde
haus Hilterfingen. Von neun Perso
nen wurden acht in der Sportart Se
geln ausgezeichnet. Mit ihrem Ein

satz stellten die Hilterfinger Sport
ler gleich vier Schweizer Meister.
Bei den Frauen holten Jacqueline
und Katharina Flückiger einen drit
ten Platz an den 420er Schweizer
Meisterschaften.
knt
Segeln: Andreas Bienz. Alain Stettler und
Hanspeter Iseii, L Rang an den Schweizer
Meisterschaften (SM) in der Kategorie

Match-Race. Matthias Renker (abwesend)
und Alain Stettler, 1. Rang an den SM. Kategone 470er. Andreas Bienz, 1. Rang an den i
SM, Kategorie Star. Christoph Renker, 1. .
Rang an der SM, Kategorie Laser. Christian
Rossing, 2. Rang an den SM, Kategorie Asso
99. Jacqueline Flückiger. Katharina Flücki
ger, 3. Rang an den SM. Kategorie 420er.
Kad: Urs Köchli, je 3. Rang an den EliteAmateur-Schweizer-Meisterschaften, Ein
zel- und Mannschaftszeitfahren.

Årlig modtagelse af sejlere i Hilterfingen Gemeindehaus. Thuner Tagesblatt januar 1995.
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I sommeren 2002 var der VM i Drage på Thunersee med
deltagelse af både Kronprins Frederik og Prins Henrik.
Kronprinsens besætning bestod af landstræneren Theis Palm
og Kasper Harsberg. Som tidligere nævnt, havde Christian
sejlet med Theis Palm hos Poul Richard. Kasper var
Christian blevet gode venner med, mens de begge sejlede
Starbåd, hvor de mødtes rundt i Europa til regattaerne.

Kasper og hans kæreste boede hos Christian og Anni i ugen
op til VM-stævnet. Under stævnet blev Christian og Anni
præsenteret for Kronprinsen og de spiste frokost og drak
kaffe sammen. Anni havde fornøjelsen at sidde ved siden af
Frederik under kaffen, hvor de havde haft det rigtig
hyggeligt og atmosfæren var, som den er blandt sejlere.

På grund af en ryglidelse har Christian opgivet sit arbejde
som tømrer og har fra 2002 været ansat i vagtselskabet
”Protectas”. Det første halve år arbejde han ved udstillingen
”EXPO 2002”, hvor han var sejlende sikkerhedsmand
omkrimg udstillingen på Murtensøen.

Christian, Kasper og Kronprinsen
på Thunersee.

Da udstillingen sluttede blev han overført til tjeneste ved den
amerikanske ambassade i Bem, hvor han er supervisor for 35 af
”Protectas” sikkerhedsfolk.

I forbindelse med at Ambassadøren forlod Bem for at rejse tilbage til
USA, fik Christian, på trods af det korte bekendtskab, "The Official
George FK Bush Presidential Inaugural Medal" af ambassadøren tillige med brevet, der ses ovenfor.
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Barn:
Anne Cathrine Julie Rossing, født 1. januar 1983 i et sommerhus i Jyllinge Nordmark. Hun blev døbt i

Hilterfingen Kirke d. 3. juli 1983, hvor Ingrid, Claus og jeg deltog.

I hele sin folkeskoletid gik Anne
Cathrine i skole i Hilterfingen, hvor
også Annis drenge, Mischa og
Sandro gik.
24. maj 1998 blev Anne Cathrine
konfirmeret i Hilterfingen Kirke. Min
mor, Gerthy og jeg deltog, såvel i
kirken som i den efterfølgende
spisning på det gamle rådhus i Le
Landron, der ligger ved Bielersøen.
Rådhuset er nu indrettet til museum.
Efter folkeskolen har Anne Cathrine
gået 1 år på handelskole, hvorefter
hun
har
taget
diplom
mellemskoleeksamen. I 2003 går hun
i gymnasiet.
I 1997 deltog Gerthy og jeg i
Fra spisningen ved Anne Cathrines konfirmation.
Mischas konfirmation og i 1999 i
Iris med sønnen Gauda, Christian, Anne Cathrine og Anni.
Sandros
konfirmation.
Begge
konfirmationer fandt sted i Hilterfingen Kirke. Altså 3 år i træk havde vi den fornøjelse at være til
konfirmation i Schweiz.
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Carsten Georg Rossing, født den 21. januar 1966.
Gift d. 18. februar 1994 i Nyborg Kirke med Trine Hyllegaard, født 22. oktober 1973.

Carsten blev født fredag morgen på Astrid a' Rogvis Fødeklinik i
Høje Søborg, i Gladsaxe Kommune, mens vi boede i rækkehuset,
Fagotvej 44 i Herlev. Han blev døbt 10. april 1966 i Herlev Kirke.

Da Carsten var godt l’A år flyttede vi til Søndervang 14, Jyllinge,
hvor vi kom til at bo nær ved vandet, som også blev et trækplaster for
Carsten.

Carsten begyndte i børnehaveklasse på Jyllinge Skole i august 1971
og fortsatte i 1. klasse der.
Carsten var en kort tid ulveunge hos KFUM-Spejdeme og var med på
deres sommerlejr på
Bornholm i 1973. Han
prøvede også at spille
fodbold, men det
varede vel knapt en
sæson. Når vi var ude
at sejle i Lynæsjollen
Carsten som dåbsbarn
og senere Drabanterne
var Carsten altid med.
Han begyndte tidligt at sejle optimistjolle. I foråret 1979 var
Carsten og jeg ude så godt som hver lørdag for at Carsten
kunne få så meget træning som muligt på åbent vand. I
Pinsen var vi i Sletten og senere i Kastrup, ligesom Carsten
også deltog i Isefjordskredsens udtagelsessejladser til DM,
som han kvalificerede sig til.
Carsten (tv) til præmieuddeling i
Frederikssund. Claus ses yderst t.h.

Ved DM i Århus
blæste det kraftigt og
Carsten blev nr. 12. En fin placering i et felt på omkring 70
optimister. Året efter var Carsten blevet for tung til Optimisten og
skiftede over til Laserjolle og senere til Europajolle.
Lørdag den 9. maj 1981 blev Carsten konfirmeret i Jyllinge Kirke
med efterfølgende fest i hjemmet på Søndervang 14.

Efter 10. klasse kom Carsten på Roskilde Katedralskole, men til
rektors utilfredshed forlod han Gymnasiet til fordel for et job hos
Poul Richard Høj Jensen, hvor han arbejdede til nytår 1985, hvor han
kom på Sønderborg Sømandsskole, hvorfra han udgik i sommeren
1985. Han sejlede i 3 måneder med coasteren ”Gert Hansen” af
Marstal.

Det var en barsk tid. Skipperen tog ikke sikkerheden så nøje og
sejlede ud, uden at have skalket lugerne for at spare tid. Udkig brugte
han heller ikke, hvilket Carsten påtalte, hvorefter Carsten så blev sat
til at holde udkig udenfor styrehuset i al slags vejr. På et tidspunkt, da
skibet lå indeblæst i Middelfart blev Carsten og den anden dreng sat
til at slibe rust i toppen af masten, hvilket medførte, at skipperen fik
en sag på halsen og blev dømt ved retten.
Carsten blev antaget som styrmandsaspirant i rederiet Mærsk og kom
med Skoleskibet ”Danmark”, der begyndte sit togt for
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DM Århus 1979.
Carsten er lige kommet ind med
en fin placering.

styrmandsaspiranter først i januar 1986. Han udfyldte ventetiden med at køre med breve og værdipost fra
postkontoret i København V.
Først i januar 1987 fløj ”Danmarks” besætning og elever til Brindisi i Syditalien, hvor skoleskibet var lagt op
efter det afsluttede sommertogt. Fra Brindisi gik togtets første etape til Tenerife. Ingrid og jeg fløj derned på
en charterrejse. Det viste sig, at største delen af passagererne i flyet havde nogen de skulle besøge på
skoleskibet.

Jeg kan endnu se Carstens overraskede og
glade ansigt for mig, da han fik øje på os. Han
havde bl.a. til opgave, at servere for
Kaptajnen, når han havde gæster om bord, og
det havde han hver gang de var i havn. Den
første der gik om bord, da ”Danmark” anløb
Tenerife, var konsulen og han var også den
sidste, der gik fra borde lige inden skibet
sejlede.

Da overstyrmanden så, at Carsten havde fået
besøg, fik han straks landlov, så vi kunne
være sammen. Vi var sammen flere dage og
kørte rundt på øen i en lejet bil.
Da skibet sejlede ud på næste stræk, stod vi på
kajen og vinkede god tur over Atlanten. De
anløb de gamle dansk vestindiske øer, besøgte
Amerikas Coast Garde, hvor ”Danmark” altid
Skoleskibet "Danmark"
er særlig velkommen, da det under
2. verdenskrig var skoleskib for Coast Gards kadetter. De var med til genindvielsen af Frihedsgudinden i New
York og havde her den ære, at sejle som nr.2 i paraden, lige efter det amerikanske skoleskib ”Eagle”.
”Danmark” og dets besætning var meget populær overalt i USA. Da genindvielsen blev transmitteret af DR’s
TV-Avis, var det Carstens ansigt med det hvide ”låg”, der fyldte tv-skærmen ved transmissionens
begyndelse. Carsten var ellers utilfreds med, at han var udpeget til at være vagthavende elev under
paradesejladsen. Han ville hellere have hængt i en af ræeme sammen med kammeraterne, så han bedre kunne
se hvad der foregik. Festlighederne var afslutningen på togtet og efter overstået eksamen fløj besætning og
elever tilbage til Danmark til Kastrup Lufthavn. Under togtet optog tv-manden Claus Jacobsen en film om
skoleskibet ”Danmark”. Filmen havde premiere i biografen ”Grand” i København, hvor Ingrid og jeg
overværede premieren.
Efter togtet sejlede Carsten som styrmandsaspirant hos Mærsk, først med containerskibet ”Dragør Mærsk”
mellem USA’s østkyst, Middelhavet og den persiske golf. Sidst i november 1988 besøgte Claus, Ingrid og
jeg Carsten i Genua, hvor skibet gjorde ophold i 2 dage. Senere sejlede Carsten med containerskibet
”Elisabeth Mærsk” mellem Algeciras og Lagos.
Den sidste udmønstring af de 2 gange 9 måneder foregik om bord på produkttankeren ”Peter Mærsk”, som
”world wide” og de var atter i Perser Golfen, mens krigen rasede. Grundet en skærpelse af konflikten i
Golfen valgte han at skifte skib, så han den sidste tid sejlede med containerskibet ”Anders Mærsk” mellem
Hamburg og det Qeme østen.

Mens Carsten sejlede med M/T ”Peter Mærsk” blev han taget til fange af pirater på skibet den 2. juli 1987 kl.
lidt i 2 om natten, da det befandt sig på positionen 01.05 Nord og 103.44 Øst, i Singaporestrædet tæt på
Singapores havneområde. Han var på vej fra broen til kaptajnens kontor med et brev og havde fået udleveret
”masternøglen”. Da Carsten var på vej ned af en lejder, så han en mørk fod forsvinde og vendte sig for at
løbe op af lejderen og tilbage til broen. Han blev grebet om anklen og hevet ned, hvorefter piraterne tog
masternøglen. På kaptajnens kontor bandt piraterne Carstens hænder og fødder, hvorefter piraterne tog alt af
værdi. Inden de forlod kontoret truede de ham med en machet: ”Be quiet, don’t speak”. Da de havde forladt
kontoret fik Carsten ”vrikket” sig hen til telefonen og fik adviseret broen.
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Natten efter blev skibet igen hjemsøgt af pirater, men denne gang var det kaptajnen himself det gik ud over.
Efter praktiktiden begyndte Carsten på Københavns Navigationsskole og havde en munter tid på Egmonts
Kollegium. Det sidste semester læste han på Svendborg Navigationsskole.
I 1992 sejlede han som styrmand på ”Leader Mærsk”, der var ankerhåndteringsskib og arbejdede i
oliefelterne i Nordsøen.
I sommeren 1992 blev Carsten indkaldt til Marinen. Efter grundskolen i Auderød kom han på Søværnets
Sergent- og Reserveofficersskole i Frederikshavn. Han gennemgik sergentskolen, men kort tid før han skulle
udnævntes til sergent søgte han over som militærnægter, da han og hans kammerater var utilfredse med de
forhold, som styrmænd og maskinmestre havde i søværnet. Carsten mente de var berettiget til de samme
vilkår, som andre formålsbestemt indkaldte, f.eks. læger og tandlæger havde.
I korrespondancen skriver chefen for Uddannelsesafdelingen, 24. sept. 1992, at ”SGE C. G. Rossing virker
dygtig og moden, og ved et bedømmelsesmøde 23. sept, blev regnet som en af de bedste i klassen”, der
tidligere i brevet er omtalt som mere dynamisk end normalt.
Med udgangen af oktober 1992 blev Carsten overflyttet til civilt arbejde, idet han dog fik at vide, at han var
velkommen til udnævnelsesceremonien som sergent, og at
han, hvis han kom, var optaget på
reserveofficersskolen.

Da Carsten den 31. januar 1993 blev kasseret på grund af en knælidelse fik han arbejde i DSB, som
styrmand. Den første tid sejlede han på Store Bælt og kom med på chefteamet på jernbanefærgen ”Prins
Joachim”. Mens han sejlede her blev DSB Rederi ændret til et aktieselskab under navnet Scanlines. 31. maj
1997 sejlede ”Prins Joachim” med
Carsten som styrmand den sidste
færgetur inden færgefarten over
bæltet blev indstillet. Derefter
sejlede han en tid med ”Urd” på
Århus - Kalundborg overfarten, og
blev her valgt til tillidsmand for
kaptajner
og
styrmænd
på
overfarten.
Han var i de landsdækkende tvkanalers nyhedsudsendelser som
tillidsmand i forbindelse med at
denne rute blev indstillet den 31.
maj 1999. Herfra kom han til ruten
Rødby - Puttgarden.
Medens han sejlede her, blev han
tilbudt job som overstyrmand på
den nyoprettede rute ”Kattegat
Syd”, der sejlede fra Århus til
Kalundborg. ”Eventyret” blev kun kort og varede fra 1. aug. 1999 til det sluttede i oktober 1999. Carsten
fortæller, at han ikke vil undvære denne tid, da der var et helt specielt sammenhold på færgen, der var
oprettet af vognmænd og besætningen fra ”Urd”.
Harald, der var formand for en grundejersammenslutning ved Skæring Strand, fortalte, at nu var den
”daglige” optræden i det lokale TV flyttet fra en ældre Rossing til en yngre Rossing. (fra Harald til Carsten)
At det også gav genlyd i de landsdækkende aviser, viser denne artikel fra POLITIKEN’s forside, lørdag den
30. oktober 1999:

322

Mafiametoder stopper færgerute
Af Ingelise Larsen
Færgekrigen på Kattegat er
blusset op igen. Den kulmi
nerede i går. da den nystarte
de fragtrute Kattegat Syd som tidligere ansatte hos
Scandlines-færgen Urd stod
bag sammen med lokale
vognmænd - måtte indstille
sejladsen mellem Århus og
Kalundborg med øjeblikkelig
varsel. Den børsnoterede
konkurrent Mols-Linien, der
også besejler ruten, bliver af'
Kattegat Syd beskyldt for
med mafiametoder og spio

nage at have trukket tæppet
væk under den nye færge.
Kattegat Syds bestyrelses
formand, Niels Højlund, si
ger i en pressemeddelelse, at
han er skuffet over manglen
de opbakning fra de vogn
mænd, der ellers bakkede
tankerne om en ny rute op.
Men Kattegat Syds kaptajn,
Thorkild Høy, er ikke så for
bavset over, at kunderne
holdt sig væk. Mols-Linien
har hver aften haft folk hol
dende på kajen i Århus, hvor
de noterede bilnumre på de
lastbiler, der kørte om bord,
siger han.

»Bagefter truede Mols-Li
nien vognmændene med, at
de ville miste deres reserva
tioner og rabatter hos dem,
hvis de fortsat sejlede med os
(en del lastbiler bruger begge
færgeforbindelser,
red.).
Nogle vognmænd lovede
spionerne røvfulde. Men de
var samtidig pissenervøse af
hensyn til deres job, forkla
rer Thorkild HøyPolitiken har flere gange
forgæves søgt at få en kom
mentar fra Mols-Linien, som
det dansk/tyske statsrederi
Scandlines ejer 40 pct. af.
Trafikministeriet meddelte i

går, at det ingen u middel- ;
bare kommentarer havde til
anklagerne om spionage og
afpresning, men at det må
være en sag for konkurren
cemyndighederne.
Vognmændenes
organisation
overvejede kort før luknin- |
gen af ruten en anmeldelse
til Konkurrencestyrelsen.
Indtil få timer før det lille
rederi i går gav op, overvej
ede man ifølge overstyrmand
Carsten Rossing, Kattegat
Syd, også en politianmeldel
se af spionerne på kajen.

