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FORORD
Hermed fremlægger jeg en beskrivelse af min mødrene slægt, hvor vægten ligger på at beskrive min
morfar og mormor, deres forfædre og deres direkte efterkommere. Jeg har desuden omtalt deres
søskendes familier i det omfang oplysninger har kunnet skaffes, men denne del af beskrivelsen gør
ikke krav på at være lige så fyldestgørende.

Idéen til bogen opstod i sommeren 1993, hvor jeg med min kone og søn var på ferie i Canada, hvor
vi besøgte min kusine Diana, som jeg ikke havde set siden hun med sine forældre rejste til Canada i
1946. Besøget gav naturligvis anledning til udveksling af minder om familien og førte til en
beslutning om at beskrive slægtens udvikling.

Det var på høje tid, som den slags ofte er. Flere gode vidner levede ikke mere - bl.a. mine mostre
Ingeborg og Elisabeth. Men min mor, Karen Margrethe i Hillerød, levede heldigvis endnu og var
meget interesseret. Hendes hukommelse var god, og hun gav mange oplysninger i de ni måneder,
som det skulle vise sig hun havde tilbage.

Jeg fik imidlertid også værdifuld hjælp fra andre. Birthe Bækmark i Odense sendte en del materiale
om Christians forældre, hans søskende og deres børn. Af Ann-Lis Taarup i København lånte jeg en
anetavle, der dækkede slægten før og efter Christians farbror, Poul Andersen. Bjarne Simonsen i
Sønderslev sendte avisartikler og andet om Rosendahl’eme i Lønstrup. Endelig fik jeg god hjælp af
mine kusiner Alice i Holland, Diana i Canada og Jette i Hillerød..

Dette resulterede i en første og foreløbig udgave på 38 sider af denne slægtsbog, der udkom i
december 1995 og som kun blev fremstillet i ganske fa eksemplarer. Jeg arbejdede desuden på to
andre slægtsbøger, den ene om min fars slægt: ”Slægten Hvidegaard” (juni 1995,2 udg., november
1996). den anden om min kones slægt: ”Slægten Splittorff” (januar 1999), og først derefter
genoptog jeg arbejdet på Johansen-slægten.

Denne anden udgave er gennemarbejdet helt fra grunden, idet det har vist sig, at en del af de
oplysninger, der lå til grund for førsteudgaven, ikke var helt pålidelige. Det gælder bl.a. dele af den
nævnte anetavle. Til denne anden udgave har jeg foruden hjælp fra ovennævnte i sidste øjeblik faet
bidrag fra min nu afdøde fætter Jørgen på Mallorca, ligesom Carl Pettersson i Allesø har givet
mange oplysninger om sin gren af familien. Desuden har jeg gjort brug af bevaret brevstof, hvorfra
det har vist sig muligt at uddrage en del slægtshistoriske data.
Jeg har naturligvis anvendt de sædvanlige slægtshistoriske kilder som kirkebøger, folketællinger,
skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller osv. Desuden har jeg brugt IGI-kort fra International
Genealogical Index, der er tilgængelige både som microfiche og CD-Rom. Jeg har brugt mange
uger i Viborg på Landsarkivet for Nørrejylland, ligesom jeg i Brønderslev har faet meget fin hjælp
fra lokalarkivet, folkeregisteret og tinglysningskontoret.

Allerød, oktober 2000
Torben Hvidegaard
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AFSNIT 1

DISPOSITION
Denne slægtshistorie er opbygget omkring parret (Anders) Christian Johansen (1859-1942) og
Anna (Christine) Carlsen (1875-1920) som kerne. Dette par, der levede hele dets fælles liv i
Brønderslev, er beskrevet sammen med parrets forfædre, søskende og efterkommere.

I afsnittene 2-13 beskrives først de to ægtefællers fædrene og mødrene ophav. For hver af de
slægtsgrene, der fører frem til ægtefællerne, begynder beskrivelsen i den ældste ende, dvs. i 161700 tallet. De enkelte slægtsgrene har jeg (med en enkelt undtagelse) givet navn efter det sogn
eller den egn hvor grenen udspringer:

Christians fædrene slægt er kortlagt i en enkelt gren fra Halmstad i Halland, Sverige.
Christians mødrene slægt består af grenene Ørum, Sulsted, Ajstrup og Hammer.

Annas fædrene slægt omfatter grenene Krieger, Skærum, Hørmested, Åsted og Flade.
Annas mødrene slægt består af de to grene, Stenild og Rørbæk.

Afsnittene 14-16 beskriver dernæst ægtefællernes søskendeflok incl. parret selv.
Derpå beskrives i afsnittene 17-19 parrets efterkommere i tre generationer.
I bilagene er omtalt nogle vigtige sidegrene til slægten, ligesom der gives en oversigt over parrets
vennekreds. Endelig er der i bilagene aftrykt (delvis i uddrag) nogle breve mv. vedr. parrets egen
generation og den nærmest følgende generation.
For at lette oversigten over slægten bringes til sidst nogle anetavler og et personregister.

6

SLÆGTSGEOGRAFI

Slægtens afstamning er udpræget nordjysk og har overvejende sin rod i Vendsyssel. Derfra
kommer 31 af Christians og Annas forfædre fordelt med 9 fra Åsted, 4 fra Tolne, 6 fra Hørmested,
2 fra Skærum og 2 fra Flade sogne, alle i Horns herred, 1 fra Ørum og 1 fra Torslev sogne, begge i
Dronninglund herred, samt 3 fra Sulsted, 2 fra Ajstrup og 1 fra Hammer sogne, alle i Kær herred.
Desuden kommer fra Himmerland 4 forfædre fordelt med 1 fra Rørbæk, 2 fra Kongens Tisted og 1
fra Stenild sogne. Endelig er der 1 fra Astrup sogn på Djursland og 1 fra Halmstad i Halland.
På følgende kort er de nævnte sogne i Vendsyssel understreget.
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AFSNIT 2

CHRISTIANS FÆDRENE SLÆGT - HALLAND GRENEN

Denne gren flytter til Nordjylland fra Halmstad-egnen i det sydlige Halland, Sverige.
AFSNIT 2-A

NILS ELIASSON KJELLSTRAND, teglmester på Sperlingsholms teglbrug, NØ for Halmstad i
Halland, Sverige

Gift med
ANNA CHRISTINA SWENSDOTTER, født cl 792

Deres barn, Johan, har efternavn efter moderen, der i øvrigt var 40 år ved fødslen, og det må betyde,
at ægteskabet først bliver indgået efter barnedåben.
Et af vidnerne ved barnedåben er Sven Börjesson, der eventuelt kan være Annas far.

Barn:
A) JOHAN BERNT, født 9-1-1832: se afsnit 2-B
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AFSNIT 2-B
JOHAN BERNT SVENSSON, født 9-1-1832 på Sperlingsholms teglbrug, NØ for Halmstad i
Halland. døbt 15-1-1832 i Halmstad, død måske cl880 i USA
Forældre: se afsnit 2-A
Gift 5-1-1858 i Ajstrup med
ANE KIRSTINE ANDERSDATTER, født 20-11-1835 i Sulsted, døbt 27-12-1835 i Sulsted, død
17-5-1887 på Ajstruphede, begravet 22-5-1887 i Ajstrup
Forældre: se afsnit 3-C
Johans forlover er husmand i Ajstrup, Gustaf Abrahamson, født cl 829 i Sverige.
Johan er først militærskrædder i Halmstad. Han rejser til Danmark, måske først til Randers (hvortil
svenske agenter formidlede udrejse fra Halmstad), derpå til Sulsted, hvorfra han ankommer
24-11-1856 til Hurup i Thy. Her er han ansat hos teglbrænder Petersen, Langbro, derpå hos samme
på Nybro teglværk i Hvorup indtil 31-12-1857. Han rejser så til Ajstrup, hvor han er tjenestekarl på
Ajstruphede. Efter vielsen er han ved folketællingen 1860 skrædder og husmand på Ajstruphede,
mens Ane Kirstine betegnes som kone og syerske.
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1 1866 rejser Johan alene til Amerika for at sondere mulighederne for sig selv og familien, som efter
planen skulle følge efter et års tid senere. Han sender breve og penge hjem de første to år, men
derefter hører man intet til ham. Ifølge en familieoverlevering dør han nær Chicago under en
indianeropstand. Ifølge Ingeborg Johansen rejser han til Utah, hvor han bliver mormon og far flere
børn.

Hans afrejse er ikke registreret i sognets afgangsliste. Udrejseåret fremgår af, at det ved Hansines
fødsel i 1878 oplyses, at Johan har opholdt sig 12 år i Amerika - og ved Jens’ fødsel i 1880 14 år.
Ved folketællingen 1880 anføres Ane Kirstine som enke, men ved sin død 1887 som ”forladt kone”.
Ved datteren Sørines vielse i 1897 oplyses det at Johan er død - hvor man så end ved det fra. Johan
far aldrig dansk statsborgerskab, idet han ikke findes i indfødsretsregistret.
Birthe Bækmark meddeler, at ifølge erindring fra hendes mor, Elvira, skal Johan have været ”en
smuk mand, med krøllet mørkt hår, kort næse, lille overskæg, runde øjne og iført et lyst sæt tøj med
korte revers”. Hertil må siges, at Elvira aldrig kan have mødt Johan, der rejser ud 28 år før Elvira
bliver født, men hun kan have set billeder af ham.

Sønnen Christian gjorde mange forsøg på at fremskaffe oplysninger om sin far bl.a. gennem Røde
Kors, der svarede, at netop på den egn hvortil Johan var rejst, havde der været mange
indianeroverfald.

Ane Kirstine forlader barndomshjemmet 11-11-1851 for at blive tjenestepige i Grindsted, Hammer
sogn, hvorfra hun 8-11-1852 flytter til Ajstrup. 1-5-1857 kommer hun til Hvorup, hvor altså Johan
også er. hvor hun først tjener hos Jens Clemmensen, Sundby, og derpå hos teglbrænder Petersen på
Loftbro teglværk. Fra Nørresundby vender hun tilbage til Ajstrup 2-11-1857, 25 dage før hun føder.
Ægteparret bor ved kirken i et grundmuret hus, som Johan selv bygger. Huset bliver nedrevet
01975.

Efter mandens bortrejse fortsætter hun skræddervirksomheden. Ved folketællingen 1870 i Ajstrup
er hun husmoder, delvist forsørget af sognet, i 1874 indsidderske på Ajstruphede. Ved
folketællingen februar 1880 lever him som husmoder og husmandsenke med sine 3 børn, Niels
Peter. Sofie og Hansine, i hus nr 6 på Ajstruphede.
Børn af Ane Kirstine og Johan Bernt (født i Ajstrup):
A) SOPHIE JOHANSEN, født 27-11-1857: se afsnit 14
B) (Anders) CHRISTIAN JOHANSEN, født 31-10-1859: se afsnit 16
C) (Kirstine) MARIE JOHANSEN, født 5-10-1862: se afsnit 14
D) SØRINE (Cecilie) JOHANSEN, født 7-10-1865: se afsnit 14
Børn af Ane Kirstine efter Johans bortrejse med forskellige fædre (født i Ajstrup):
E) NIELS PETER ANDERSEN, født 30-11-1869: se afsnit 14
F) SOFIE (Caroline) ANDERSEN, født 24-9-1874: se afsnit 14
G) HANSINE CHRISTINE ANDERSEN, født 7-5-1878: se afsnit 14
H) JENS (Christian) ANDERSEN, født 15-10-1880: se afsnit 14
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AFSNIT 3

CHRISTIANS MØDRENE SLÆGT - ØRUM GRENEN

Denne gren bevæger sig rundt i 4 sogne: Ørum, Sulsted, Ajstrup og Hammer, der ligger samlet i det
sydlige Vendsyssel nord for Hammer bakker.
AFSNIT 3-A
ANDERS PEDERSEN, født c 1740, død efter 1787

Gift 2-7-1768 i Ørum, Dronninglund herred, med
ANNA NIELSDATTER, fra Nørre Ravnstrup, Ørum sogn, født cl730, død 17-4-1785 i Ørum, 55
år.