1. SEKTION side 10

Mens Carsten sejlede med ”Prins Joachim” lærte han Trine at
kende. Hun sejlede som cafeteriamedhjælper i sine ferier fra
gymnasiet og HH.

Det varede ikke længe før de bestemte sig for at gifte sig.
Fredag den 18. februar 1994 blev de gift i Nyborg Kirke med
efterfølgende middag i selskabslokalerne i Ådalen i Nyborg,
hvor min mor og jeg deltog i den hyggelige bryllupsfest.
Trine gik i gang med at læse til cand.merc. på Odense
Universitet, men allerede 28. dec. 1994 nedkom hun med Ditlev
på Odense Hospital. I juni 1996 købte de et godt lille rækkehus
på Harevænget 59 i Nyborg, ikke langt fra Trines forældre.
Mellem jul og nytår 1997 flyttede familien til et stort 1-plans hus
på Harevænget 115 ikke langt fra, hvor de boede og stadig så
tæt på Trines forældre, at Ditlev selv kunne køre over til dem på
sin cykel.
Victor blev født på Odense Hospital den 12. april 2000.

Brudeparret Trine og Carsten

I januar 2003 har de igen købt nyt hus, denne gang på samme vej
som Trines far, Egernvænget 28.

En stolt storebror med den nyfødte

Juleaften blev der gjort et stort nummer ud afjulemandens besøg.
Når julemanden spurgte, om han måtte kysse Ditlevs mor, fik han
altid afslag. Da Ditlev var 4 år opdagede han, at julemanden
havde et sår på benet, som Ditlevs far også havde, og så var det
sket med at tro på julemanden. Da Ditlev kom i børnehaveklasse
blev det lidt af et problem for nogle af forældrene, efter at Ditlev
havde forkyndt for kammeraterne, at julemanden bare var deres
far, der var klædt ud. Det var forældrene meget utilfredse med.
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Den 26. nov. 2000 blev begge
drengene døbt i Nyborg Kirke til stor
glæde for alle i familien, ikke mindst
for drengenes mormor.

Ditlev, der hidtil havde heddet Ditlev
Carsten Rossing, havde selv udtrykt
ønske om også at få sin mors
efternavn og kom til at hedde Ditlev
Hyllegaard Rossing.

Victors fulde navn
Hyllegaard Rossing.

Dåbsbørnene med forældrene og præsten i Nyborg Kirke

blev

Victor

Trine blev cand. mere. 15. marts
2001, men havde allerede fået
ansættelse i skattevæsenet i Ørbæk
Kommune fra 1. dec. 2000. Den 1.
januar 2003 fik Trine ansættelse som
fuldmægtig i Nyborg kommunes
Økonomiafdeling.

Et halvt år efter børnenes dåb mistede familien deres Mormor, der døde efter lang og alvorlig sygdom. Det er
et stort savn, ikke mindst for Ditlev, som stod sin mormors hjerte nær, men heldigvis er Morfar altid stand
by, klar til at hente og bringe og passe.

I forbindelse med at Carsten har fået psoriasis, er der stødt psoriasisgigt til, og han kan derfor ikke få fornyet
sit sønæringsbrev. Carsten begyndte derfor i efteråret 2001 at læse til lærer på Skaarup Seminarium ved
Svendborg.
Ditlev begyndte i børnehaveklassen på Skovparkskolen i
august 2001 og er fortsat dér i 1. klasse. Carsten er aktiv
på det skolepolitiske område og er næstformand i
skolebestyrelsen på Ditlevs skole.

Juleaften 2001- Ditlev har luret julemanden

Victor på sin 2 års fødselsdag

Børn:
Ditlev Hyllegaard Rossing, 28. dec. 1994 på Odense Universitetshospital.
Victor Hyllegaard Rossing, 12. april 2000 på Odense Universitetshospital.
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Claus Georg Rossing, født 17. oktober 1970.
Gift 10. juni 1995 i Jyllinge Kirke med Annette Knudsen, født 14. april 1971.

Claus blev født en lørdag aften kl. 20.40 på Rigshospitalet i København som
nr. 1748, vægt 4305 g. Trods den lange vej kørte vi selv derind i bil, da Ingrid
mente tiden var inde til at tage af sted. Vi kom derind i god behold og det
varede ikke lang tid før søn nr. 3 så dagens lys. Han blev døbt søndag den 28.
februar 1971 i Jyllinge Kirke, hvor jeg selv holdt ham.

Claus begyndte i børnehaveklasse i Jyllinge Skole i august 1976, hvor han gik
hele sin tid i Folkeskolen

Helt fra begyndelsen var Claus med ude at sejle. Han var anbragt i en stor
tøj kurv på dørken midt i kahytten. I ferien i 1972 lå vi i Hundested. En aften
ville Claus ikke sove og skreg som en ”vild”. Jeg gik tur med ham i
klapvognen på kajen til langt ud på aftenen til han faldt i søvn. Vi ville så
bugsere ham om bord, men ikke så snart var han kommet om bord, før han
igen skreg som en ”vild”. Klokken passerede midnat før knægten sov så fast,
at han forsigtigt kunne lempes om bord uden at vågne.
Claus 1973 i Gudhjem

I 1980 deltog Claus i Jyllinge Games,
hvor disciplinerne var løb, gang,
cykling og svømning. Som yngste
deltager havde Claus start nr. 1. Det var
vist ingene succes, han havde for travlt
i starterne og havde besvær med at
cykle den lange tur. Til gengæld blev
han nærmest maskot for et hold
soldater, der deltog.

I 1981 blev vores Drabant 24 solgt,
men Claus blev hurtigt gast på andre
kølbåde og i flere år sejlede han
Sjælland rundt med Mogens Bang i
hans Bianca 36. Da vi selv fik en
Polaris Drabant i 1988 var Claus meget
engageret i at vedligeholde den og i 1989 skrabede han bunden ren for
bundmaling og gav den 8 gange Epoxy
Jyllinge Games 1980. Claus ses yderst t.v. med start nr. 1.
for at den ikke skulle få glasfiberpest.
Nu var Claus med på alle kapsejladser, mange gange som rorsmand.
Claus blev konfirmeret Kr. Himmelfartsdag 1985 i Jyllinge Kirke af
provst Erik Nielsen.

I 1986 læste Claus på ”Niels Brock” i København og udgik med Højere
Handelseksamen i 1988. I de sidste par år havde Claus haft forskellige
jobs i Ikea i Tåstrup. Efter eksamen begyndte han på et mere fast job dér,
indtil han skulle ind som soldat den 1. nov. 1990.
I 1989 sejlede Claus, Carsten og jeg Sjælland rundt med Michael
Bardram som 4. mand. Året efter sejlede Claus Sjælland rundt med
Christian, en af Christian venner fra Thun og Claus kammerat, Røde
Claus. Begge gange med en placering som nr. 2 i Polarisløbet, hvor der
var mere end 20 både med. Nr. 1 blev begge gange vore venner familien
Klenum i ”Mimi” af Lynæs.
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5 nye ”Niels Brocker’er”
med Claus i midten.

Claus påstår, jeg har presset ham til at vælge Livgarden, da han skulle på session. Det mener jeg ikke er
rigtigt (jeg var heller ikke med ham på session), men det er rigtigt, at han hørt meget om Livgarden og at han
har været med til bl.a. vores årlige andespil i garderforeningen. Men jeg skal ikke skjule, at jeg var meget
tilfreds med, at han havde valgt at blive indkaldt til Livgarden.
Claus blev indkaldt den 1. nov. 1990 og
mødte på Garderkasernen i Høvelte. Han
blev ordonnans for delingsføreren, der er
løjtnant. Claus har fortalt, at han under
Rex-turen sad sammen med løjtnanten i
førerhuset på en bil. Trætte som de
begge var, faldt de i søvn. Claus vågnede
på et tidspunkt og så til sin overraskelse,
at vognene foran var væk. Han kaldte
straks:
”Løjtnant Jensen,
løjtnant
Det kongelige
Jensen” uden at løjtnanten reagerede. Til
navnetræk
sidst måtte han rykke ham kraftigt i
garderne
armen. Det hjalp og da Claus meldte, at
bærer på
vognene foran var kørt, var løjtnantens
deres skuldre.
reaktion ”det var s ’gu ikke så godt, så
må vi hellere se at komme af sted. ” Jeg
har ikke hørt om ubehageligheder i den forbindelse. Var det
sket i min tid, var den formastelige vel blevet kørt direkte i
spjældet, nok lidt overdrevent, men det havde været en
alvorlig sag.

Claus i rød galla

Fra omkring 1. juni lå Claus i Vagtkompagniet på Livgardens
Kaserne i København, hvor han gik på vagt på Amalienborg,
Christiansborg, Fredensborg, Rosenborg, Kastellet og
Livgardens Kaserne. Denne tjeneste varede til han blev
hjemsendt den 30. oktober 1991.
Efter sin hjemsendelse arbejdede Claus kort tid i Ikea igen,
men fandt snart ud af han ville have et mere varigt arbejde og
en rigtig handelsuddannelse. Claus kom i lære i Superbyg i
Glostrup. Superbyg er en division af Dansk Trælast
koncernen. Superbyg beskæftiger sig udelukkende med
handel med byggefagenes mestre. Efter læretiden var Claus 3
måneder i Sverige på Olauson’s Savværk i Jämfosen.
Derefter arbejdede Claus i forskellige virksomheder inden for
byggebranchen, Roskilde Trælast A/S, Bønnelycke Træ A/S,
grossistfirmaet A. Rindom og vendte så tilbage til sit gamle
lærested SUPERBYG.

I sommeren 1992 lærte Claus Annette at kende. Annette er
uddannet indenfor Shipping og arbejder i dag hos Carlsberg
som shippingmedarbejder. Hendes familie er også sejlere.
Annettes forældre, Kirsten og Leif Knudsen sejler en Drabant
33, der hedder ”Orion” og har hjemhavn i Veddelev, hvor
Annettes far er formand for havneselskabet.
Claus på sin sidste vagt på Rosenborg
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Annette var på det tidspunkt optimisttræner i Roskilde Sejlklub, hvor Claus også hurtigt fandt sig til rette og
blev et aktivt medlem. Til brylluppet blev det sagt, at optimisterne blev noget sure, da Annette første gang
kom til træning med Claus i hånden.

I^MPASSET
IwA

Medlemsblad

23.

årgang

for

Roskilde Sejlklub
juli

95

Nr.

6

10. juni 1995 blev Annette og Claus gift i
Jyllinge Kirke. Da brudeparret kom ud af
kirken dannede kammerater fra Roskilde
Sejlklub spalier med en spiler hævet over deres
hoveder.

I det flotte, men blæsende vejr blev brylluppet
fejret med en flot fest i et festtelt i Annettes
forældres have i Roskilde, med mange unge
gæster. Næste måned prydede Annette og Claus
forsiden på Roskilde Sejlklubs blad.

30. november 1998 fik Annette og Claus en
lille pige, der blev døbt Josefine Maria Rossing.
Hun blev født på Roskilde Amtssygehus i
Roskilde. Søndag den 21. marts 1998 blev hun
døbt i Roskilde Domkirke med efterfølgende
spisning i Roskilde Sejlklubs nye lokaler.

Claus blev igen stærkt engageret i kapsejlads og sejlede
nogle år som gast i en H-båd, hvor de bl.a. kvalificerede
sig til Europamesterskabeme i Malmø i 2000. I 2001 var
EM henlagt til Thunersee Yacht Club, der hvor Christian
bor. Som lokalkyndig blev Christian engageret som gast
hos Claus’ skipper.
At sejle kapsejlads på det niveau kræver en stor indsat,
ikke mindst i tid. Til alt held er Annette også interesseret
og sejler selv matchrace i Roskilde på en ren pigebåd. De
har søgt at gøre kapsejlads til en familieinteresse og har,
for at være sammen mellem sejladserne, købt en
CombiCamp teltvogn, der giver husly på turene rundt i
landet.

Josefine - altid i godt humør
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Claus engagerede sig også i klubarbejdet og blev bestyrelsesmedlem i H-båds Klubben i Danmark. Efter at
have sejlet nogle år som gast, fik Claus selv lyst til blive rorsmand i egen båd, og købte i efteråret 2001 en Hbåd i Nakskov, som han i 2002 sejlede en del i.

Ved de nordiske mesterskaber i juni 2002 blev Claus tilbudt at sejle som gast hos eks-verdensmesteren Bo
Seiko. De blev Nordiske Mestere med Claus’ ven Per Ottesen som 3. mand. I efteråret 2002 blev den samme
besætning ”Berliner mestre” på Wannsee i Berlin.

BO SELKO SUVERÆNT NORDISK MESTER
rv et blev kun til én førsteplads, men med en meget stabil serie af topplaceringer vandt den 36-årige
Lr eks-vcrdensmester Bo Seiko, KDY, og gasterne Claus Rossing og Per Ottesen. Roskilde, det nordiske

mesterskab i H-båd i Malmø.
Sejren blev vundet med et solidt forspring på 12 point til NM's kæm pc overraskelse på andenpladsen.
Hans Rasmussen. Uffe Sudergaard og Michael Quottrup, Brejning, lagde hårdt ud med en førsteplads
og bed sig fast i sølvmedaljen.
Klip fra Bådnyt juli/august 2002

Berlinermester 2002

Nordiske Mestre 2002 i H-Båd
F.v. Per Ottesen, Bo Seiko og Claus.

Bo Seiko og Claus bestemte sig for at fortsætte med at sejle sammen i sæsonen 2003 med svenskeren
Tommy Olsson fra Malmø som 3. mand. Claus har derfor allerede solgt sin H-båd til en skotsk sejler.
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Helt fra lille har Josefine været vant til at færdes til søs. Til at begynde
med havde hun sin helt private køje i sine morforældres båd - ligesom
en rigtig gammeldags skibskøje i miniformat - i et skab med låger
beregnet til service. Her blev hun gemt af vejen det første år, så
forældrene kunne have forkahytten for sig selv.
I 2002 var Josefine 8 dage til søs med Mormor og Morfar. På turen
besøgte de bl.a. Kerteminde. Da forældrene dukkede op for at hente
hende, havde hun ikke den mindste lyst til at forlade skuden (og sine
morforældre). Da den lille familie senere var i Kerteminde til HBådsstævne var Josefine guide for sine forældre.

Barn:
Josefine Maria Rossing, født 30. nov. 1998 i Roskilde.

Annette med Josefine i
"Havgassen”
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Gitte Rössing, født 31. marts 1958 i København.
Døbt 6. juli 1958 i Herlev Kirke.
Gift 19. juni 1993 i Frederiksborg Slotskirke med Torben Larsen, født 8. april 1957 i Asminderød sogn.

Af Gitte Rossing Larsen.
Jeg er ældste barn og eneste datter ud af 4 børn. Min far, Frede Rossing, født 27. juni 1936 er uddannet
købmand, men gik over i andet erhverv, og lod sig uddanne som forsikringsassurandør allerede i starten af
tyveårsalderen.
Min mor Jytte Gottlieb Rossing er født 7. september 1936. Efter realeksamen arbejdede hun i mange år på
Postgirokontoret. Senere arbejdede hun i perioder og i mange år var hun endda også hjemmearbejdende eller
havde andre jobs, hvor hun arbejdede deltids bl.a. på Danmarks Radio i TV-byen.

Jeg kom til verden i 1958 og til mine forældres skuffelse og forundring var jeg en pige, og ikke som den
forventede førstefødte, en dreng. Jeg var ikke alene mine forældres første barn, men det første barn
overhovedet, der blev født i mange år i min fars store familie. Jeg blev dog straks elsket alligevel af min far
og mor og efter 6 uger kom jeg til min mors store sorg og fortvivlelse i vuggestue, da man i 1958 kun havde
krav på 6 ugers barselsorlov.

Efter 20 måneder kom min bror Henrik til verden og
min mor kunne ikke bære at aflevere to børn, og opgav
at arbejde og blev hjemmearbejdende husmor.

Da jeg blev 1 år gammel flyttede jeg standsmæssigt i
eget hus, og ud af den lille lejlighed i Ragnagade som
vi havde boet i et års tid. Dette hus lå på Juni Alle 105,
og min far havde købt grunden for den fyrstelige sum
af 10.500 kr. Her kom jeg til at bo indtil 1969, hvor jeg
11 år gammel flyttede. Huset på Juni Alle lå i Herlev,
og det var i et forholdsvis stille villakvarter, hvor det
vrimlede med legekammerater. Vi havde en stor dejlig
have, hvor der var velvoksne træer, der var et
nøddetræ, et æbletræ og et meget højt pæretræ. Huset
var en etplansvilla af mursten, som mine forældre fik
bygget på den købte grund.

Gitte med Flemming og Henrik i 1963

Jeg husker også meget naboerne omkring os, for vi havde meget forbindelse med hinanden, folk kom
hinanden ved, eller også vidste man besked om hinanden. Vores nabo til højre som vi ikke kom sammen
med, var vi børn bange for, det var et ægtepar der hed Andersen, og de havde hr. Andersens bror boende. De
to voksne brødre sloges og skændtes meget tit og meget højlydt. Hr. Andersen hadede katte, og truede med at
slå kvarterets katte ihjel, hvis de kom ind i hans have. Overfor os boede Dorte som var min bedste veninde,
selvom hun var 3 år ældre end jeg, og Dortes søster Ingelise var vores faste barnepige. Desværre gik Ingelise
hen og døde, da hun som 16-17-årig fik uhelbredelig leukæmi. Jeg husker, at jeg besøgte Ingelise på
hospitalet og hvordan jeg stjal påskeliljer til hendes gravsted. Det var meget sørgeligt for os alle og
påvirkede mig dybt, da hun døde. Naboerne i vores baghave spillede også en stor rolle for min mor og far,
der kom sammen med begge familier, hvor mændene var brødre. De boede i et tofamilieshus og begge
familier havde børn på vores alder og begges husets fruer hed Johnna. Preben og Johnna blev min mors og
fars venner gennem 30 år endda.

Min mor og far var meget forelskede i hinanden, og tit når jeg kom hjem fra skole sad mor ligesom og
dagdrømte om min far og fortalte om tiden, inden de havde fået børn, da min far havde været soldat på
Høvelte kaserne, og han havde blaffet den lange vej til Hvidovre, da min mor boede på værelse dér. Det
havde taget ham knapt 2 timer hver vej, så de havde lige kunne nå en time sammen inden han måtte af sted
igen, men se min mor, det ville han. Mor fortalte også, at inden hun var flyttet på værelse havde far besøgt
hende i hendes barndomshjem på Tukshøjen, og når min far så var taget hjem til Boeslundevej 61, hvor min
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fars barndomshjem lå, ringede de til hinanden til 2 - 3 tiden om morgenen, medens hendes søster Gurli kunne
høre min mor sige i telefonen ”jamen jeg elsker også dig Frede”.
Både i 1999 og i 2001 havde Torben og jeg den store og dejlige oplevelse, at rejse rundt i Amerika med mine
forældre. En dag kom vi ind i en restaurant, hvor min far blev stærkt ophidset over, at han blev placeret et
stykke væk fra min mor. Han forlangte straks, at hans elskede kom til at sidde lige overfor ham, selvom de
lige havde siddet side om side i bilen hele dagen. Min mor og far havde nok i hinanden og vi andre kunne
ikke altid fa lov til at være med. Således var nytårsaften f.eks. en aften de foretrak at fejre uden voksne børn,
men hvor de to kun var sammen. Det er derfor en forfærdelig stor sorg for min far, da hans højtelskede hustru
Jytte, som han havde levet sammen med igennem et langt liv, døde 28. juli 2002. Men skønne 49 år nåede de
at få sammen. For os fire søskende, Henrik, Flemming, Jan og mig selv er vores mors død et smerteligt og
stort tab.

Jeg husker, at jeg havde nogle dejlige barndomsår, hvor jeg tit spillede fodbold på ”volden” (der hvor
ringmotorvejen går i dag) med min far og min bror Henrik. Min far har altid været dejlig barnlig og rendte
rundt med os børn og spillede bold. Om aftenen var det tit, at Far lagde puslespil og gerne et med 1000 eller
endda 2000 brikker, og jeg har tit haft fornøjelsen at være med til at finde en brik. Domino og andre former
for spil spillede vi også med vores forældre.

Dengang fyldte fjernsynet ikke så meget i folks liv, og jeg kan huske at højdepunktet sidst i 60'erne var den
ugentlige børneserie Superkarla, som var den eneste bømeudsendelse der var, bortset fra Ingrid og Lillebror.
Jeg havde det også godt med vejens børn, og jeg husker hvordan pigerne på vejen hinkede og sjippede og
byttede servietter. Drengene og pigerne hyggede sig også gevaldigt sammen på vejen for vi spillede
rundboldt og legede fangeleg. Der var en dejlig stemning og alle måtte selvfølgelig være med og ingen følte
sig udenfor.
Desværre var det ikke så idyllisk for mig at gå på Mørkhøjskole, hvor jeg blev mobbet og ikke følte mig godt
tilpas. Jeg var et let offer, da min røde hårfarve indbød til adskillige øgenavne fra mine klassekammerater.
Det gjorde det heller ikke nemmere, at jeg var en følsom pige, som blev meget oprevet af drilleriet, hvilken
fik mine plageånder til at fortsætte. Jeg havde dog en god veninde i klassen som hed Kit og som sågar gik i
slagsmål med mig mod de andre. Desværre rejste Kit til USA, da hendes far havde fået arbejde derovre.
Mørkhøjskole var en rigtig gammeldags skole, hvor vi elever stillede op på rad og række i skolegården og
derpå marcherede videre ind i gangene og ind i klasseværelset. Hvis skoleinspektøren dukkede op i en time
skulle alle elever omgående i respekt rejse sig op. Man var ikke på fornavn med sine lærere, min regnelærer
hed fru Lime. Dengang i 1965, hvor jeg begyndte min skolegang i 1.klasse kom man gerne og ofte i
skammekrogen, hvis man havde gjort noget forkert, men slå, det måtte lærerne ikke længere. Karakterbog
havde jeg også på skolen fra første færd, dog var det ikke 13 skalaen, men standpunkterne: ’Udmærket’ eller
’Ikke tilfredsstillende’ der blev brugt.

Det skete at jeg fik lov at pjække fra skole af min mor, men så skulle jeg love hende til gengæld at støvsuge
huset eller gør andet praktisk arbejde, som jeg gladeligt foretog. Jeg hyggede mig tit med min mor efter
skoletid, hvor vi talte og talte om alt mellem himmel ogjord. Hun var en dejlig mor, som jeg betroede mange
ting og jeg oplevede, at hun havde god tid til mig. Der var ikke så meget stress i vores familie, dagen var ikke
så nøje inddelt i tidsplaner for gøremål.
Når først skolen var tilendebragt var dagen din egen stort set, så den personlige frihed var stor. Jeg var pige
med stort P og jeg havde ikke så meget til fælles med mine brødre Henrik og Flemming. Jeg legede med
dukker, byttede glansbilleder og legede med påklædningsdukker med mine veninder Kit, Dorthe og Birthe.
Jeg elskede dog at drille mine småbrødre, og gav dem øgenavne som Gladegris, det hed Flemming, og
Henrik blev kaldt Pornogrisen. Jeg kunne også godt lide at narre slik ffa min 5 år yngre bror Flemming ved at
lege, at jeg var giraf og han fodermester. Henrik fik engang skåret sin pondus sparebøsse op i bunden af mig,
og jeg prøvede som den grimme søster jeg var, at skyde skylden på lille Flemming. Jeg kan huske at Henrik
og jeg sloges som vilde dyr på bagsædet i bilen, når vi skulle køre på langfart, vi skændtes om de samme
pladser.

Ofte gik de lange køreture til Marielyst på Falster, hvor vi havde et dejligt sommerhus, som vi tit besøgte i
weekenderne. Jeg var en ret drengeglad pige, og var vild med Per fra nabosommerhusgrunden, han var fra en

332

københavnerfamile, hvor de var tre brødre, og forskellen på en god og en dårlig weekend for mig, var om Per
kom i den weekend, så jeg kunne fa et kys af ham. Jeg var da 11 år og havde fået øjnene op for det modsatte
køn, og Per var det første hankønsvæsen som jeg kom i lag med. Efter ca. 5 år solgte vi sommerhusgrunden,
skønt vi havde dejlige sommerminder derfra, og jeg véd, at jeg lærte af svømme på stranden på Marielyst.
Da jeg var de der 11 år i 1969 og lige var flyttet til Skovdiget, kom vi børn desværre ud for, at der ikke var
nær så mange kammerater som vi havde haft, da vi boede i Herlev. I skolen var der kun 4 fra min klasse der
boede på vores side af ringvejen, resten af klassen boede i Værebrocentret og var vant til at se hinanden efter
skoletid.

Hjemme var det vores far, der var ophavsmand for mange af løjerne, jeg husker. Typisk skulle vi rafle om
hvem der skulle tage opvasken, og vi kæmpede alle med stor engagement for sagen. Alle store
sportsbegivenheder blev fulgt nøje i fjernsynet og vi var alle meget begejstrede og råbte højlydt på en
bestemt sportsstjerne. Min far gik da også tit i Idrætsparken, hvor han så fodboldlandskampe og ofte blev vi
børn til vores store henrykkelse slæbt med. Om aftenen tog jeg tit med min far ud og tegne forsikringer, hvor
jeg blev siddende i bilen og ventede på, at han skulle komme tilbage fra kunden og fortælle, hvor mange
tusinde kroner han netop havde tjent ved blot at være indenfor i en times tid måske.
Min mor derimod var ikke så udfarende som min far, hun var mor med stor ’M’, der åndede og levede for
sine 4 børn og sin mand. Min mor så ret godt ud og det var tit, at jeg var ude for, at der var nogle der dyttede
ad hende eller piftede. Jeg selv var vist en rigtig ”sjuskedorthe”, jeg gik slet ikke op i mit udseende, så min
mor, der var en rigtig dame iført spadseredragt og hat, havde en datter, der slet ikke gik med makeup (det var
først sent i tyveårs alderen jeg startede på det), det kunne ske, at jeg havde sko på, hvor hælen var slidt helt
ned og nogle gange havde jeg to forskellige strømper på. Jeg var meget egenrådig og ingen skulle belære mig
om noget.

Dette resulterede i, at jeg som 26-årig skulle have hjælp til at holde ordentlig på kniv og gaffel, for ingen
skulle jo belære mig om, hvordan de gode manerer er. Jeg elskede min mor højt som barn og forsvarede
hende vildt, da jeg følte, at det var hende, der lavede det hele derhjemme, og at min far bare lå på sofaen og
snuede. Jeg var en rigtig teenager at have, jeg kan huske engang, hvor jeg kom i skænderi med min far om
opvasken, og min far forfulgte mig og ville have mig til at tage den. Det var vinter og jeg stak af fra ham og
ud på den isbelagte sø, for vaske op, det ville jeg ikke, nej!
Senere hen har jeg indset, at det ikke altid er så let selv at have børn, for nu har jeg jo selv to stædige asener,
en på 10 år og en på 14 år.

Da jeg var ca. 15 år i 1973, og vi ikke længere havde vores sommerhus på Marielyst, blev det i stedet for en
båd, der blev et meget vigtigt omdrejningspunkt for vores familieliv. I første omgang (1971) i en lejet
familiebåd, en Vega, men da vi rigtig fik smag for sejlerlivets glæder blev den noget mindre båd Viggen
købt. Hund og 3 børn (senere hen 4 børn) blev proppet ned i den lille båd. Jeg selv var begyndt at ryge, men
havde rygeforbud ombord, og måtte lide i timevis indtil jeg kunne se land, og jeg var da også altid den første,
der sprang fra borde. Ombord på båden isolerede jeg mig med mine romanblade og engang vi sejlede i
stormvejr, blev jeg pludselig til min store vrede afbrudt i min spændende læsning, da mor forlangte, at jeg
kom op fra kahytten og op i cockpittet, da vi kunne risikere at synke. Jeg levede i min egen verden, og var
slet ikke bange for at synke, og aldrig søsyg som barn.
Det var et meget traditionelt kønsrollemønster vi havde ombord, så min far og mine brødre tog sig af alt
vedrørende at skifte sejl, regne kurser ud, se på kort, og tage rorpinden, medens mor og jeg sørgede for at
lave mad og vaske op. Min mor og jeg fik i sagens natur et fælles arbejdsområde, og hvad mine brødre
havde med min far, havde jeg med min mor, som foruden at være min mor, også blev min nære veninde, da
man kunne sige meget fortrolige ting til hende uden at det kom videre.

Indimellem havde vi også sejlertræf med de øvrige Rossingfamiler, der også var indehavere af en sejlbåd.
Mange sommeraftener har vi ligget side om side med farbror Georgs eller farbror Arnes båd, og vi børn har
så hygget os gevaldigt med vores fætre og kusiner og lavet grillmad og de voksne har drukket vin. I det hele
taget har det været en stor gave at have en så stor familie med så mange familiemedlemmer, som der er i min
fars familie.
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Der har altid været en rund fødselsdag at se frem til, hvor vi skulle samles i festligt lag, foruden højtiderne og
vores traditionelle skovtur hvert år. Farbror Børge, min fars yngste bror, der kun er 15 år ældre end mig, og
ikke selv har fået børn, var god at have, hvis man følte sig lidt usikker eller havde lidt problemer. Så var
Børge der til at høre på en eller også gik man lidt i byen med ham. Alle vi niecer og nevøer har fået lidt god
ballast med af Børge.

Mor
Min mor udstrålede stor livsglæde og hun var god til at smitte os andre med en god stemning, så vi også selv
kom i godt humør. Jeg husker de tusinder af gange, hvor mor har stået med sine strålende øjne og været så
glad, så glad og virkelig grebet øjeblikket. Mor slog gerne hænderne sammen i begejstring og brugte stærke
følelsesladede ord som "det er jo et vidunderligt vejr vi har i dag” hvis solen skinnede. Mor gad ikke blive
irriteret over småting.. Bare vi havde hinanden og vores gode helbred, så var livet det bedste i verden. Hvis
avisen f.eks. ikke nåede frem den dag eller hvis gæsterne kom for sent, faldt hendes humør ikke. Mor var god
til at udtrykke sine følelser både i ord og handling og vi børn fik at vide, at hun elskede os, og det er jo dejligt
at vide. Som barn kan jeg huske, at jeg blev meget forlegen, men også glad for at få så meget kærlighed.

Mor var dygtig til at sy og har syet meget af vores tøj som børn og hun har strikket det mest bedårende
babytøj til os og til sine børnebørn.
Når vi snakkede med Mor var det om lidt mere alvorlige ting end vi snakkede med vores far om. Mor fik
virkelig indblik i vores indre liv og hun har tit kunnet give mig et godt personligt råd. Mor elskede, når man
huskede mærkedagene og jeg har nok været en god datter på det punkt. Og aldrig glemt ”Mors Dag”. Det
bedste ved det hele var jo at opleve den store glæde, der lyste ud af hende, når man kom med en buket
blomster, for så var man verdens bedste datter. I skolen blev jeg drillet, når min mor havde lavet aftryk af sin
mund med læbestift på servietten i madpakken. For mig betød det, at hun tænkte på mig når jeg var i skole.

Mor var den blide og diplomatiske hjemme hos os, medens resten af familien havde masser af temperament
som af og til slog gnister. I 1974 blev min lillebror Jan født og han kom omgående om bord i den lille båd,
hvor han blev transporteret rundt i en lift.
Stakkels Mor, der havde let ved at blive søsyg og måtte have søsygepiller mod det, hun måtte også tåle at
være ombord på en båd, da hun som gravid blev plaget med kvalme.
Min mors familie var derimod
ganske lille, da min mor Jytte
Gottlieb Rossing kun havde en
søster, Gurli. Min mormor hed Gerda
Petersen og min morfar hed Harry
Petersen. Mormor kom til at fylde
meget i min barndom, da jeg som
lille pige blev passet i hendes private
børnehave og fordi hun kun boede
ca. 500 meter fra mit barndomshjem
i Herlev. Hun var et unikum, der
oprettede en af landets første private
børnehaver i midten af 1950’erne.
Hun åbnede kl. 6.00 om morgenen
og lukkede først kl. 18.00 om
Morfar, Mormor og Moster Gurli
aftenen, og hele 6 dage om ugen
havde hun åben for børn, lige fra
babyer til skolebørn. Nogle af børnene havde hun i 7 år lige til de skulle i skole. Var et barn lidt småsyg skete
det, at hun havde det syge barn sovende, så det ikke skulle ud på en kold cykeltur, når det blev afhentet. En
gang om året tillod hun sig at lukke biksen, og så kørte hun og Morfar på motorcykel med sidevogn, siden i
bil rundt i Europa og kom smilende og afslappet hjem efter 14 dage.