De bor hele deres fælles liv i Ørum sogn. 1 1768 er de husfolk i Ørum by, 1771 bor de i Diget, hvor
han er soldat, og 1779 i Brønden. Ved folketællingen 1787 bor han i Ørum by, hus nr 32, som
enkemand sammen med sønnen Niels. Han er ikke i sognet ved tællingen 1801 og er ikke begravet
dér.
Børn (døbt i Ørum):
A) POUL PEITER, døbt 3-9-1768 (som Povel Peter): se afsnit 3-B
B) Peder, døbt 15-9-1771
C) Niels, døbt 8-10-1779

Gudmor ved barnedåben 1771 er Margrethe Nielsdatter fra Rottrup i Ulsted sogn, Kjær herred. Hun
kan være en søster til Anna

10
AFSNIT 3-B
POUL PEITER ANDERSEN, døbt 3-9-1768 (som Povel Peter) i Ørum, død 10-1-1847 i Sulsted,
begravet 17-1-1847 i Sulsted
Forældre: se afsnit 3-A

Gift 7-11-1794 i Sulsted med
ANNE OLESDATTER, døbt 22-1-1775 i Sulsted, død 20-7-1850 i Sulsted, begravet 25-7-1850 i
Sulsted
Forældre: se afsnit 4-A
Deres første barn er født mere end et år før ægteskabet, hvor Poul er landrekrut og tjener hos
Friderik i Sulsted. Efter vielsen bor parret i Sulsted, hvor Poul i 1801 (hus nr 35) og 1820 er
husmand med jord. I 1834 (nr 23) er han ”inderste” (dvs. bor i et hus der hører til en bondegård,
men uden egen jord) og emærer sig samtidig som grøftkaster. 1 1840 (nr 39) og 1845 (nr 13) er han
almisselem, og det sidste års tid bor han som ”indsidder” (dvs. lejer af en stue i en bondegård).
Efter mandens død er Anne ved folketællingen 1850 (nr 69) indsidderske og almisselem.
Børn (født i Sulsted by, døbt i Sulsted):
A) Lars Christian, født 24-8-1793
B) Jørgen, født 5-7-1795
C) Maren, født 4-8-1796
D) Anders, født 14-12-1799
E) Jens Christian, født 22-4-1801
F) Ole, født 25-1-1803
G) Christen, født 30-3-1805
H) Anne Maria, født 1-6-1809
I) ANDERS, født 19-2-1811: se afsnit 3-C
J) Mette Johanne, født 15-5-1813
K) Peder, født 26-5-1815
L) Bodil Maria, født 8-3-1820
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AFSNIT 3-C
ANDERS POULSEN, født 19-2-1811 i Sulsted by, døbt 7-4-1811 i Sulsted, død 10-4-1886 på
Ajstrup Mose, begravet 16-4-1886 i Ajstrup
Forældre: se afsnit 3-B
Gift 29-9-1835 i Ajstrup med

ZIDSEL SØRENSDATTER, født 10-5-1814 i Ajstrup, døbt 12-6-1814 i Ajstrup, død 13-2-1888 på
Ajstruphede, begravet 19-2-1888 i Ajstrup
Forældre: se afsnit 5-B
Zidsel bor ved vielsen i Tylstrup, Ajstrup sogn, mens Anders før ægteskabet ved folketællingen
1834 bor i et hus på Bastholt Hede, Ajstrup sogn

Efter vielsen flytter parret noget rundt. De bor 1835 i Sulsted, hvor Anders er indsidder. I 1838 og
1840 i Myren, Hammer sogn, hvor Anders er husmand i hus nr 34. Så flytter de tilbage til Sulsted
sogn, hvor de i 1843 og 1846 bor i Langelund, hus nr 28. Fra 1849 til deres død bliver de boende i
Ajstrup sogn, men skifter adresse flere gange: 1850 bor de i Krattenlade, hus nr 48,1854 på
Ajstruphede, 1855 i Bredholt, hus nr 56, og fra 1857 atter på Ajstruphede, hvor de i 1880 bor i hus
nr 4.

Anders bliver alle årene betegnet som indsidder eller husmand. Han ernærer sig desuden 1845-50
som daglejer, 1855 betegnes han som stenkløver, 1860 og 1870 som stenhugger. Ved sin død er han
registreret som fattiglem, ligesom hustruen er det ved sin død 2 år senere.
Børn:
A) ANE KIRSTINE, født 20-11-1835 i Sulsted: se afsnit 2-B
B) Søren, født 11-3-1838 i Hammerdam, Hammer sogn
C) Inger Marie, født 25-6-1840 i Hammerdam, Hammer sogn
D) Pouline. født 8-10-1843 i Staprishuset, Sulsted
E) Ane Marie, født 31-7-1846 i Staprishuset, Sulsted
F) POUL, født 3-8-1849 i Ajstrup: se bilag A
G) Søren Peter, født 24-10-1854 på Ajstruphede, Ajstrup
H) Jensine, født 24-10-1854 på Ajstruphede, Ajstrup
I) Lars, født 22-4-1857 på Ajstruphede, Ajstrup
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AFSNIT 4
CHRISTIANS MØDRENE SLÆGT - SULSTED GRENEN

Denne gren starter i Torslev sogn, 10 km vest for Sæby, og slutter i Sulsted, nord for Hammer
bakker.
AFSNIT 4-A

OLE PEDERSEN, også kaldet Ole Stær, født 01728, død 17-6-1798 i Sulsted, 69 år, som enkemand
Gift 26-6-1768 i Torslev, Dronninglund herred, med
HELVIG JENSDATTER, født c 1739, død mellem 1787 og 1798.
Hun er måske født i Torslev, men kirkebogen begynder først 1748.

De bor 1787 (hvor han er 60 og hun 48 år) sammen med en formentlig plejedatter i Sulsted by,
nr 10. hvor han er husmand og daglejer.
Hvis kirkebogen har ret i, at Ole dør som enkemand, burde Helvig være begravet i Sulsted før 1798.
Da hun ikke er det, må det betyde, at hun er flyttet fra manden efter 1787, hvor de bor sammen, og
så er død og begravet i et andet sogn. Det kan dog også tænkes, at betegnelsen enkemand blot
dækker over at han er død alene.

Børn (født i Sulsted by, døbt i Sulsted):
A) Peder, født 13-12-1773
B) ANNE, døbt 22-1-1775: se afsnit 3-B
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AFSNIT 5

CHRISTIANS MØDRENE SLÆGT-AJSTRUP GRENEN
Denne gren holder til i Ajstrup sogn, syd for Brønderslev.
AFSNIT 5-A
MORTEN SØRENSEN, født cl745, død 6-5-1804 i Ajstrup, 59 år
Gift o 1770 med

JOHANNE JENSDATTER, født cl748, død 11-6-1821 i Revholt, Ajstrup sogn, begravet
17-6-1821 i Ajstrup, 73 år
De bor 1787 (familie nr 12) og 1801 (nr 21) i Ajstrup by, hvor han er bonde og boelsmand til sin
død. Hun er ved sin død indsidderske i Revholt, Ajstrup sogn.

Børn (født i Ajstrup by, døbt i Ajstrup):
A) SØREN, døbt 10-12-1775: se afsnit 5-B
B) Jens, født 14-10-1789
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AFSNIT 5-B
SØREN MORTENSEN, døbt 10-12-1775 i Ajstrup, død 8-11-1830 i Sandvadshuset, begravet
18-11-1830 i Ajstrup
Forældre: se afsnit 5-A
Gift 25-10-1811 i Ajstrup med

INGER LAURSDATTER , født 15-3-1777 i Grindsted by, Hammer sogn, døbt 27-3-1777 i
Hammer, død 15-4-1861 i Tylstrup, Ajstrup sogn, begravet 23-4-1861 i Ajstrup
Forældre: se afsnit 6-A
Søren er i 1812 og 1814 boelsmand, i 1816 gårdmand i Revholt, Ajstrup sogn, og ved sin død
husmand i Sandvadshuset i Ajstrup.
Børn (født og døbt i Ajstrup):
A) Morten, født 21-6-1812
B) ZIDSEL, født 10-5-1814: se afsnit 3-C
C) Maren Katrin, født 1-3-1816
D) Laurs, født 11-11-1818

Efter mandens død flytter Inger væk fra Ajstrup, hvor hun ikke findes ved folketællingerne 183445, men hun er igen i sognet fra 1850, hvor hun bor sammen med

Niels Christensen, født 25-4-1792 i Ulvholm, døbt 29-4-1792 i Hammer, død 7-10-1854 i Tylstrup
som aftægtsmand, begravet 15-10-1854 i Ajstrup.

De betegnes ved folketællingen 1850 som gifte, men de er kun samlevere, idet Inger ved sin død i
”Niels Christensens hus”, som det da stadig kaldes, betegnes som ”enke efter Søren Mortensen”.
Fra 1850 til hendes død bor sønnen Laurs hos hende. Han er rørmager.
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AFSNIT 6

CHRISTIANS MØDRENE SLÆGT - HAMMER GRENEN

Denne gren holder til i Hammer sogn i den nordlige del af Hammer bakker.
AFSNIT 6-A

LAURS NIELSEN KROG, født c 1741, antagelig død efter konen (1808), ikke begravet i Hammer

Gift 6-8-1769 i Hammer med

ZIDSEL ANDERSDATTER, født c 1737, død 8-2-1808 i Grindsted, Hammer sogn, begravet
14-2-1808 i Hammer, 71 år
De bor 1787 (familie nr 3) og 1801 (nr 40) i Grindsted by, Hammer sogn. 11801 er han bonde og
gårdbeboer. Han findes ikke i sognet efter konens død.

Bøm (døbt i Hammer):
A) Inger Cathrine, født i Poughuset, døbt 8-10-1769
B) Anders, født 19-6-1771 i Grindsted
C) Anders, født 30-8-1774 i Grindsted
D) INGER, født 15-3-1777 i Grindsted: se afsnit 5-B
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AFSNIT 7
ANNAS FÆDRENE SLÆGT - KRIEGER GRENEN

Denne slægtsgren er opkaldt efter slægtsnavnet Krieger.

Geografisk bevæger denne slægtsgren sig noget rundt: Fra Rendsborg i det sydligste Søndeijylland
over Århus til Djursland og derfra til Østvendsyssel og Læsø og til sidst forskellige steder i Jylland
og endog Sjælland.

AFSNIT 7-A
JOHANNES KRIEGER, født cl733 (iflg IGI-kort), død efter 1787

Gift o 1760 med
MARIE AADSEL, født cl739 (iflgIGI-kort), død efter 1787
De er i Rendsborg i slutningen af 1760’eme, hvor sønnen Johan Adam er født. Derefter flytter de til
Århus, hvor de ved folketællingen 1787 bor i Guldsmedgade som familie nr 6, henholdsvis 54 og
48 år gammel. Johannes er da soldat ved 7. kompagni.

De er ikke i Århus i 1801 og er heller ikke begravet dér.

Børn:
A) JOHAN FRIDERICH, født c 1763: se afsnit 7-C
B) Johan Adam, født c 1769 i Rendsborg, død efter 1815
Johan Adam bor 1787 hos forældrene, 17 år gammel. Han far 29-5-1792 borgerskab i Århus som
småhandler, siges da at være 25 år og født i Rendsborg. 1 1805 flytter han sin butik fra bager
Johannes Sperlings hus i Mindgade til Guldsmedgade, hvor han dog allerede i 1801 bor privat, 32
år. Han optræder sidste gang i Århus 1-1-1815, hvor en søn begraves i Århus (Vor Frue). Han er
gift 3 gange og får i sidste ægteskab 2 sønner, der dør som små.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AFSNIT 7-B

JØRGEN JØRGENSEN, født c 1727 (iflg IGI-kort)

Gift o 1760 med
KIRSTEN ENVOLDSDATTER, født cl736 (iflg IGI-kort)