Når Mormor ellers ikke var på arbejde holdt hun et hav af familiefester, for hun havde jo stadigvæk søndagen
fri. Talrige gange har vi syv børnebørn overnattet hos vores mormor og morfar. Vi har været i Tivoli med
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dem, i Cirkus, og i skoven m.v. Vi var også af og til på besøg hos min moster Gurli og min onkel Erik på
Herlevgårdsvej, hvor vi legede med deres 3 børn, som var helt jævnaldrende med os 4 børn.
Min farfar.

Min farfar hed Axel Rossing og jeg kan sagtens huske ham, selv om han døde, da jeg var 17 år, altså i 1975.
Jeg har altid kendt ham som enlig, da min farfar og farmor har været skilt siden 1960. Min farfar har også
betydet ret meget for mig i min barndomstid. Hvis jeg eller mine søskende var syge, kom der altid et lille
brev fra ham med slik, som regel lakridskonfekt. Når vi besøgte ham var flaget gerne hængt ud af vinduet,
som tegn på, hvor glad han var over vi kom. Besøget indebar altid en masse hyggelige sange, hvor Farfar
spillede på klaveret, f.eks. ”Kom maj du søde milde”, hvor vi børn sang med.

Min farfar var en stor tilhænget af kongehuset og lavede små gaver til de kongelige. Farfar kniplede de
flotteste lommetørklæder, som blev sendt, når Dronning Ingrid havde fødselsdag. Jeg kar mange gange været
med på Amalienborg og hylde den gamle konge og dronning Ingrid, når de havde fødselsdag.
Farfar boede i en lille toværelses lejlighed ved Nyboder og når farfar selv havde fødselsdag, blev dagen altid
holdt i Østre anlæg, som Farfar boede op til. Jeg kan huske, at Farfar havde højdeskræk. Jeg husker en sjov
episode, da jeg som 11-årig var med Farfar i tivoli, og jeg havde overtalt ham til at gå med op i rutschebanen
meget imod Farfars vilje. Jeg selv blev meget bange, da vi først var kommet op på en af de høje bakker og
dykkede, men min gamle Farfar blev endnu mere bange end jeg, og det endte med, at det var barnet der måtte
være den trøstende og holde om den gamle mand.
Min farmor.

Min farmor hedder Annemarie Rossing og er 93 år gammel. Hun er en utrolig livsglad pæn dame, der altid
har sagt til mig, at hun sådan håber på, at hun vil opnå at blive 100 år gammel. Farmor har faet 5 børn og har
14 børnebørn , og har et endnu større antal oldebørn, desuden er hun 2 gange blevet tipoldemor. Det flotte
ved farmor er, at hun har god kontakt med os alle og rummer hver enkelt af os, og at hun husker alles
fødselsdage og har fotografier af hver enkelt stående i sin 3 værelses lejlighed i Ishøj. Meget af hendes tid går
med skiftevis af bo lidt hos de forskellige i familien. Selv en kæreste har farmor tid til at have, idet hun har
mødt Jørgen for en ca. 3 år siden. Jørgen er en del yngre end farmor, men det skulle man ikke tro, da det
meget tit er farmor, der tager afsted med de offentlige transportmidler for at komme hen til Jørgen. Farmor
skulle i oktober 2002 have været en tur til Syd Afrika med Børge, hendes yngste søn, men måtte desværre
melde afbud på grund af sygdom. Det skulle ikke undre mig, om farmor alligevel kommer på ferie en anden
god gang.
Min ungdom.

Jeg blev kørt strengt derhjemme syntes jeg, og skulle komme meget tidligt hjem om aftenen i modsætning til
mine kammerater, som måtte være længere ude. Trods mine ikke så sene tider må jeg sige, at jeg absolut har
fået moret mig i min ungdom, og at jeg var umulig at holde indespærret, når der nu gik så mange dejlige
drenge omkring. Min veninde Stella og jeg var f.eks. i Beatforum som 14-årige. Det blev arrangeret på
Gladsaxe skole, hvor flere grupper skulle spille, blandt andet Gasolin, Sebastian og Torben Lendager. Vi
dansede og hyggede os, og ind imellem fik vi lidt frisk luft og fik drukket nogle øl, og noget snaps, som vi
havde gemt i en busk udenfor.

Derhjemme skete der det utrolige, at mor var blevet gravid, og at jeg blev storesøster som 16-årig. Jan blev
født i 1974 og vi var alle helt vilde med ham. I skolen blev jeg drillet meget med, at min mor var gravid, for
de var da for gamle til den slags. Jeg var ligeglad med deres drillerier og for rundt til mine bekendte for at
vise ham frem. Da jeg som kun 17-årig flyttede hjemmefra, var det værste for mig ved flytningen, at jeg ikke
længere skulle bo sammen med min lillebror.
Min egen familie.

I 1986 mødte jeg min kommende mand Torben Larsen, som er fra Hillerød. Efter et halvt år flyttede jeg op til
Torben, som boede ovenpå i et ældre toplanshus. Jeg følte, at Hillerød lå utroligt langt fra København og fra
min lille lejlighed, der lå lige ved Bispebjerg Hospital. I dag, her i 2003, er jeg blevet fuldstændig integreret i
Hillerød og har været det i mange år. I Torben mødte jeg en moden og voksen mand, som var så dejlig at
snakke med, og som ville de samme ting her i livet som jeg. Torben var også tæt knyttet til sin familie og
faktisk boede han i mange år i samme hus som sin gamle mormor Gerda. Jeg blev straks accepteret og
optaget i Torbens familie.
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Det var virkelig dejligt at være to og skulle indrette sig
sammen, og da Torben var et teknisk geni, der havde
brugt sine penge på tekniske maskiner og ikke på
møbler, var vi ude at købe nye møbler sammen.

Torben var lige blevet færdig som svagstrømsingeniør
efter først havde uddannet sig som elektronik
mekaniker, så han skulle til at starte et helt nyt liv,
efter at han i årevis havde været studerende. Jeg
derimod var kontorvikar og var i gang med at læse til
merconom i markedsføring og tog eksamen i 1989.
I 1988 fik vi vores første barn, Paul som kom til
verdenen efter en hård fødsel. Efterfølgende kom han
til at ligge på børneafdelingen i 14 dage, da han
hyperventilerede og derfor ikke havde kræfter til at
sutte mælk selv.

Gitte og Torben

Da vi boede i Hillerød, havde vi stor glæde af min dejlige svigermor, som var blevet enke året før Paul blev
født. Min svigermor hed Rita Larsen, og hun kom nogle gange og gik tur med Paul i timevis, medens han lå i
barnevognen, hun kom også og hjalp mig med at stryge duge og andre praktiske ting. 1. april 1989 flyttede vi
i eget hus, en moderne etplansvilla og vi måtte sige farvel til Torbens søde mormor, som havde boet
nedenunder os i flere år. Det var også en stor omvæltning, da vi kun havde haft en 44 m2 lejlighed, og nu fik
vi 128 m2 plads. Det første besøg vi fik i det nye hus var af Torbens mormor, der var 82 år og sammen med
Rita havde gået knapt 4 kilometer i snevejr for at hilse på os.

1. september 1989 startede jeg med jobbet som dagplejemor, da jeg altid har ønsket at kunne være hjemme
og passe mit eget barn, og da vi havde gode boligforhold blev jeg hurtigt ansat.. Det er et fedt job, men også
et hårdt job, fordi det er vidt forskellige mennesker man skal passe børn for, og derfor skal samarbejde med. I
dag, januar 2003 er jeg stadigvæk dagplejemor og har en arbejdsuge på 48 timer, og hver dag passer jeg fast
4 småbørn i alderen 0-3 år. I lange perioder har jeg 5 børn, for ofte er en kollega syg eller har fri. Når kl. så
bliver hen ad 13-14 tiden kommer mine egne 2 drenge hjem. For mine drenge har jobbet betydet mange
fordele, da de har været passet hjemme til de har været 3 år gamle. I 3-års alderen har de derefter været i
børnehave, men stadigvæk har de fået en ugentlig fridag og faet lov til først at komme i børnehave langt op
ad formiddagen, mine børn har også tit været hentet tidligt ffa børnehave om eftermiddagen.

19. juni 1993 blev Torben og
jeg gift i Hillerød Slotskirke
samtidig med, at Lars blev
døbt. Mor og Far holdt
brylluppet for os og vejret var
heldigvis så godt, at vi kunne
spise på terrassen i deres dejlige
have.
Efter at drengene er kommet i
skole, har det, at jeg er
dagplejemor betydet, at de
aldrig har været nødt til at
komme i skolefritidsordning,
men har kunnet gå direkte hjem
efter skoletid. De har derfor
også haft 7 ugers sommerferie
hjemme. Da kammerater er
vigtige at have for børn, har
mine børn også fået lov til tit og
ofte at have kammerater med
hjem, selvom det kunne være

Brudeparret med Poul, Jytte og Frede i barndomshjemmets
dejlige have, der jo nærmest er en park.
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hårdt, når man nu også havde de andre 4-5 småbørn at passe. Ulemperne for Lars og Paul ved at have en mor
der er dagplejemor, har været, at jeg ikke altid har haft nok tid til dem, og at de måske har levet en lidt
beskyttet tilværelse, for de har begge haft det ualmindeligt hårdt, f.eks. når de skulle starte i børnehave. De
foretrækker stadigvæk at være hjemme fremfor hos kammeraterne.
Lars og Paul er i dag, januar 2003, blevet 10 år og 14 år og jeg er så heldig og glad for at de klarer sig rigtigt
godt fagligt på Frederiksborg Byskole. De er populære hos kammeraterne og ifølge lærerne opfører de sig
ordentligt. Skolen er jo helt anderledes i dag end dengang jeg selv gik i skole. Mine børn er på fornavn med
deres lærere på Byskolen, og stolene til eleverne er magelige og ikke hårde. Undervisningen er mere
tovejskommunikation fremfor den gammeldags envejskommunikation, og væggene i klasseværelserne er
ikke bare og hvide, men malede og rigt dekorerede af eleverne.

Lærerne må ikke slå længere, men faktisk har vi både i Pauls og Lars’s klasser helt ekstraordinært oplevet 2
tilfælde, hvor et par lærervikarer har følt sig presset til at slå en elev. De to tilfælde har dog fået store
omkostninger for de 2 vikarer, men ingen af dem er blevet fyret. I begge tilfælde er episoderne blevet
diskuteret med skolens øverste ledelse og den pågældende lærer, ligesom tilliden til læreren klart er faldet og
lærerens renommé har faet et knæk.
Lars og Paul er meget samhørende, det skyldes at de har flere fælles interesser. De kan derfor tit nøjes med
hinandens selskab. Begge spiller fodbold og Lars på 10 år har spillet i hele 5 år nu, medens Paul på 14 år har
spillet fra han var 6 år, og har spillet uafbrudt i alle 8 år. Mine børn er også meget glade for vand, og vi er så
heldige at vi bor 100 m fra Hillerød svømmehal, som jeg slæbte Lars med i som 2-årig. Allerede da Lars var
6 år kunne han derfor svømme og springe fra 5 m vippen. En dag faldt min 6-årige Lars ned på
svømmehallens hårde klinkegulv, halvvejs på vej op af stigen til 5 meter vippen, heldigvis fik han kun en lille
jernrystelse. Paul imponerede mig, da han var 11 år og vi var i Bel lahøj badet, hvor han sprang ud fra 10
meter vippen.

En anden lidenskabelig interesse begge mine børn har, er at de er pjattede med at spille på computer, og Lars
har kun været 2 år første gang han spillede ”Benny Bogorm”. Paul og Lars er unge i en hel ny verden, hvor
teknisk legetøj beskæftiger en stor del af børns tid i dag. Mobiltelefonen er også vigtig at have i dag, hvis
man er ung, fordi man kan sende hilsner til sine kammerater via SMS-beskeder. Lars har på et tidspunkt
været bidt af sin gameboy, og en dag var han ved at blive kørt over, da han gik og spillede med den på vej
hjem fra skole og ikke hørte en bil, der kom. Det er jo godt, at ens børn har hobbyer som de er optaget af,
men som mor kan man være ked af, at ens børn går direkte ind på deres værelser for så ikke at se mere til
dem, fordi computeren fænger lidt for meget.
Mine egne interesser.

I flere år har jeg skrevet dagbog om mine børns færden og gøren, og jeg tror, at jeg har ca. 15 bøger. I de
senere år har jeg dog ikke fået skrevet ret meget. Ellers har jeg gået til tegning og maling, og jeg har især haft
stor fornøjelse af at tegne efter nøgenmodel, en hobby som jeg har gået til i flere år. Jeg har også elsket i flere
år at komme ned og svømme i svømmehallen. Jeg har spillet Volleyball, men har måtte opgive, da min arm
blev helt smadret af det. Jeg elsker at læse, især om folk fra andre lande og deres kulturer. Jeg har blandt
andet læst ”Vilde Svaner”, der fortæller om livet i Kina som kvinde igennem 3 generationer. Torben og jeg er
begge bidt af campinglivet og at campere er noget vi længes efter hele året. Vi bruger en hel del tid på at
studerer campingpladser og læse gode råd om at campere.
Vi er også ret berejste, Torben og jeg, vi har blandt andet været i Amerika sammen 4 gange og sågar også i
Kina. Vores mest storslåede rejse havde vi i 1999, hvor vi havde vores 2 børn med, samt mine forældre. Vi
fløj til New York, og derfra kørte vi i bil op til grænsen mellem Canada og USA, hvor vi så Niagara
vandfaldet. Der var i midten af maj måned og der var masser af smeltevand fra sneen i bjergene. Herefter
kørte vi tilbage til New York, hvor vi så verdensbyen for første gang med de flotte høje skyskrabere og
frihedsgudinden, og alt hvad der er værd at se i millionbyen.

Vi fløj derefter videre til Los Angeles, hvor Torben havde arrangeret overnatning på engang verdens største
passagerskib Queen Mary, hvor vi havde den vidunderligste udsigt over Stillehavet, medens vi indtog vores
morgenmåltid. Så gik turen videre langs Stillehavet i bil indtil vi nåede frem til San Francisco. Her fik vi set
Chinatown, og kørte med sporvogn ned af de stejle gader, og fik besøgt Fisherman Warf, hvor der er
fisketorv og fiskerestauranter. Videre over Golden Gate. Vi så de kæmpehøje redwood træer nord for San
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Francisco. Videre gik turen til Yosemite, der er en meget flot naturpark med USA’s højeste vandfald og
bjergbestigere, der klatrer ad helt lodrette klippevægge. Vi blev her advaret mod bjørne og havde derfor lagt
alle vores madvarer i ”sikkerhed” i nogle offentlige opbevaringskasser. Her kom vi ud for en tyv der tog alt
vores mad, men det var nu en mennesketyv og ikke en bjørn.
Bagefter gik turen til Death Valley, det varmest målte sted
på jorden. Mens vi var der var der 35 C. Det ligger ude i
ørkenen på vej til Las Vegas. I Las Vegas var vi helt
overvældet af de fantastiske hoteller som vi oplevede. Her
var hoteller, der var udformet som pyramider og man kunne
så få brochurer om Egyptens skatte. Et hotel forestillede
Venedig i Italien og du kunne sejle i gondol, et andet hotel
var et pirathotel med sørøverslag engang i timen.
Hotellerne har hver omkring 3000-4000 værelser, og et
kæmpe spillekasino. Hvert kasino har flere hundrede
enarmede tyveknægte, som du kan spille på, samt i
hundredvis af andre spillemuligheder. Det er også
almindeligt, at hvert hotel har ca. 7-8 forskellige
restauranter, samt flere swimmingpools.

Til sidst kørte vi til det sydligste Californien til San Diego,
hvor vi boede tæt ved grænsebyen Tijuana. Her havde vi
en kæmpeoplevelse, da vi besøgte Mexico. Mor, Far, Paul
og jeg oplevede den kæmpe kontrast, der var på et rigt land,
og et meget fattigt land som Mexico er. Vi blev overfaldet
af tiggere og lurvede handelsfolk, men det belærte os også
om, hvor godt vi har det her i den rige del af verden, og
hvor dårligt mange mennesker på vores jord har det. Turen
blev afsluttet med, at vi kørte retur til Los Angeles, hvor
vi endte vores 4 ugers lange Amerikarejse. Under hele turen
kørte vi i en stor lejet bil, så vi 6 mennesker var i meget tæt
kontakt med hinanden. Det allerbedste ved turen var helt
klart, at vi i havde haft det så godt indbyrdes.

Min mor og mine drenge i USA

En anden ting der er sjovt her i livet, det er at gå på Internettet, og da Torben via sit arbejde har adgang til
Internettet 24 timer i døgnet, skriver jeg en del e-mails med forskellige folk. Jeg syntes, at det er sjovt at
skrive til folk, men det er bestemt også sjovt selv at modtage breve. Det er også spændende at hente stof hjem
om et bestemt emne på Internettet. I vores hjem er alle 4 i familien ivrige computerbrugere.
Vores familieliv.

Hos os starter dagen typisk med at Torben kører Lars i skole og Paul tager cyklen. Torben kører derefter til
Humlebæk, hvor han arbejder som network administrator for Coloplast. Herefter ser jeg typisk først min
mand ved 18-tiden, hvor han kommer hjem.
Om aftenen ser vi en del fjernsyn, men det er også tit at vores børn skal spille fodboldkamp, og dem kommer
vi og ser, og ofte har vi min far Frede med, for han syntes også, at det er sjovt at se børnenes fodboldkampe.
Tit spiller jeg selv fodbold med mine drenge i vores have. Torben har samlet og bygget en Märklin togbane,
som er blevet temmelig lang, og Lars er meget interesseret i sin togbane som er 6 m lang. Vi har spillet meget
Matador og raflet i årenes løb, ligesom kort er sjovt at spille med sine børn. Vi har nogle få, men gode
venner, som vi jævnligt ser, og ca. 1 gang om ugen har vi nok gæster til mad, ligesom vi selv ofte bliver
inviteret ud. Hos os er det mest Torben, der læser lektier med vores børn, da Torben er mere tålmodig end jeg
er, og er dygtig til mange af skolefagene. Til gengæld er det mig der igennem alle årene har læst
godnathistorie for vore børn og H.C. Andersen har vi især læst meget af, ligesom Harry Potter og Robinson
Cruse har været bøger, jeg har læst højt for dem. I de senere år, hvor de er blevet større, er det nu kun Lars
jeg læser for.
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Livsindstilling.

Jeg syntes, at jeg har en åben og medmenneskelig livsindstilling. Det falder mig let at være ligefrem og åben
overfor alle. Hvis folk kommer til vor dør, bliver de straks inviteret indenfor. Jeg syntes selv at jeg er åben
for mange muligheder, og ikke er slem til at være fastlåst og begrænsende. Jeg bliver blød om hjertet, når der
er landsindsamlinger for nødlidende mennesker, og jeg har f.eks. været indsamler for Røde Kors igennem 13
år. Jeg tror virkelig, at der er mange mennesker der har det dårligt her i verden. Jeg går ikke op i de politiske
bagved liggende faktorer, men nøjes med at konstatere, at der er brug for hjælp.
Tilbageblik.

Torben og jeg arbejder mere end vores forældre har gjort (undtaget er den periode, hvor min far arbejdede
som kommis i 1950’erne). Vi er nok en lidt atypisk familie, da vi jo har langt mere end 37 timers arbejdsuge
her i 2003. Vi er også atypiske ved, at jeg har været hjemme og passe mine egne børn, idet de fleste kvinder
er udearbejdende i dag. Jeg har også lidt konflikter med vores børn, ligesom jeg selv har haft det med mine
forældre, da jeg selv var i deres alder. Jeg har nok arvet lidt af min fars barnlige sind, for jeg hygger mig
meget med at være med i Lars og Pauls lege.
Efterskrift.

Jeg syntes at det er en rigtig god ide som min kære farbror Georg har fået, ved at vi skal skrive vores
bamdomoplevelser ned, os der har lyst i familien. Det har været spændende at genopleve ting, som man ellers
har glemt, fordi nogle af oplevelserne ligger så langt tilbage i tiden. For mig personligt har motivationen til at
skrive også været ønsket om at mindes min mor, Jytte Rossing og hendes liv, som jeg har været så heldig at
være en vigtigt del af. Min mor har betydet enormt meget for mig, og derfor har det været en form for
sorgterapi, at skrive denne beretning på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg næsten lige har mistet hende.
Jeg glæder mig også meget til at læse de øvrige beretninger fra min familie, for jeg synes det er interessant,
da jeg kender personerne så godt.
Børn:
Paul Rossing Larsen, født 30. dec. 1988 i Hillerød, døbt 28. maj 1989 i Frederiksborg Slotskirke.
Lars Rossing Larsen, født 10. febr. 1993 i Hillerød, døbt 19. juni 1993 i Frederiksborg Slotskirke.
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Stamtavler over andre Rossinger
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Carl Henrik Rössings Efterkommere

1. Carl Henrik Rossing også kendt som: Carl Heinrich Rossing f. ca. 1814-15, København iflg. FT
1845 9,13, stilling Blikkenslagermester, g. 3. febr. 1839, i Frederiksberg Kirke, Christine Jensine
Rasmussen, f. 17. nov. 1818, K-havn, d. 12. april 1901, begravet 18. april 1901, Assistens. Carl
døde 10. jan. 1874, København, begravet 18. jan. 1874, kapellet Garnisons Nicolai Kirkegård,
Overt.Samuels lejl.Farverg.139 ca.1837. FT 1845: 9,13: Adelgaden 255. FT 1845 viser tillige
10,486 = Frederiks Hospital, hvor han pr. 1 /2-1845 har været indlagt i 19 uger medens hans kone
har varet indlagt i 2 uger. Mon det er Samuels fætter. Skifteprotokollen giver ingen nye
oplysninger, udover navnet er angivet som Carl Heinrich. Ved dødsfaldet oplyses hans stilling som
blikkenslagersvend.
Børn:
i Johanne Wilhelmine Rossing f. 1839, g. 20. april 1862, i Frederiksberg Kirke, Peter
Friedrich Laurits Haastrup, f. 1836. FT 1845 9,13
ii Carl Christian Rossing f. 6. juni 1841,111 Kattesundet, døbt 18. juli 1841, Vor Frue
Kirke, stilling Blikkenslagersvend, d. 24. okt. 1886, København, begravet 31. okt.
1886, Vestre kikrkegård, Købh.skifter 3/1151 2 F. FT 1845 9,13 Ved hans død
oplyser moderen til skifteretten, at han er ugift.
iii Thorvald Alfred Rossing f. 21. aug. 1846, København, døbt 4. okt. 1846, 255
Adelgade, K-havn, stilling Laboratoriearbejder, g. 8. marts 1891, i Skt. Paul Kirke,
København, Hulda Francisca Eugenia Duelund, f. 26. dec. 1852, København, d. 15.
febr. 1927, Ovengaden o.V. 80,1. Chr.havn., begravet 19. febr. 1927, Sundby
kirkegård, Frelsers kirkebog. Thorvald døde 21. jan. 1911, Kommunehospitalet,
begravet 28. jan. 1911, Vor Frelsers Amager Kirkegård.
iv Alvilde Henriette Rossing f. 25. maj 1852, Adelgade 272, København, døbt 11. juli
1852, Trinitatis Kirke, g. 1. okt. 1886, i Trinitatis Kirke, Knud Ferdinand Kirchhoff,
f. 1852, stilling Blikkenslagersvend.
2.
v Alfred Henrik Rossing f. 8. maj 1854.
vi Aurelia Marie Rossing f. 31. dec. 1856, Adelgade 242, København, døbt 3. maj
1857, Trinitatis Kirke, d. 22. aug. 1858, Adelgade 278, København, begravet 25.
aug. 1858, Trinitatis Kirke.

Anden Generation
2. Alfred Henrik Rossing f. 8. maj 1854, Adelgade 269, København, døbt 9. juli 1854, Trinitatis
Kirke,, stilling Hattemager-arbejdsmand, g. 26. dec. 1880, i Skt. Paul Kirke, K-havn, Petrea
Cathrine Christensen, f. 26. dec. 1859, Randers, stilling Enke efter arbejdsmand, d' 12. jan. 1927,
Trianglen 7, 5. K-havn, begravet 16. jan. 1927, Bispebjerg Kirkegård, Jerusalems sogns kirkebog.
Alfred døde 23. febr. 1924, Rud.Berghs Hospital, begravet 29. febr. 1924, Bispebjerg Kirkegård,
Jerusalem sogns kirkebog. Ved skiftet oplyst; Fhv.hattemager, nu arbejdsmand ved hærens arsenal.
Børn:
3.
i Thorvald Kristian Rossing f. 8. dec. 1883.
ii Karen Rudolfine Ludovika Rossing f. 25. febr. 1885. Kilde: John Rössings
fotokopier.
iii Alfred Rudolf Rossing f. 17. marts 1889, g. Ane Frederikke, f. 27. okt. 1894,
Hørsholm. Kilde: John Rössings fotokopier.
iv Ovidia Alvilda Rossing fill, juli 1890. Kilde John Rossing
v Alvilde Petrea Rossing f. 10. okt. 1892. Frk. Alvilde Rossing fundet ved moderens
skifte.
4.
vi Paulus Johannes Rossing f. 4. aug. 1895.
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Tredie Generation

3. Thorvald Kristian Rossing f. 8. dec. 1883, Fredensgade 14, l.tv., København, døbt 14. april 1884,
Hellig Kors Kirke, stilling Overpostbud, g. Caroline Dorothea Ganzler, f. 12. maj 1888, Set. Pauls
sogn, d. 6. jan. 1973, Nørre Hospital, begravet 12. jan. 1973, Bispebjerg Kirkegård. Thorvald døde
29. marts 1955, Kommunehospitalet, begravet 3. april 1955, Assistens Kirkegård.
Børn:
i Alfred Rossing f. 5. april 1928, København, stilling Guldsmed, g. 2. april 1953, i
Helligkors Kirke, Fanny Agathe Olsen, f. 10. april 1933, Usserød, døbt Høsterkøb,
stilling Bogholder.
ii Angelica Petrea Rossing f. 16. maj 1906.
4. Paulus Johannes Rossing f. 4. aug. 1895, København, stilling Tegner, g. 19.marts 1916, i Set.
Anna sogn, København, Grethe Alfrede Marie Johansson, f. 9. juni 1894, Herfølge, d. 27. marts
1975, Glostrup Amtssygehus, begravet 3. april 1975, Assistens Kirkegård, Sct.Annæ sogns
kirkebog. Paulus døde 19. juli 1933, Balders Hospital, begravet 25. juli 1933, Assistens Kirkegård,
Set. Aimæ Sogns kirkebog. Sønnen John oplyser, at faderen var maskintegner på Riffelsyndikatet.
Børn:
5.
i Grethe Inga Rossing f. 19. aug. 1916.
ii John Ploug Rossing f. 20. dec. 1928, Horsensgade, Østerbro. Telf.4491 2461

Fjerde Generation
5. Grethe Inga Rossing f. 19. aug. 1916, Horsensgade, Østerbro, g. 14. april 1938, i Luther Kirken,
Jens Rahbek, f. 25. juli 1913, stilling Kriminalassistent.
Børn:
i Inga Rahbek f. 2. april 1944, eller 9. april 1944.
ii Ulla Rahbek f. 4. marts 1952, stilling Gift Sverrild.
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Frederik Vilhelm Hansen Rössings Efterkommere

1. Frederik Vilhelm Hansen Rossing stilling Lærer, g. Johanne Frederikke Nielsine Leicht, f. 7. juni
1871, Randers, d. 19. aug. 1939, København, begravet 24. aug. 1939, Nyborg Kirkegård. Frederik
døde 1925.
Børn:
2.
i Erling Rossing f. 8. nov. 1912.

Anden Generation
2. Erling Rossing f. 8. nov. 1912, Nyborg, stilling Rektor, g. 31. aug. 1940, Ragnhild Larsen, f. 14.
sept. 1912, Lundforlund. Erling døde 16. jan. 1994.
Børn:
i Elsebeth Rossing f. 16. aug. 1941, Hillerød.
ii Niels Rossing f. 13. sept. 1944, Tønder.
iii Susanne Rossing f. 27. febr. 1950, Tønder.
iv Jesper Rossing f. 13. sept. 1951, Tønder.
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Henrik Frederik August Rössings Efterkommere
1. Henrik Frederik August Rossing f. 21. marts 1863, Eckernförde, stilling Typograf, g. (1) 11. marts
1894, i Johannes Kirken, ophævet 1908, Ingrid Hansson, g. (2) Bjanka Eleonora Lovisa
Fjordingstad, f. 6. april 1874, København, d. 12. marts 1947, København, Bispebjerg Hospital,
begravet 16. marts 1947, Bispebjerg Kirkegård. Henrik døde 14. febr. 1941, Kommunehospitalet,
begravet 19. febr. 1941, Bispebjerg Kirkegård.
Børn med Ingrid Hansson:
i Pia Rossing f. 3. okt. 1894.
ii Magda Rossing f. 29. nov. 1898, d. Bonderupgård, Vanløse.
2.
iii Bror Lykke Hansson Rossing f. 1. aug. 1899.
iv Poul Henrik Hansson Rossing f. 27. febr, 1901, Skyttegade 17,3 .Brorson sogn,
København, døbt 10. aug. 1902, Brorson Kirken, stilling Tapetserer-møbelpolstrer,
g. Sonja. Poul døde 6. juni 1966, Kommunehospitalet, begravet 9. juni 1966,
Bispebjerg Kirkegård Fællesgrav.
Børn med Bjanka Eleonora Lovisa Fjordingstad:
3.
v Aage Henrik Moltzen Rossing f. 5. juni 1898.

Anden Generation
2. Bror Lykke Hansson Rossing f. 1. aug. 1899, København, stilling Kontorchef, g. Bodil Andrea
Top, f. 10. maj 1896, Den kgl. Fødselsstiftelse, København, d. 11. sept. 1956, bopælen, Sallingvej
27, H, København, begravet 16. sept. 1956, Søndermark Kirkegård 3-249. Bror døde 14. febr.
1970, Set. Josefs Hospital, begravet 19. febr. 1970, Søndermark Kirkegård.
Børn:
4.
i Arne Johannes Rossing f. 15. sept. 1918.
3. Aage Henrik Moltzen Rossing f. 5. juni 1898, København, g. Eva Agnes Madsen, f. 10. jan. 1900,
Set. Pouls sogn. Aage døde 19. juli 1957, Frederiksberg Hospital, begravet Søndermark Krkgd.F
772.
Børn:
5.
i Arne Henri Rudolph Moltzen Rossing f. 27. marts 1923.

Tredie Generation

4. Arne Johannes Rossing f. 15. sept. 1918, Rigshospitalet, stilling Repræsentant, g. EvaMardahl, f.
3. febr. 1918, Solbjerg sogn, Frederiksberg, d. 14. juli 1988, Bad Seeberg, Tyskland, begravet 22.
juli 1988, Frederikssund Kirkegård. Arne døde 22. april 1989, Københavns Amtssygehus, Herlev,
begravet 28. april 1989, Frederikssund Kirkegård. Boede Kiknæsbakken 13, Jægerspris ved
dødsfaldet.
Børn:
i Ebbe Rossing f. 27. nov. 1954, Rigshospitalet, stilling Chauffør, d. 16. marts 1988,
Frederikssund Sygehus, begravet 24. marts 1988, Frederikssund Kirkegård.