Børn (iflg IGI-kort):
A) Søren, født c 1761
B) JOHANNE (Thykjær), født c 1764: se afsnit 7-C
C) Jørgen, født c 1767
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AFSNIT 7-C
JOHAN FRIDERICH KRIEGER, født c 1763 (iflglGI-kort: 1762/64), måske i Rendsborg, død efter
1806
Forældre: se afsnit 7-A

Gift 10-11-1793 i Skarresø, Djursland, med
JOHANNE (Thykjær) JØRGENSDATTER, født c 1764, død 20-4-1806 i Astrup, Djursland,
begravet 26-4-1806 i Skarresø, 42 år
Forældre: se afsnit 7-B

Johans efternavn skrives i Skarresø kirkebog også Kryger eller Krüger, men Krieger er den form der
bruges i sønnens lægdsrulle (Bindslev sogn, lægd nr 3) og er formentlig også den form der blev
anvendt ved Johans dåb. (IGI benytter både Krieger og Kryger).
Johan betegnes ved vielsen som ”fra Aarhus”, men han er ikke født dér og er der ikke ved
folketællingen 1787. Han er muligvis ligesom broderen Johan Adam født i Rendsborg.

Johanne betegnes ved vielsen som ”af Astrup”, men er ikke født dér og er ikke i sognet i 1787.
Johan er husmand i Astrup. Mærkeligt nok er familien ikke i Astrup ved folketællingen 1-2-1801,
men det kan muligvis hænge sammen med fødslen et par måneder tidligere. Børnene er født i
Astrup, men ikke konfirmeret dér, hvilket vil sige at Johan og børnene må have forladt Astrup ret fa
år efter Johannes død i 1806.

Børn (født i Astrup, døbt i Skarresø):
A) HENDRICH, født 24-11-1800: se afsnit 7-D
B) Lene, født 10-7-1803
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AFSNIT 7-D
HENDRICH FRIDERICHSEN, født 24-11-1800 i Astrup, Djursland, døbt 26-12-1800 i Skarresø,
Djursland, død 20-3-1837, idet han bliver ”ihjelslagen paa Landevejen ved Højen i Aasted Sogn og
hjemført til hans Svigerfar i Skørbækshede”, begravet 2-4-1837 i Tolne.
Forældre: se afsnit 7-C

Gift 24-1-1830 i Tolne med
STINE CATHRINE CHRISTENSDATTER (senere kaldet Christensen), døbt 3-4-1809 i Tolne,
død 12-1-1883 i Rubjerg af alderdomssvaghed, begravet 19-1-1883 i Rubjerg.
Forældre: se afsnit 8-E

Ved vielsen bor Hendrich på herregården Baggesvogn, Sindal sogn, og hans forlover er forvalter
Haack. Baggesvogn. Parret flytter til Byrum på Læsø, hvor Hendrich er gartner og jordbruger. Her
bor de endnu ved folketællingen februar 1834 på gård nr 91, men ved barnedåben oktober 1834 er
Hendrich blevet indsidder og gartner på Skørbækshede i Tolne. I maj 1835 flytter de til Bindslev
sogn i et hus der tilhører ejeren af Bragholt.
Hans sidste leveår er dramatisk. Hans hus nedbrænder natten mellem 12 og 13 marts 1836, mens
han er på jagt ved herregården Eskjær, hvor han sammen med tre andre har forpagtet jagtretten.
Efter branden bosætter familien sig hos hans svigerfar i Tolne. Derefter flytter parret til Hørmested
sogn, hvor Hendrich er gartner. Et år senere kommer han i slagsmål på landevejen, hvilket ender
med hans død. Branden og naturligvis også hans død giver anledning til retssager, der er refereret i
bilag D.
Børn:
A) Christian Ferdinand, født cl830, lever 1840
B) Hendrich Carsten Larsinus, født 10-10-1832 i Byrum på Læsø, død 8-2-1851 ved drukning. Han
er sømand på skonnerten Experanze af Løkken, hvor han i en storm på rejse mellem Norge og
England falder over bord og drukner (Mårup kirkebog).
C) (Lauritz) CARL (August), født 9-9-1834 i Tolne: se afsnit 7-E
D) Jens Hendrich Julius, født 10-3-1837 i Hørmested, døbt 2-4-1837 i Tolne, død 4-3-1838 i
Hørmested, begravet 11-3-1838 i Tolne. Han bliver døbt samtidig med at hans far bliver
begravet i samme kirke!

Ved Jens' død 1838 er Stine flyttet til Nørhalsdahl, Studsholthede, Tolne sogn. Ved folketællingen
1840 bor hun med sine tre overlevende sønner hos faderen i gård nr 49, Skørbækhede, Tolne sogn.
Derfra flytter hun til Strædet i Dronninglund.
Stine bliver gift 2. gang 16-9-1842 i Dronninglund med Andreas Severin Rosendahl.
Dette ægteskab og dets efterkommere er nærmere omtalt i bilag C.
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AFSNIT 7-E

(Lauritz) CARL (August) FREDERIKSEN, født 9-9-1834 på Skørbækhede ved Tolne, døbt
5-10-1834 i Tolne (som Henrichsen), konfirm. 15-4-1849 i Rubjerg, død 27-3-1909 i Vester
Brønderslev, begravet 2-4-1909 i Øster Brønderslev.
Forældre: se afsnit 7-D

Gift 18-10-1863 i Borup, Randers amt, med
SIDSEL HANSDATTER, født 7-3-1837 i Stenildmark, døbt 19-3-1837 i Stenild, død 17-1-1899 i
Vester Brønderslev, begravet 23-1-1899 i Øster Brønderslev.
Forældre: se afsnit 12-C