5. Arne Henri Rudolph Moltzen Rossing f. 27. marts 1923, Mariendals sogn, stilling Værkfører, g. (1)
Lillian Schrøder, g. (2) i Middelfart kirke, Christine Hymøller, f. 24. maj 1924, Tandslet, Als, d. 18.
aug. 1995, Fr.berg hospital, begravet Solbjerg kirkegård, g. (3) 23. aug. 1996, i Set. Markus
kirken, Kaja Hansen, f. 23. aug. 1919, Helligkors sogn, døbt Helligkors Kirke. Telf.3886 4959
Børn med Lillian Schrøder:
i John Rossing stilling måske gartner.
Børn med Christine Hymøller:
6.
ii Susanne Rossing f. 5. juli 1965.
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Fjerde Generation
6. Susanne Rossing f. 5. juli 1965, Tagensbo sogn, stilling Klinikassistent, g. i Herlev Kirke, skilt
1999, Flemming Hansen, også kendt som: Flemming Rossing f. 1964, Fløjtevej i Herlev, døbt
Herlev Kirke, stilling Tømrermester, taget konens efternavn.
Børn:
i Jeanette Rossing f. 7. maj 1987, Herlev Amtssygehus, døbt Herlev Kirke.
ii Patrich Rossing f. 14. sept. 1990, Herlev Amtssygehus, døbt Herlev Kirke.
iii March Rossing f. 20. dec. 1994, Amtssygehuset i Herlev, døbt Herlev Kirke.
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Jens ? Rössings Efterkommere

1. Jens ? Rossing.
Børn:
2.
i Anders Jensen Rossing f. 1750.
3.
ii Michael Jensen Rossing f. 1759.
Anden Generation

2. Anders Jensen Rossing også kendt som: Andreas Jensen Rossing f. 1750, stilling
Brændevinsbrænder, g. 11. juli 1788, i "Huuset", Anna Elisabeth Jacobsdatter. Anders døde 1803,
Brøndstræde. Samfrændeskifte 107/1803 Afdøde Anders Jensen Rossing, Brændevinsbrænder,
181 Huuset på hjørnet af Brøndstræde. Da faderen dør oplyses der kun 2 børn til skiftet. Garnison
og Trinitatis Kirkebøger gennemsøgt for fødsel fra 1749 til 1751 incl.
Børn:
i Jacob Rossing også kendt som: Jacob Andreas Rossing f. 11. maj 1789, iflg. Anders
R., Vänersborg., døbt 21. maj 1789, Trinitatis Kirke. Blev tobaksbindermester 23.
marts 1812 i København. Flyttede 1815 til Göte- borg. Han er forfader til Anders
Rossing i Vänersborg, der oplyser, at han er i besiddelse af et dokument skrevet af
Anders Jensen Rossing omkring 1796.
ii Jens Andersen Rossing f. 13. nov. 1790, iflg. Anders R., Vänersborg, d. efter
fødslen, iflg. Anders R., Vänersborg.
iii Jens Rossing f. ca.22.jan.1792, StBrøndstræde 181, K-havn, døbt 5. febr. 1792,
Trinitatis Kirke, d. juni 1792, Landemærket 105, begravet 11. juni 1792, Trinitatis
Kirkegård. Dødsårsag: Slag (Slagtilfælde).
iv Udøbt pige f. 21. juli 1793, død udøbt iflg. Anders R., Väneresborg., d. inden dåb.
v Karen Rossing f. 4. febr. 1795.
4.
vi Mariane Rossing f. på hjørnet af St.og Ll.Brøndstr. no. 181, døbt 3. marts 1797,
Trinitatis Kirke, d. 9. juli 1797, Brøndstræde 181, begravet 12. juli 1797, Trinitatis
Kirke. Bl.a. fadderne er: Michael Jensen Rossing, Høker.
vii Udøbt pige f. 30. juni 1800, d. 4. juli 1800, Ll.Brøndstræde 181.
3. Michael Jensen Rossing f. 1759, stilling 14/1-1803: Høker, Kultorv, g. (1) Karen Nielsdatter, d.
efter 7/11-1806, g. (2) 20. dec. 1816, i Vor Frelsers Kirke, Karen Kirstine Hågensdatter, f. 1797.
Garnison og Trinitatis kirkebøger gennemsøgt for fødsel fra 1758 til 1760 incl.
Børn med Karen Nielsdatter :
i Anna Catharina Rossing f. 1792.
5.
ii Jens Andreasen Rossing f. 1794.
6.
iii Maren Rossing f. 26. jan. 1798, Rosengaden 416, K-havn, døbt 11. febr. 1798,
Trinitatis Kirke, g. 7. marts 1815/6, i Vor Frue Kirke, Nicolai Mohr, f. 1793, stilling
Procurator. Maren døde 1866, Nygårds sedler Enkekassen 13089, 8. april 1812,
konfirmeret i Trinitatis Kirke. Bl.faddeme: Andreas Rossing, brændevinsbrænder.
iv Karen Marie Rossing f. 9. sept. 1800, Kultorvet, København, døbt 28. sept. 1800,
Vor Frue Kirke, København.
v Nicoline Rossing f. 14. jan. 1803, døbt 30. jan. 1803, Vor Frue Kirke, København, g.
19. nov. 1839, i Rorup Kirke, Lars Peter Rasmussen, f. 15. juli 1807. Nicoline døde
1878, enke, Annonceret i Berl.Tid.nr.52 i 1878, begravet af L.P.Rasmussen, 11.
april 1817, konfirmeret i Vor Frue Kirke. Ved vielsen i Rorup Kirke er der
anført:"Hos Præsten" i kirkebogen. Hun er sikkert husjomfru hos præsten.
vi Karen Marie Rossing f. 7. nov. 1806, Kultorvet, København, døbt 14. dec. 1806, Vor
Frue. Bl.faddeme ved dåben: Brændevinsbrænder Anders Rossing, St. Brøndstræde
181.
vii Karoline Rossing f. 8. okt. 1809.
7.
Børn med Karen Kirstine Hågensdatter:
viii Niels Andreas Rossing f. 3. okt.l817.
8.
9.
ix Frederik Wilhelm Rossing f. 12. sept. 1821.
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x Jacob August Michael Rossing f. 11. dec. 1827, Kultorvet 87, København, døbt 11.
jan. 1828, Vor Frue Kirke, stilling Exam.Juris., d. 2. juni 1860, iflg.Berl.Tid.nr.l29 i
1860. Lægdsrullen tilgang D =1854

Tredie Generation
4. Karen Rossing f. 4. febr. 1795, Store Brøndstræde, iflg. Anders R., Väne, døbt 20. febr. 1795,
Trinitatis Kirke, stilling født Rossing, g. (1) 12. febr. 1819, i hjemmet, Jens Andreasen Rossing, f.
1794, Rosengaden 417, K-havn, døbt 21. febr. 1794, Trinitatis Kirke, (søn af Michael Jensen
Rossing og Karen Nielsdatter) stilling Examinatus Juris, Biygger, d. 14. jan. 1825,
Kiøbmagergaden 5, København, g. (2) 4. sept. 1827, i Trinitatis Kirke, Anders Hansen, f. 1791,
stilling Proprietær og procurator, d. 6. aug. 1831, Lyngsbechækgaard, Hillested v/ Ebeltoft,. Karen
døde 14. nov. 1887, se noter. Nygårds sedler oplyser: Karen Rossing, enke efter proprietær Anders
Hansen til Lyngsbæksgaard i Hyllested død 14. nov. 1887, 92 aar. Hyllested kirkebog. Nygårds
sedler: død 1887 Enkekassen 14337.
Børn med Jens Andreasen Rossing:
i Carl Andreas Michael Rossing f. Medio 1819, København ?, d. 31. juli 1852,
Æbeltoft kirkebog 302, begravet 5. aug. 1852. Ved FT 1834 Elev i Agri Skole og
konfirmand.
5. Anna Catharina Rossing også kendt som: Ane Kirstine eller Ane Cathrine Rossing f. 1792,
Rosengaden 417, døbt 25. april 1792, Trinitatis Kirke, g. 26. dec. 1814, i København, Trinitatis
Kirke, Samuel Anthon Sigumfelt, f. 1790, stilling Tobaksfabrikør. Blandt fadderne: Andreas
Jensen Rossing, Brændevinsbrænder
Børn:
i Maria Michaeline Sigumfeld f. 24. juni 1817, Vestergade 48, København, døbt 20.
juli 1817, Vor Frue Kirke.
ii Samuel Julius Sigumfeldt f. 32. dec. 1820, København, døbt 18. febr. 1821, Vor Frue
Kirke.
iii Eduard August Sigumfeldt f. 25. maj 1823, København, døbt 22. juni 1823, Vor
Frue Kirke. Jomfru F. Rossing er bl. fadderne.
iv Peter Wilhelm Sigumfeldt f. 18. maj 1826, København, døbt 30. juni 1826, Vor Frue
Kirke (hjemmedøbt tidligere).
v Emilie Augusta Sigumfelt f. 22. sept. 1828, Vesterbrogade 48, København, døbt 6.
dec. 1828, Vor Frue, København.

6. Jens Andreasen Rossing (Se ægteskab med nummer 4.)
7. Karoline Rossing f. 8. okt. 1809, Kultorvet 87, København, døbt 5. nov. 1809, Vor Frue Kirke, og
Frederik Sonne, stilling Skibskaptain. Hun er moder til Carl Frederik Carlsen. Fundet ved hans dåb
i Vor Frelsers Kirkebog. 47-39. Carl Frederik Carlsen blev hjemmedøbt af handelsbetjent Wilhelm
Rossing, formentlig en broder til Caroline Rossing.
Børn:
i Carl Frederik Carlsen f. 12. april 1844, København (Chr.havn), døbt 16. april 1844,
hj.døbt af handelsbetj. Wilhelm Rossing, d. 17. april 1844, København. Uægte som
der står i krkebogen.

8. Niels Andreas Rossing f. 3. okt.1817, Kultorvet 87, K-havn, døbt 24. nov. 1817, Vor Frue Kirke,
stilling The- og porcelænshandler, g. 18. febr. 1854, i Vor Frelsers Kirke, Caroline Cecilie Petersen,
f. 9. marts 1834, København, d. 6. jan. 1896, København, Købh.Skifter 3/152 2 J, begravet 15. jan,
1896, Frederiksberg kirkegård. Niels døde 16. maj 1863, Alm. Hospital., begravet 22. maj 1863,
Frederiksberg kirkegård. Ved FT 1860 består familien kun af 5 personer. FT 1845 Ugift,
Contorist, Knabrostræde 116. Af skiftet fremgår: "Fru C. Rossing i Roeskilde har bekostet
Begravelsen, hvortil var modtaget en Ligkassehjælp, hvis Størrelse Enken ej ved." Ved begravelsen
er han tituleret som fhv.købmand. Dødsårsag: Pneumani.
Børn:
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i Anna Christine Rossing f. 8. febr. 1855, Brogade 10,2., Chr.havn, døbt 29. april
1855, Vor Frelsers Kirke, stilling KlasselotterikoUektrice, d. 21. sept. 1932,
Frederiksberg Hospital, begravet Frederiksberg 2-gl.-352.
ii Wilhelm Andreas Michael Rossing f. 11. sept. 1856, Brogade 10, Vor Frelsers sogn,
døbt 10. okt. 1856, Vor Frelsers türke, stilling Bryggeridirektør, d. 19. juni 1891,
Skt. Josephs Hospital, Købh. Skifter 3/1093 3 G. Bl. fadderne: Examinatus Juris
Angus Rossing. I skiftet oplyser oberstløjt.Meyer at han kun midletidigt opholdt sig
hos sin mor, enkefru Caroline Rossing, Vbrogade 126,4., og at han var
hjemmehørende i Bryggeriet Klosterbrau i Hadnersleben (skal formetlig være
Haldensleben) ved Magdeburg, samt at han intet har efterladt sig.
iii Augusta Caroline Rossing f. 13. april 1858, Brogade 10, Christianshavn, døbt 4. juni
1858, Vor Frelsers Kirke.
9. Frederik Wilhelm Rossing f. 12. sept. 1821, Kultorvet 87, København, døbt 7. okt. 1821, Vor Frue
Kirke, stilling Købmand, g. 29. juni 1852, i Stubbekøbing Kirke, Abigal Josephine Wulff, f. 1809,
Slagelse, d. 9. juli 1886, Fuglebjerg. Frederik døde 27. marts 1883, Næstved, begravet 2. april
1883, Skt. Peders Kirke, Næstved, 20. okt. 1851, Købmand i Næstved. Næstved
Borgerskabsprotokol: Købmand 20/10-1851. 30/12-1882 opsiges borgerskab på værtshushold.
17/5-1883 opsiges ret til brænderikælder. Dødsfaldet anmeldes til Byfogeden d.28/3-1883 af
svigersønnen, praktiserende læge J. Bruun af Fuglebjerg. Enken hensidder i uskiftet bo. Bror til
Caroline Rossing ??
Børn:
i Betty Cathrine Rossing f. 11. maj 1854, Næstved, døbt 3. juli 1854, Skt. Peder Kirke,
Næstved, g. J. Bruun, stilling Prakt. læge i Fuglebjerg. Betty Eneste
bam(skifteprot.ved faderens død).
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Johan Peder Arvedsen Rössings Efterkommere

1. Johan Peder Arvedsen Rossing f. 1752, FT 1787, stilling Thehdl., hårskærer,parykm, g. 7. april
1780, i Vor Frue Kirke, Sophie Caroline Poulsen, f. 1763, FT 1787, d. 21. april 1797,105
Landemærket, begravet 3. maj 1797, Assistens Kirkegård. Johan døde dec. 1791, Landemærket
105, begravet 10.dec.1791, Frue Kirkegård frie jord. FT 1/7-1787: Thehandler Johan Peder
Rossing, ØS 185 Laxegade,Ved Dåb 3/1-1790: Haarskærer Johan R.. Begravelse ca.10. dec.1791
Parykmager R.,105 Landemærket. Ved hustruens begravelse 3/5-1797 Vor Frue Kirkebog:
Haarskærer Joahnnes R.s Enke, 105 Landemærket. I skiftet er enken opført som thehandler Johan
Arvesen R.s enke og de 4 drenge er opført som deres børn. Datteren er ikke medtaget. Afskediget
garder Johannes R. er 7/4-1780 gift med Sophia Carolina Poulsen i Vor Frue.
Børn:
2.
i Poul Hermann Rossing f.ca. 1784.
ii Johan Peder Rossing f. 1785, K-havn FT 1787 ØS 185.
iii Anna Sophie Rossing f. 1787, K-havn ? FT 1787 ØS 185.
3.
iv Carl Wilhelm Rossing f. 1789.
v Johan Henrich Rossing f. 1792, døbt 7. juni 1792, Trinitatis Kirke. Fundet på FT
1801:1 pleje hos K. Wiese, KLÆ 44. 9 år.

Anden Generation
2. Poul Hermann Rossing f. ca.1784, stilling Skriverkarl-Fuldmægtig, g. (1) 15 nov. 1810, i
Helligåndskirken, København, Ellen Dorthea Heiden, f. 2. marts 1791, Skovbogade 148, døbt
Helligånds Kirken ?, stilling 2/126Fors.prot. 2 Pag. 42, d. 29. maj 1815, Kompagnistræde 57,
Helligånds sogn, g. (2) 9. jan. 1818, i Vor Frue Kirke, Christiane Marie Buch, f. 1801. Poul døde
Inden FT-1840.
Børn med Ellen Dorthea Heiden:
4.
i Emilie Nicoline Caroline Rossing f. 21. nov. 1811.
ii Carl Herman Rossing f. 3. juni 1814, Kompagnistræde 57, døbt 19. aug. 1814,
Helligånds Kirken.
Børn med Christiane Marie Buch:
iii Hendrich Christian Rossing f. 1836.
iv Christopher Peder Buch Rossing f. 1838 el.39, FT 1845 9,22.

3. Carl Wilhelm Rossing f. 1789, døbt 3. jan. 1790, Holmens Kirke, stilling Krigsassessor, g. Ane
Hedevig Petersen, f. 1795, d. l.febr. 1867. Carl døde 22. okt. 1857, Liselund, Møn. Forpagter af
Liselund på Møn. Den Danske Landmilitæretat 1801-1894: Guide 1/5,21/12 1810 Sekondløjtnant
i Marinereg. 1/1-1811 forsat til Købh.Inf.Reg., 21/3 s.å. til 3. Jyske Inf.Reg., 15/1-1815 afskediget
som Krigsassessor.
Børn:
i Sophie Birgitte Frederikke DorotRossing f. 15. sept. 1816, Stege, døbt 15. nov.
1816, Stege Kirke, g. 3. jan. 1842, i Magleby, Møn, Jens Engelsted.
ii Laura Elisabeth Henriette Rossing f. 20. jan. 1819, Stege, døbt 16. juni 1819, Stege
Kirke, g. 15. sep. 1842, i Magleby, Møn, Jørgen Christian Ludvig Camradt. Laura
døde 1869, annonceret i Berl.Tid.nr.163 i 1869. Dødsfaldet annonceret af Jørgen
Christian Ludvig Camradt Iflg. Nygaards sedler er hun død i 1895 (Enkekassen
19673).
5.
iii Peter Jørgen Severin Thanning Rossing f. 30. marts 1821.
6.
iv Niels Peter Rossing f. 24. maj 1822.
v Marie Charlotte Rossing f. 2. juli 1825, Liselund, Møn, døbt 14. aug. 1825, Magleby
Kirke, Møn, d. 1884, Købh.Skifter Pr.44 - p.74.
vi Anthon Frederik Lytzow Rossing f. 28. juni 1827, Liselund, Møn, døbt 2. marts
1828, Magleby Kirke, Møn, d. 21. jan. 1850, som menig i Flensborg., begravet 23.
jan. 1850, Set. Marie Kirkegård, Flensborg. Soldat i 1. Slesvigske krig ved 1. lette
Infanteri Bataillons 1. kompagni. Soldater nr.63. Død af Typhus 21.jan.1850,
begravet 23.jan.1850 på Set. Marie Kirkegaard i Flensborg. Dødsfaldet annonceret i

-351 -

7.
8.

Berl.Tid. nr.2O i 1851 Der er uoverensstemmelse mellem årstallene.
vii Frederik Christian Rossing f. 15. juli 1830.
viii Frederik Carl Reinhardt Rossing f. 19. juni 1832.
ix Emerenze Rossing f. 21. sept. 1837, Liselund, Møn, døbt 27. april 1838, Magleby
Kirke, Møn, d. 26. okt. 1917, København, begravet 1. nov. 1917, Holmens
Kirkegård. Faddere ved dåben: Jomfru Sophie Birgitte F.D.Rossing, Jomfru Laura
Elisabeth J.C.Rossing, begge Liselund, Kontorist Jørgen Thanning Rossing på
Klintholm.
Tredie Generation

4. Emilie Nicoline Caroline Rossing f. 21. nov. 1811, Badstuestræde 132, døbt 19. jan. 1812,
Helligånds Kirken, g. 30. april 1852, i Helligånds Kirken, Frantz Heinrich Wøhl, f. 24. sept. 1819,
Lauenburg, stilling Skræddersvend. Emilie døde 20. juni 1890, Aim. Hospital.
Børn:
i Ernst Heinrich Wøhl f. 11. dec. 1852.

5. Peter Jørgen Severin Thanning Rossing f. 30. marts 1821, Stege, døbt 2. nov. 1821, Stege Kirke,
stilling Forpagter Liselund på Møn, g. 7. okt. 1858, Marie Sophie Frederikke Scheel, f. 12. april
1824, (datter af Hans Jacob Scheel og Anna Rebekka Elisabeth Sandberg) d. 16. maj 1869, på
Liselund på Møn. Iflg. FT 1850 er han forvalter på Øllingesøegaard Hovedgaard i 1850.
Børn:
i Anna Rebekka Elisabeth Rossing f. 27. febr. 1860.
9.
ii Carl Wilhelm Rossing f. 27. marts 1864.
6. Niels Peter Rossing f. 24. maj 1822, Stege, døbt 14. juni 1822, Stege Kirke, stilling Agonom og
restaurateur, g. (1 ) Adelgunde Elise Bergmann, også kendt som: Adelgaade Elisabeth ved eget
bams dåb f. 1. nov. 1826, Nyord, døbt 1. nov. 1826, Stege Kirke, (datter af Frederik Wilhelm
Bergmann og Marie Blom) d. 24. jan. 1859, g. (2) 18. juni 1873, i hjemmet i Glumsø, Karen
Sophie Jørgensen, f. febr. 1835. Niels døde 21. febr.1912, København,, begravet 25. febr. 1912,
fra Sundby K. til Glumsø Kirkegård.
Børn med Adelgunde Elise Bergmann:
i Carl Wilhelm Frederik Rossing f. 15. jan. 1859, hjemmet i Glumsø, døbt 16. jan.
1859, hjemmet,, d. 16. jan. 1859, hjemmet i Glumsø, begravet 20. jan. 1859,
Glumsø. Død af krampe.
Børn med Karen Sophie Jørgensen:
ii Christian Julius Rossing også kendt som: Christian Julius Nielsen f. 9. juli 1862,
Glumsø, døbt 24. okt. 1862, Glumsø kirke, stilling Lagerarbejder, g. Anna Mathilde
Jensen, f. 28. sept. 1865, SctJørgensbjerg sogn, Roskilde, d. 1. nov. 1940, begravet
6. nov. 1940, Bispebjerg Kirkegård. Christian døde 8. april 1943, begravet 11. april
1943, Bispebjerg kirkegård, Østre Store Kapel. Født udenfor ægteskab: Udlagt fader
ungkarl Niels Pedersen af Brønshøi.
10.
iii Carl Vilhelm Alfred Rossing f. 1. maj 1869.
iv Anna Elisab.Adelgaade Mari.Hedv. Rossing f. 13. dec. 1874, Glumsø, døbt 9. april
1875, Glumsø kirke, g. 12. maj 1901, i Frederiksberg Kirke, Oscar Siegfred
Hesselgren, f. 1870, stilling Snedker.

7. Frederik Christian Rossing f. 15. juli 1830, Liselund, Møn, døbt 5. sept. 1830, Magleby Kirke,
Møn, stilling Forvalter, avlsbruger, g. Inger Elise Lange, f. 1835, Ringsted ?.
Børn:
i Marie Antonie Rossing f. 21. marts 1857, Ringsted, døbt 26. juni 1857, Set. Bendts
Kirke, Ringsted.
ii Carl Wilhelm Christian Rossing f. 4. juli 1859, Ringsted, døbt 5. okt. 1859, Set.
Bendts Kirke, Ringsted.
iii Emma Jensine Frederikke Rossing f. 31. juli 1863, Ringsted, døbt 18. okt. 1863, Set.
Bendts Kirke, Ringsted, d. 24. april 1940, Frederiksberg Hospital, begravet 27. april
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1940, Sdr.mark Krkgd. Fællesgrav.
8. Frederik Carl Reinhardt Rossing f. 19. juni 1832, Liselund, Møn, døbt 10. aug. 1832, Magleby
Kirke, Møn, stilling Ejer af Bolund i Nim sogn, g. 10. febr. 1863, i Vor Frue, Odense, Sophie
Cathrine Kirstine Mortensen, f. 1839-40.
Børn:
i Julie Eleonora Rossing f. 21. marts 1863, Nim sogn, Jylland, døbt 29. april 1863,
hj.døbt, fremstå kirken 29. april 1863, stilling Plejerske, d. 19. maj 1928, begravet
25. maj 1928, Assistens Kirkegård.
ii Hedevig Rossing f. 17. marts 1865, Gården "Bolund" i Nim sogn,, døbt 16. april
1865, Nim Kirke.

Fjerde Generation
9. Carl Wilhelm Rossing f. 27. marts 1864, stilling Boghold. (Stege Sukkerf.), g. Karen Marie
Nielsen, f. 23. maj 1870.
Børn:
11.
i Thyra Christiane Marie Rossing f. 19. aug. 1891.

10. Carl Vilhelm Alfred Rossing f. 1. maj 1869, Glumsø, døbt 30. sept. 1869, Glumsø kirke, stilling
Detailhandler, g. 15. april 1897, i Set. Matthæus Kirke, Ragnhild Adelaide Jakobsen, f. 13. juli
1873, Vor Frelser sogn, København, d. 3. jan. 1960, København, begravet 7. jan, 1960, Sundby
kirkegård. Carl døde 21. maj 1941, Kommunehospitalet, begravet 25. maj 1941, Sundby
kirkegård, Simon Peter sogns kirkebog.
Børn:
12.
i Fridtjof Rossing f. 30. april 1898.
ii Oda Rossing f. 29. nov. 1900, g. i USA, Herbert Wilish, f. 1907, Tyskland, stilling
Bager. Christian d.ITs alle Emigrteret til USA Ingen børn
iii Curt Mikael Ingolf Rossing f. 22. maj 1903, Torvegade 32,1. Forhus, Christians
sogn, stilling Smedemester, d. 15. marts 1972, Kommunehospitalet, begravet 19.
marts 1972, Sundby kirkegård.
13.
iv Veronika Rossing f. 4. nov. 1999.
14.
v Rigmor Rossing f. 21. febr. 1902.
15.
vi Sylvia Rossing f. 14. aug. 1904.
vii Zenia Emerenze Rossing f. 6. febr. 1906, stilling Fabriksarbejderske, g. Charly
Jensen, f. Fredericia, stilling Snedkermester, d. 199?, Tårnby. Zenia døde 1985,
Tårnby, Amager.
viii Maggi Aff Rossing f. 4. juni 1907, stilling Direktrice på Viking/Go, g. 1938-39, i
Sundby Kirke, Poul Engel, stilling Mekaniker, begravet Sundby kirkegård. Maggi
døde 1990, Sundby Hospital, begravet Sundby kirkegård. Direktrice på Viking og
Gosch.
ix Ejlif Rossing døbt døde inden han var 5 år.
x Siegfred Rossing døbt død inden han var 5 år.
16.
xi Leif Richardt Rossing f. 6. juni 1913.
17.
xii Poul Kai Ib Rossing f. 1. marts 1915.

Femte Generation
11. Thyra Christiane Marie Rossing f. 19. aug. 1891, Bjerre, Vejle Amt, g. 4. dec. 1916, i Stege Kirke,
Axel Andersen, f. 18. sept. 1887, Kjettrup v/ Fjerritslev, stilling Farmaceut, d. 16. aug. 1945,
Ulfborg. Thyra døde 4. dec. 1951, Holstebro.
Børn:
i Keld Rossing også kendt som: f. Keld Andersen f. 3. juli 1918, Lendemark, Stege
Landsogn, stilling El-instal. og telegrafist, g. 8. juli 1945, i Majbølle, Ruth Thora
Kirstine Andersen, f. 7. aug. 1921, Bandholm, stilling Tilskærer, d. 21. april 1991,
Guldborg.
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ii Finn Rossing også kendt som: f. Finn Andersen f. 3. okt. 1931, Nysted, stilling
Elektriker.

12. Fridtjof Rossing f. 30. april 1898, stilling Bager, g. Lydia, f. Lumsås. Emigreret til USA for mere
end 50 år siden.
Børn:
i Bjørn Rossing f. 1934, New York, USA.
13. Veronika Rossing f. 4. nov. 1999, stilling Husmoder, g. Johannes Søndersted, også kendt som:
Jonas Søndersted stilling Bagermester, d. Før 1976. Veronika døde 1976.
Børn:
i Børge Søndersted f. 1930, stilling Bager, d. 1997.
ii Birthe Søndersted f. ca. 1936, stilling Lektor - gift Olsen.
iii Hans Søndersted f. 12. marts 1938, stilling Isenkræmmer. Tvilling til Jørgen.
iv Jørgen Søndersted f. 12. marts 1938, stilling Elektriker. Tvilling til Hans
14. Rigmor Rossing f. 21. febr. 1902, stilling Damefrisør, g. Axel Nielsen, f. Nyborg, stilling Frisør.
Børn:
i Lilian Nielsen f. 1926 el.27, stilling Husmor. Gift Mattsson

15. Sylvia Rossing f. 14. aug. 1904, stilling Fabriksarbejderske, g. Marius Elbert, stilling Portner B &
W. Lever stadigvæk bor Bremensgade 87, H. S.
Børn:
i Hjørdis Elbert f.ca. 1926. Gift Scheel, Værløse.
ii Preben Elbert f. ca. 1928, stilling Elektriker, d. 2000.
16. Leif Richardt Rossing f. 6. juni 1913, København S., stilling Bådebygger, g. 1. jan. 1943, i
Højdevangs Kirken, Kirsten Rander, f. 26. jan. 1919, Amagerbrogade 151, døbt Sundby Kirke,
stilling Husmoder. Leif døde 1999, Sønderbro Hospital, begravet Sundby kirkegård. Har været i
USAica.1 år fra 1950.
Børn:
18.
i Frank Rossing f. 28. dec. 1947.
19.
ii Anne Rossing f. 10. april 1945.
17. Poul Kai Ib Rossing f. 1. marts 1915, Filips sogn, døbt 30. april 1916, Filips Kirken, stilling
Pølsemager, g. 19. april 1940, i Vibrandtsvej, Ellen Rander, f. 4. dec. 1915, Sundby sogn, døbt
Sundby Kirke. Poul døde 26. april 1981, Hvidovre Hospital, begravet 2. maj 1981, Sundby
kirkegård, Højdevang sogn. Navngivet ved præstens besøg i hjemmet. Han er også 1 år og 2 mdr.
ved dåben.
Børn:
20.
i Ulla Rossing f. 24. marts 1941.
21.
ii Birgith Rossing f. 26. juli 1944.
iii Jannie Rossing f. 22. marts 1951, Frederiksberg, døbt Vibrandtsvej, stilling
Cand.mag.
Sjette Generation

18. Frank Rossing f. 28. dec. 1947, Skt. Markus sogn, døbt 1948, Højdevang kirke, stilling Shipping
forsikring, g. 5. juni 1976, i Viskinge Kirke, Doris Olsen, f. 13. aug. 1952, Egebæksvang sogn,
døbt 21. sept. 1952, Nørre Nærå, stilling Advokatsekretær.
Børn:
i Ann-Mari Rossing f. 18. juni 1978, Roskilde, døbt Havdrup Kirke, stilling Stud.
ii Charlotte Rossing f. 27. aug. 1982, Roskilde, døbt Havdrup Kirke, stilling Stud.
19. Anne Rossing f. 10. april 1945, døbt Højdevangs Kirken, stilling Talepædagog, g. (1) Eli
Therkildsen, f. Jylland, stilling Bankmand DB, d. 1991, Hvidovre Hospital, begravet Gentofte
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Kirkegård, g. (2) 1998, Annes 2. mand, f. Jylland, stilling Pens.bankmand DB.
Børn med Eli Therkildsen:
i Lars Therkildsen stilling Stud.
ii Malene Therkildsen stilling Candjur.

20. Ulla Rossing f. 24. marts 1941, Store Møllevej, Sundby, døbt Vibrandtsvej, stilling
Kommunelærer, g. 20. maj 1966, i Højdevangs Kirken, Jørgen Lund, f. 15. april 1933, stilling
Kommunelærer, d. 1999, begravet Sundby kirkegård.
Børn:
i Mads Rossing Lund f. 12. maj 1967, Kastrup, døbt Højdevangs Kirken, stilling
Cand.scient.
ii Sidse Rossing Lund f. 5. jan. 1972, Tårnby, døbt Tårnby Kirke, stilling
Kommunikation.
21. Birgith Rossing f. 26. juli 1944, Frederiksberg, døbt Vibrandtsvej, stilling Kontorassistent, g. (1)
Jens Reimer, f. Jakobshavn, Grønland, g. (2) 26. juli 1974, i Gilleleje Rådhus, Steen Ravensholt,
f. 7. sept. 1937, stilling Pens.forsikringsfunk.
Børn med Jens Reimer:
i Bolette Nauja Rossing f. 11. okt. 1966, St.Møllevej, døbt Højdevangs Kirken, stilling
Pædagogmedhjælper.
Børn med Steen Ravensholt:
ii Stine Rossing Ravensholt f. 10. febr. 1974, Frederiksberg, døbt Højdevangskirken,
stilling Stud.bømehavepædagog.
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Far til Johan Martin Rössings Efterkommere
1. Far til Johan Martin Rossing.
Børn:
i Johan Martin Rossing f. 1730, FT 1787 VE 278, stilling Stivelsesfabrikant, g. 19.
juni 1772, i Trinitatis Kirke, Inger Hansdatter Bentzen, f. 1731, FT 1787 VE 278.
Johan døde 26. jan. 1797, Skiftet 1797: 5 N/5651-376. I skiftet efter Johannes von
Rossing oplyses det, at Johan Martin Rossing er hans farbror. Ved FT 1/7-1787 er
adressen Løngangsstræde 267. Der er ansat 1 "bordsvend" (tjener) og 6 øvrige
tjenestefolk. Der er 1 logerende, Jonas Døliner, 30 år, ugift fuldmægtig. Der er ikke
opført børn hos dem.
2.
ii Bror til Johan Martin Rossing.
iii Elisabeth Magdalene Rossing også kendt som: Elsebet Malene Rossing f. 1755, FT
1787 VE 277, g. Jens Thygesen, f. 1742, stilling Fuldmægtig, Iflg. FT 1787.
Elisabeth er Søster til Johan Martin Rossing.
Anden Generation