Carl flytter med moderen og stedfaderen til Hellevad ved Dronninglund, hvor de bor i hvert fald i
årene 1844-45.1848 flytter de til Lønstrup, hvor Carl bliver konfirmeret i Rubjerg kirke. Carl rejser
til Randers, hvorfra han i 1862 rejser til Bjergby i Borup sogn, Randers amt, hvor han fra august
1862 er tjenestekarl hos Jens J. Lanng. I november samme år ankommer Sidsel fra Asferg og bliver
tjenestepige samme sted.
Carl og Sidsel far sønnen Christian og bliver gift tre uger senere. Januar 1864 flytter parret til
Gassum sogn, Randers amt, hvor Carl bliver indsidder (dvs. bor til leje i en bondegård). Efter
Gassum rejser parret overraskende til Sjælland, hvor Carl bliver arbejdsmand i Søllerød. September
1867 flytter de tilbage til Jylland, nemlig Hørby sogn, Aalborg amt, hvor Carl bliver indsidder og
arbejdsmand hos Moltens, Hørby Mark. I 1870 bor familien med børnene Christian og Stine i
banevogterhuset i Kousted sogn, Randers amt, og her fødes børnene Andreas og Kathrine. 11875
bor de i Fragdrup, Vebbestrup sogn, Aalborg amt, men de bor der ikke i 1880. Det vides heller ikke
hvor de bor 1890, men deres sidste fælles bopæl (1899) er Vogterhuset 21, Borup pr Vrå, Hjørring
amt. Derefter flytter Carl som enkemand til Vrejlev, Hjørring amt, og derfra til Vester Brønderslev,
hvor han ved folketællingen 1901 lever af sin pension og alderdomsunderstøttelse.
Fra 1870 til 1899 er Carl banevogter.

Ved sin død er Sidsel stadig gift med Carl, men hun opholder sig i Brønderslev hos svigersønnen
cyklehandler Christian Johansen, måske for at blive passet.
Barn af Sidsel og Christen Gram:
A) ANNE METTE (Christensen) GRAM, født 24-5-1858 i Fårup: se afsnit 15

Børn af Sidsel og Carl:
B) CHRISTIAN CARLSEN, født 29-9-1863 i Borup: se afsnit 15
C) STINE CARLSEN, født 27-1-1868 i Hørby: se afsnit 15
D) ANDREAS (Severin) CARLSEN, født 23-9-1870 i Kousted: se afsnit 15
E) (Maren) KATHRINE CARLSEN, født 26-10-1872 i Kousted: se afsnit 15
F) ANNA (Christine) CARLSEN, født 15-6-1875 i Vebbestrup: se afsnit 16
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AFSNIT 8

ANNAS FÆDRENE SLÆGT - SKÆRUM GRENEN
Denne gren bevæger sig rundt i de 4 sogne, Skærum, Åsted, Hørmested og Tolne, der ligger samlet
lige vest for Frederikshavn.

AFSNIT 8-A

NIELS JENSEN, født antagelig ol650, måske i Skærum, død formentlig efter konen (1705), men
ikke begravet i Skærum

Gift 22-9-1672 i Åsted med
JOHANNE CHRISTENSPATTER. født maj 1653 i Ravnholt, Åsted sogn, død 22-11-1705 i
Skærum, 52 år, 6 mdr. Hun dør 2 uger efter datteren Marens vielse.

Parret bor på gården Studsbjerg i Skærum.
Børn (født på Studsbjerg, døbt i Skærum):
A) Anne, døbt 3-8-1673
B) Maren, døbt 23-1-1676
C) MAREN, døbt 6-1-1677: se afsnit 8-B
D) Karen, døbt 2-7-1682
E) Christen, døbt 20-12-1685
F) Anne, døbt 24-5-1688
G) Mailene, døbt 12-6-1692
CHRISTEN STEPHANSEN, Ravnholt i Åsted, nævnt 1633 (iflg IGI-kort), kan meget vel være far
til Johanne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AFSNIT 8-B
LAURIDS CHRISTENSEN, født februar 1676, begravet 4-4-1752 i Hørmested, 76 år 2 mdr.

Gift 8-11-1705 i Skærum med

MAREN NIELSDATTER. døbt 6-1-1677 i Skærum, begravet 24-1-1762 i Hørmested
Forældre: se afsnit 8-A

Laurids driver gården Bakken i Hørmested til sin død.
Børn (født på Bakken, døbt i Hørmested. Der kan være flere, da kirkebogen først begynder 1713):
A) NIELS, født C1710, gift 10-11-1749 med enken Maren Lauridsdatter: se afsnit 9-C
B) Kirsten, døbt 6-5-1717
C) HANS, døbt 8-3-1719: se afsnit 8-C
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AFSNIT 8-C
HANS LAURSEN, født på gården Bakken i Hørmested, døbt 8-3-1719 i Hønnested, død efter
1787, men før 1804, ikke begravet i Hønnested
Forældre: se afsnit 8-B
Gift 10-11-1754 i Hønnested med
JOHANNE JENSDATTER, født i Høgholt Mølle i Hørmested, døbt 25-7-1734 i Hørmested,
begravet 18-12-1804 i Hørmested som enke
Forældre: se afsnit 9-C

Hans overtager gården Bakken efter faderen. Panet driver gården ved folketællingen 1787, men har
forladt sognet ved tællingen 1801, hvor Bakken drives af sønnen Lauritz (Laurs). Det ser ud til at
Hans dør og bliver begravet i et andet sogn og at Johanne derpå vender tilbage til Hørmested, hvor
hun er begravet.
Børn (født på Bakken, døbt i Hønnested):
A) Lauritz Christen, døbt 27-3-1755
B) Maren, døbt 5-9-1756
C) MARIE, døbt 6-1-1759: se afsnit 8-D
D) Lauritz, døbt 29-3-1761
E) Anna, døbt 29-1-1764
F) Jens, døbt 10-8-1766
G) Chresten, døbt 31-1-1768
H) Chresten, døbt 23-7-1769
I) Jens, døbt 4-8-1771
J) Kiersten, døbt 15-3-1775
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AFSNIT 8-D
ANDERS CHRISTENSEN, født cl740, formentlig i Tolne (men kirkebogen for årene 1714-58 er
gået tabt), død efter 1809, dog formentlig før konen (1823), men ikke begravet i Tolne.