2. Bror til Johan Martin Rossing.
Børn:
i Johannes von Rossing f. 1753, stilling Sec.lieutenant, d. 3. dec. 1783, Frederiks
Hospital, København, begravet 10. dec. 1783, Garnisons (gi.) kirkegård i byen.
SecJieut. ved det norske Liv Regiment. Bo: 1B/273-148 Ifølge skiftet er hans farbror
stivelsesfabrikant Johan Martin Rossing ligesom det oplyses, at hans mor bor i
Norge, det vides dog ikke hvor.
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Michael Rössings Efterkommere
1. Michael Rossing også kendt som: Michael Rosing f. 20. okt. 1756, Rosvoldtrangen, Leksviken i
Norge, (søn af Michael Tørrisen Rossing og Kristine Falch) stilling Instrukteur v/ kgl.teater, g. 11.
febr. 1778, i Nicolai Kirke, Johanne Cathrine Olsdatter, f. 2. juni 1756, København (Garnisons
sogn), stilling Kgl. Skuespillerinde, d. 15. jan. 1853, Fredensborg Slot, begravet Asminderød
Kirkegård. Michael døde 13. okt. 1818, København, begravet 17. okt. 1818, Trinitatis Kirke. I
Ds.Biografisk Leksikon er familienavnet skrevet ROSING, altså med 1 s. Det forstår jeg ikke, da
jeg ved selvsyn har konstateret, at han selv underskriver sig med ROSSING, da han anmelder
datteren Wilhelmine Emilie Rössings død til skifteretten.
Børn:
i Johanne Ophelie Rossing f. 1779, FT 1787 AV 160 og HE 35 B.
ii Debora Henriette Rossing f. 1783.
iii Wilhelmine Emilie Rossing f. 3. marts 1783, København, døbt Slotskirken, stilling
Kgl. skuespillerinde, d. 23. dec. 1811, København. Faderen anmelder dødsfaldet til
skifteretten og underskriver med 2 s'er i Hvidebog nr.2 Pag.160. Hun dør i en alder af
28 år.
iv Michael Julius Rossing f. 1786, stilling Ansat v/K-havn Toldkammer, g. 24. maj
1823, i Huset, Maria Anna Klingberg, f. 1788.
v Golla Hermandine Rossing f. 1789, g. 23. nov. 1811, i Hof- og Slotskirken, Andreas
Bodenhoff.
vi Anne Marie Rossing f. 1790.
vii Johan Herman Rossing f. 1791, stilling Kaptajn & kgl.patr.betjen, g. 16. aug. 1827, i
Helligånds Kirken (Gentofte ??), Thomette Marie Martin, f. 1798, d. 30. sept. 1848,
København, begravet Trinitatis. Johan døde 4. febr. 1836, Tavlov, begravet 10. febr.
1836, Tavlov Kirkegård. 13/2-1831 er Johan Herman konstitueret som
patruljebetjent ved toldskellet mellem Slesvig og N.Jylland. Ved FT 1834 består
husstanden yderligere af: 1 plejebarn ved navn Christen Iversen, 13 år, 1 rorskarl og 1
tjenestepige. Se stamtavle over "Skærbæk"Rossingeme. Det må være Christen
Iversens efterkommere, der får tilladelse til at føre navnet Rossing i 1919.
viii Louise Antonette Rossing f. 1792.
ix Johan Henrich Rossing f. 1793.
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Søren Grenov Rössings Efterkommere
1. Søren Grenov Rossing f. 1769, stilling Tømrersvend-Nattevægter, g. 15. april 1796, i Set. Petri
Kirke, København, Louisa Dorthea Thyrman. Søren døde 29. juni 1810, Studiestræde 50,
evt.70-71, København, begravet 3. juli 1810, Set. Petri Kirke frie jord, Se BK 754. Skoleholder på
Sjælland H.J. Rossing var "garant" ved biylluppet. Det er sik- kert hans bror. Dødsårsag:
Forrådnelsesfeber.
Børn:
2.
i Fridrich August Rossing f. 25. okt. 1796.
ii Hans Jespersen Rossing også kendt som: Hans Jesper Rossing f. 31. okt. 1800,
København, døbt 23. nov. 1800, Set. Petri Kirke, København, stilling Matros, g. 14.
okt. 1825, i Holmens Kirke, Maria Kirstine Ungermann, f. 1798, d. 20. juli 1853,
Søhospitalet. Hans døde 16. juli 1853, Søhospitalet, begravet 19. juli 1853, Holmens
Skibskirkegaard. Ved vielsen 14/10-1825 er han soldat ved Livregimentet 1.
Division, 1. Kompagni og har nr,77. Dødsårsag: Cholera.
3.
iii Frantz Christian Martin Rossing f. 19. sep. 1803.
iv Christiane Maria Dorothea Rossing f. 4. jan. 1807, København, døbt 15. febr. 1807,
Set. Petri Kirke, København, d. 16. nov. 1807, Studiestræde 70-71, København
(Kighoste), begravet 22. nov. 1807, Set. Petri Kirke.
v Peter Claudius Rossing f. 22. sept. 1809, København, døbt 19. nov. 1809, Set. Petri
Kirke, København, d. 27. nov. 1809, Studiestræde 70-71, København, begravet 2.
dec. 1809, Set. Petri Kirke, København.

Anden Generation
2. Fridrich August Rossing f. 25. okt. 1796, København, døbt 6. nov. 1796, Set. Petri Kirke,
København, stilling Korporal ved Garden, g. 16. jan 1828, i Garnisons Kirke, Charlotte Christiane
Jansen, f. 1804.
Børn:
4.
i Frederik August Rossing f. 12. jan. 1829.
3. Frantz Christian Martin Rossing f. 19. sep. 1803, København, døbt 9. okt. 1803, Set. Petri Kirke,
København, stilling Kommanderserg./Toldass., g. 21. august 1833, i Garnisons Kirke, Ellen
Kirstine Bieber, f. 1811, på Møn. Frantz døde 9. aug. 1873, Aalborg. 22. aug. 1845 bevilget
stilling som underbetjent i Toldetaten i Aalborg, fra 1 .septs.å. at regne. Ifølge Richter (Rigsark.):
Den danske Toldetat: 20. febr 1864toldassistent, kgl. udnævnt.
Børn:
i Christian Arent Frederik Rossing f. 24. juni 1834, Artillerikasemen Strandgaden 36,
K-havn, døbt 8. aug. 1834, Garnisons Kirke, d. 4. febr. 1851, Aalborg,. Faddere:
Forældrene og Gjordemor Mertens.
ii Lovise Amalia Marie Rossing f. 8. juni 1835, Artillerikasemen, Strandgade 36,
K-havn, døbt 19. juli 1835, Garnisons Kirke,, g. 27. febr. 1859, i Sankt Pauls Kirke,
Niels Johan Ericson.
iii Adolph Arnold Regnar Rossing f. 1. dec. 1836, Artillerikasemen, Strandgade 36,
K-havn, døbt 25. dec. 1836, Garnisons Kirke.
iv Elise Camilla Hansine Rossing f. 17. febr. 1839, Artillerikasemen, Strandgade 36,
K-havn, døbt 3. maj 1839, Garnisons Kirke.
v Amalia Martine Charlotte Rossing f. 11. sept. 1842, Artillerikasemen, Strandgade
36, K-havn, døbt 12. okt. 1842, Garnisons Kirke.
vi Thora Francisca Wilhelmine Rossing f. 17. dec. 1844, København, Artillerikasemen
Strandgade, døbt 4. april 1845, Garnisons Kirke.
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Tredie Generation
4. Frederik August Rossing f. 12. jan. 1829, stilling Overspillemand, g. 14. april 1858, i Garnisons
Kirke, Emilie Christine Caroline Frørup, f. 19. nov. 1837, København, d. 1. jan. 1915,
Blaagaardsgade 29 a, 1., begravet 6. jan 1915, Garnisons kirkegård. Frederik døde 11. dec. 1914.
Børn:
5.
i Charles Emil Nicolai Rossing f. 29. juli 1866.
ii Vilhelm Sophus Michael Rossing f. 1. dec. 1872, Garnisons sogn, København, døbt
20. april 1873, Garnisons Kirke, stilling Typograf, g. Thora Hansine Winther, f. 12.
nov. 1878, Sundby Vester, døbt Sundby Kirke, d. 15. nov. 1957,
Kommunehospitalet, begravet Ingen dato, Kremeret, Bispebj.Kirkegård fællesgrav.
Vilhelm døde 31. jan. 1956, Set. Josefs Hospital, begravet Ingen dato, Kremeret,
Bispebjerg Kirkegd.fællesgrav.
iii Axel Valdemar Rossing f. 30. juni 1876, København,, døbt Hans Egedes Kirke, g.
Anna Marie Louise Andersen, f. 20. sept. 1880, København, d. 11. april 1949,
Københavns Kommunehospital, begravet 16. april 1949, Holmens Kirkegård. Axel
døde 16. maj 1950, Ndr. Frihavnsgade 100 B, begravet 21. maj 1950,
Bispebj.kremat.-Umen nedsat Holmens Kgd.
iv Valborg Rossing f. 1879.
Fjerde Generation

5. Charles Emil Nicolai Rossing f. 29. juli 1866, Garnisons sogn, København, døbt 16. sept. 1866,
Garnisons Kirke, stilling Magasinform. Orlogsværft, g. 8. juli 1892, i Københ. iflg.Ds.Ridderord.
og Hæderstegn, Adamy Frederikke Nielsen, f. 18. juli 1872, København. Charles døde 18. juli
1965, Plejehjemmet Langvaddam, Aalholm sogn, begravet 22. juli 1965, Holmens Kirkegård, 21.
nov. 1928, Dannebrogsmand.
Børn:
6.
i Alex Emil Rossing f. 5. juli 1897.
ii Charles Adam Rossing f. 5. juli 1897, Herluf Trollesgade 7„ døbt 23. jan. 1898,
Holmens Kirke.

Femte Generation
6. Alex Emil Rossing f. 5. juli 1897, Holmens sogn, København, døbt 13. juli 1897, Hjemmedøbt,
stilling Tjener, g. Gerda Johanne Andersen, f. 26. april 1908, Nyborg, d. 13. dec. 1971, Bispebjerg
Hospital, begravet 18. dec. 1971, Holmens Kirkegård. Alex døde 10. maj 1964, ved ankomst til
Bispebjerg Hospital, begravet 15. maj 1964, Holmens Kirkegård.
Børn:
7.
i Axel Rossing f. Aug. 1932.
8.
ii Henny Rossing f. 2. dec. 1931.
iii Lis Rossing.

Sjette Generation

7. Axel Rossing f. Aug. 1932, stilling Vognmand.
Børn:
i Sussi Rossing stilling Politiassistent. Bor i Nivå
ii Jette Rossing. Bor i Ølstykke 4717 4851
iii John Rossing f. 12. jan. 1965, Frederiksberg. Bor Nordens Plads 4, telf.3646 2136
eller 2178 3091

8. Henny Rossing f. 2. dec. 1931, København.
Børn:
i Peter Rossing f. 18. sept. 1952.
ii Michael Rossing f. 14. marts 1954.
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iii Betina Rossing f. 4. dec. 1957.
iv Carina Rossing f. 14. marts 1966.
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”Skærbæk" Rossingerne

1. Christen Iversen f. 1821.
Børn:
2.
i Magdalene Petrine Iversen f. 1853.
Anden Generation
2. Magdalene Petrine Iversen f. 1853, Fredericia, g. Christen Jacobsen, også kendt som: Christian
Jakobsen f. 20. okt. 1845, Tavlov sogn, døbt 30. nov. 1845, Tavlov Kirke, (søn af Jakob Kristensen
og Karen Mikkelsen) stilling Husmand og fisker.
Børn:
i Jakob Michael Jakobsen f. 1874, Tavlov sogn.
ii Karl Christian Jakobsen f. 24. okt. 1876, Skjærbæk, døbt 26. dec. 1876, Tavlov
Kirke.
iii Anders Marius Rossing f. 2. sept. 1878.
3.
iv Laurits Martin Jakobsen f. 7. okt. 1880, Skjærbæk.
4.
v Christian Rossing f. 30. dec. 1884.
vi Karen Mikkeline Jakobsen f. 16. april 1887, Skjærbæk, døbt 30. april 1887, Tavlov
Kirke.
5.
vii Frederik Dusinus Rossing f. 11. april 1898.

Tredie Generation
3. Anders Marius Rossing også kendt som: Anders Marius Jacobsen f. 2. sept. 1878, Skærbæk, døbt
26. dec. 1876, Tavlov Kirke, stilling Fisker, g. ca. 1905, i Odense ?, Maren Nicolaisen, f. ca. 1880.
Anders døde 1950.
Børn:
6.
i Margrethe Rossing f. 6. nov. 1914.

4. Christian Rossing også kendt som: Christian Iversen Jakobsen f. 30. dec. 1884, Skjærbæk, døbt
22. febr. 1885, Tavlov Kirke. Navnebevis (1A 868/1908).
Børn:
7.
i Robert Rossing f. 4. maj 1912.

5. Frederik Dusinus Rossing også kendt som: født Frederik Dusinius Jacobsen f. 11. april 1898,
Taulov sogn, døbt 15. maj 1898, Taulov Kirke, stilling Fisker. Født Jacobsen, men ved bevilling af
11. april 1919 har han fået tilladelse til at føre navnet Rossing.
Børn:
i Richard Rossing f. 6. marts 1921, Taulov sogn, stilling 7567 1224. Ingen børn.
ii Harry Rossing f. 6. marts 1921, Taulov sogn.
iii Nora Rossing f. 29. maj 1924, Taulov sogn. Gift Klitgaard
iv Lis Rossing f. 11. august 1930, Taulov sogn. Gift Kyndbøl
8.
v Benny Rossing f. 25. maj 1934.
Fjerde Generation

6. Margrethe Rossing f. 6. nov. 1914, Drejet (0 ved Æbelø), døbt Jersore, g. 5. juni 1933, i Odense,
Kaj Walther Christiansen, f. 23. april 1905, Rigshospitalet, døbt Rigshospitalet.
Børn:
9.
i Erik Rossing f. 15. maj 1934.
ii Dorte Rossing Christiansen f. 7. juni 1944, Fredens sogn, Odense, døbt Fredens
Kirke, stilling Kontorassistent, g. i Skjold Kirke, Find Pedersen, stilling Teknisk chef
på trykkeri.
7. Robert Rossing også kendt som: Robert Jokobsen f. 4. maj 1912, Erritsøe, døbt Erritsøe Kirke,
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stilling Maler, g. 27. juli 1935, i Trinitatis Kirke, Fredericia, Margot Louise Theodora Bjerring, f.
13. jan. 1915, Fredericia, døbt Trinitatis Kirke, Fredericia, stilling Guldsmed. Robert døde 1985,
Fredericia Sygehus, begravet Fredericia Assistens Kirkegård.
Børn:
i Anne Vibeke Rossing f. 12. maj 1954, Fredericia, døbt Michaelis Kirke, Fredericia,
stilling Guldsmed.
10.
ii Jette Anne Marie Rossing f. 26. nov. 1942.
8. Benny Rossing f. 25. maj 1934, Taulov sogn, døbt Tavlov Kirke, stilling Fiskehandler, g. 3. jan.
1960, i Tyrsted Kirke, Bodil Kristensen, f. 12. jan 1930, Ring sogn.
Børn:
i Birthe Rossing f. 7. april 1961, Tyrsted, Horsens, døbt Tyrsted Kirke, stilling
Dagplejemor. Gift med Peter Christiansen
ii Bente Rossing f. 22. febr. 1964, Tyrsted, døbt Tyrsted Kirke. Gift med Tom Munkø
iii Betina Rossing f. 13. aug. 1970, Tyrsted, døbt Tyrsted Kirke. Lever med Dennis
Nielsen.

Femte Generation
9. Erik Rossing også kendt som: Erik Rossing Christiansen f. 15. maj 1934, Rantzausgade 64,2.th.,
døbt Brorsons Kirken, stilling Portvagt F.L.Smidth & Co., g. 7. dec. 1958, i Skjold Kirke v/
Horsens, Birgit Dalsgaard, f. 20. febr. 1937, Fødselsstiftelsen i Århus, døbt Fødselsstiftelsen i
Århus, stilling Hjemmegående. 1939 boet i Odense. Bud hos Fehr & Co.. Elev på Georg Stage
april-juli 1950. Dæksdreng hos A.P. Møller på Gertrude Mærsk, der havde overlevet krigen i
amerikansk tjeneste. Brækkede benet om bord på en jembjælke. Korporal i mari nen på
Grønland. 3 års kontrakt i Flyvevåbnet som math i kontrol- og varslings tjenesten i Karup.
Navnebevis af 1955 eller 1956.
Børn:
11.
i Ole Rossing f. 1. juni 1959.

10. Jette Anne Marie Rossing f. 26. nov. 1942, Fredericia, døbt Trinitatis Kirke, Fredericia, stilling
Kontoruddannet, g. 18. nov., i Trinitatis Kirke, Fredericia, Oluf Kraft, f. 12. jan., Kolding, stilling
El-installatør, d. ja. Jette døde 2002, Fredericia Sygehus, begravet Assistens Kirkegård,
Fredericia.
Børn:
i Michael Kraft f. 18. nov. 1962, Fredericia, stilling Elektriker.
ii Jørn Kraft f. 20. nov. 1966, Fredericia, stilling Automobilhandler.
iii Christian Kraft f. Fredericia, stilling Ingeniør.

Sjette Generation
11. Ole Rossing f. 1. juni 1959, Brund v/ Horsens, døbt Skjold sogn, stilling I.T. Chef, g. 30. marts
1988, i Københavns Rådhus, Hanne Hem Flodgaard, f. 25. jan. 1962, Odense.
Børn:
i Jakob Hem Rossing f. 28. juli 1988, Hvidovre, døbt Matthæus Kirken.
ii Helle Louise Hem Rossing f. 13. marts 1990, Hvidovre, døbt Mathæus Kirke,
København.
iii Jonas Hem Rossing f. 13. sept. 1992, Køge, døbt Karlslunde Strandkirke.
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