Gift 2. gang 4-11-1781 i Hørmested med
MARIE HANSDATTER, døbt 6-1-1759 i Hørmested, død 20-1-1823 som aftægtskone i
Skørbækhede, begravet 29-1-1823 i Tolne.
Forældre: se afsnit 8-C
Ved folketællingen 1787 i Tolne er Anders i en alder af 47 år halvgårdmand (dvs. han har en
mindre gård), men i 1801 er han blevet gårdmand. Nogle år senere flytter han over i annexgården,
idet han utvivlsomt er den ”Anders Christensen af Annexgaarden”, der 3-4-1809 er fadder til
sønnedatteren Stine Cathrine Christensdatter. Derefter ser det ud til at parret rejser til et andet sogn,
hvor Anders dør og bliver begravet, hvorpå Marie vender tilbage til Tolne for at leve sine sidste år
på aftægt.

Børn (født og døbt i Tolne, på nær B):
A) CHRISTEN, døbt 13-10-1782: se afsnit 8-E
B) John, født c 1785 (16 år i 1801, uden tvivl adopteret)
C) Zidsel (Kirstine), døbt 11-6-1786
D) Niels, døbt 27-9-1789
E) Jens Christian, døbt 17-4-1794
F) Thomas, døbt 16-9-1796
Anders første kone bliver begravet 21-1-1781 i Tolne uden at hendes navn oplyses. Men det er
muligvis Kirsten Jensdatter, der bliver gift i december 1765 (trolovet 12-10-1765) i Tolne med en
Anders Christensen.
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AFSNIT 8-E
CHRISTEN ANDERSEN, døbt 13-10-1782 i Tolne, død 8-10-1851 i Skørbækhede, begravet
18-10-1851 i Tolne.
Forældre: se afsnit 8-D

Gift 1 -7-1804 i Åsted med

KIRSTEN LARSDATTER, døbt 15-10-1780 i Åsted, død 17-1-1859 i Skørbækhede, begravet
25-1-1859 i Tolne.
Forældre: se afsnit 9-D
Christen er ved tællingerne 1834 og 1845 gårdmand på Skørbækhede, gård nr 58, i Tolne. 11850
har han overdraget gården til sønnen Anders Christian, hos hvem forældrene bor på aftægt.

Børn (født og døbt i Tolne):
A) Sidsel Marie, døbt 11-3-1806
B) STINE CATHRINE, døbt 3-4-1809: se afsnit 7-D
C) Nicoline, døbt 6-10-1811
D) Anders Christian, døbt 26-6-1814
E) Thomas Christian, døbt 18-2-1816
F) Christiane, døbt 15-3-1818
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AFSNIT 9

ANNAS FÆDRENE SLÆGT - HØRMESTED GRENEN
Denne gren findes i Hørmested og Åsted sogne vest for Frederikshavn.

AFSNIT 9-A

LAURIDS SØRENSEN, født c 1677, måske på Tislum Nørgård i Hørmested sogn, død i Birket,
Tårs sogn, begravet 18-11-1753 i Hørmested, 76 år
Gift o 1700 med
MAGRETHE THOMSDATTER. født cl 674, død på Tislum Nørgård, begravet 18-5-1744 i
Hørmested, 70 år.
Ingen af børnene synes døbt i Hørmested, hvis kirkebog først er bevaret fra 1713. Det må betyde, at
Laurids først bliver gårdmand på Tislum Nørgård efter det sidste bams fødsel i 1721. Ved sin kones
død overlader han driften til svigersønnen Jens og flytter selv til datteren Zidsel og hendes mand
Jens Villadsen i Birket, Tårs sogn. Her dør han, men bliver ført tilbage til Hørmested for at blive
begravet dér.

Børn (ikke døbt i Hørmested):
A) Malene, født c 1704, begravet 1-3-1778, 74 år
B) MAREN, født c 1708: se afsnit 9-C
C) Karen, født cl710, gift 27-6-1745
D) Niels, født c 1710, begravet 3-3-1790, 80 år
E) Zidsel, født cl712, gift 29-6-1738, begravet 4-11-1792 i Tårs, 80 år
F) Laurids, født cl 716 (iflg IGI-kort)
G) Kirsten, født cl721, begravet 23-12-1792 i Vrejlev, 71 år
SØREN VILLUMSEN, født cl635, død 16-7-1724 på Tislum Nørgård, begravet i Hørmested,
89 år. kan muligvis være far til Laurids.
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AFSNIT 9-B
KNUD JENSØN, født cl677, begravet 13-3-1729 i Hørmested, 52 år
Far: Jens, født c 1651 (iflg IGI-kort)
Gift o 1700 med

MARGRETHE CHRISTENSD ATTER, født c 1681 (iflg IGI-kort)
Far: Christen, født c1655 (iflg IGI-kort)
Knud er møller på Høgholt Mølle i Hørmested

Børn (født i Høgholt Mølle og døbt i Hørmested):
A) Else, født C1704, gift 6-1-1721, begravet 16-9-1753
B) JENS, født maj 1711: se afsnit 9-C
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AFSNIT 9-C
JENS KNUDSØN, født maj 1711 i Høgholt Mølle, død 26-1-1749 på Tislum Nørgård i Hørmested,
begravet i Hørmested, 37 år 8 mdr.
Forældre: se afsnit 9-B

Gift 27-9-1733 i Hørmested med

MAREN LAURIDSDATTER, født cl708, død 1-12-1782 på Tislum Nørgård, begravet i
Hørmested, 74 år
Forældre: se afsnit 9-A
De bor først i Høgholt Mølle, men flytter c 1744 til Tislum Nørgård, hvor Jens afløser sin svigerfar
som gårdmand.

Børn (født i Høgholt Mølle, døbt i Hørmested):
A) JOHANNE, døbt 25-7-1734: se afsnit 8-C
B) Knud, døbt 29-9-1736
C) LAURIDS, døbt 4-1-1739: se afsnit 9-D
D) Søren, døbt 13-8-1741
E) Maren, døbt 29-9-1744
Maren er fadder til datteren Johannes børn (pånær G og I), men er for gammel til at være fadder til
sønnen Lars’ børn.
Maren bliver gift 2. gang 10-11-1749 i Hørmested med
Niels Larsøn, født c 1710 på Bakken, død 3-3-1790 i Hørmested, 80 år.
Far: Laurids Christensen: se afsnit 8-B
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AFSNIT 9-D

LARS JENSEN, født i Høgholt Mølle, døbt 4-1-1739 i Hørmested (som Laurids), død 27-10-1826 i
Skielsig som almisselem, begravet 5-11-1826 i Åsted, 86 år. Han dør dagen efter konens
begravelse.
Forældre: se afsnit 9-C
Gift 14-8-1778 i Åsted med

ELIZABETH CATHRINE CHRISTENSDATTER, født i Fuglsang Mølle i Åsted, døbt 1-1-1756 i
Åsted (som Elzebeth Cathrine), død 20-10-1826 i Skielsig, begravet 26-10-1826 i Åsted.
Forældre: se afsnit 10-D
Parret bor i 1787 og 1801 på Fuglsang Mølle i Åsted sogn, som Lars har overtaget som fæster efter
svigerfaderen.
Børn (født i Fuglsang Mølle, døbt i Åsted):
A) KIRSTEN, døbt 15-10-1780: se afsnit 8-E
B) Zidsel, døbt 23-2-1783
C) Jens, døbt 3-8-1788
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AFSNIT 10

ANNAS FÆDRENE SLÆGT - ÅSTED GRENEN
Denne gren findes i Åsted sogn vest for Frederikshavn, og i Flade der senere indgår i
Frederikshavn.

AFSNIT 10-A
THOMAS LAURSEN, født o 1617 (iflg IGI-kort), måske i Åsted, død efter 1674
Gift o 1640 med

KIRSTEN OLUFSDATTER, født ol615 (iflg IGI-kort), død efter 1655

Thomas driver gården Starbakken i Åsted, hvor han i kirkebogen nævnes første gang 9-4-1654 og
sidste gang 27-12-1674, begge gange som fadder. Hverken han eller konen er begravet i Åsted.

Børn (født på Starbakken, døbt i Åsted, hvis kirkebog først begynder 1654):
A) Lauritz, (hvis søn bliver begravet 20-4-1673 i Åsted)
B) HELLE, født c 1648: se afsnit 10-B
C) Maren, født cl654, død 7-4-1720,66 år
D) Lass, døbt 4-6-1655
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AFSNIT 10-B
KNUD NIELSØN, født cl643, død 1-11-1698 på Vejrbakken, 55 år, begravet i Åsted
Gift 7-12-1673 i Åsted med

HELLE THOMSDATTER, født cl648 på Starbakken i Åsted, død 2-2-1721 på Vejrbakken, 73 år,
begravet i Åsted
Forældre: se afsnit 10-A

Parret bor først på gården Starbakken, hvor alle børnene fødes, men til sidst på Vejrbakken.
Børn (født på Starbakken, døbt i Åsted):
A) Niels, døbt 27-12-1674
B) Margrethe, døbt 22-7-1677
C) Kirsten, døbt 28-3-1680
D) THOMAS, døbt 10-12-1682 (som Thomes): se afsnit 10-C

Helle bliver gift 2. gang 4-7-1700 i Åsted med
Christen Sørensøn, født cl639, død 28-7-1709 på Vejrbakken, 70 år, begravet i Åsted.
Hun overlever begge sine ægtemænd.
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AFSNIT 10-C
THOMAS KNUDSØN, født på gården Starbakken i Åsted, døbt 10-12-1682 i Åsted (som Thomes),
død 7-5-1744 på gården Vejrbakken, begravet i Åsted.
Forældre: se afsnit 10-B

Gift 21-2-1712 i Flade med

CATHARINE KNUDSDATTER. døbt 14-1-1694 i Flade (som Catrine), død 3-12-1775 på
Vejrbakken, begravet i Åsted.
Forældre: se afsnit 11-A
De bor i 1717 på Ravnshøj, men til sidst på Vejrbakken, begge gårde i Åsted sogn.

Børn (døbt i Åsted):
A) CHRISTEN, døbt 18-11-1714: se afsnit 10-D
B) Niels, døbt 8-8-1717 (født på Ravnshøj)
C) Helle, døbt 9-2-1721
D) Lispet. døbt 8-3-1724
E) Kirsten, døbt 14-4-1727
F) Knud, døbt 3-10-1734
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AFSNIT 10-D
CHRISTEN THOMSEN, døbt 18-11-1714 i Åsted, død 1795 i Fuglsang Mølle, begravet i Åsted
Forældre: se afsnit 10-C

Gift 13-9-1752 i Åsted med
KIRSTEN JENSDATTER, født c 1734, måske i Åsted, død 15-12-1777 i Åsted, 43 år.
Hun er måske døbt 17-3-1734 i Åsted som datter (uægte) af Maren Jensdatter af Mejling i Åsted
sogn. Det kan også tænkes, at hun er datter af sin forlover, Jens Jensen på Øster Nistrup, Åsted
sogn, født C1704, død 20-2-1771 i Åsted, 67 år, men i så fald er hun ikke døbt i Åsted.

Christen er fæster af Fuglsang Mølle. 1 1787 har svigersønnen Lars overtaget driften, men Christen
bor stadig i møllen.
Børn (født i Fuglsang Mølle, døbt i Åsted):
A) Anna, døbt 12-1-1753
B) ELZEBETH CATHRINE, døbt 1-1-1756: se afsnit 9-D
C) Maren, døbt 16-9-1759

Kirsten omtales ved barnedåben 1-1-1756 fejlagtigt som Kirsten Nielsdatter, formentlig fordi hun
bliver forvekslet med den Kirsten Nielsdatter, der er gift med en anden Christen Thomsen i Åsted,
nemlig gårdmanden på Bækman. Øster Nistrup drives 1787 af Christen Jensen, født cl 745, måske
en bror til Kirsten.
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AFSNIT 11

ANNAS FÆDRENE SLÆGT - FLADE GRENEN
Flade sogn grænser op til Fladstrand, der fra 1818 hedder Frederikshavn, og Flade er i dag en del af
Frederikshavn.

ASNIT 11-A

KNUD JENSEN, født cl665 måske i Flade, begravet januar 1737 i Flade, 72 år
Hvis denne dødsalder er rigtig, hvad den næppe er, er han kun 17 år ved vielsen.
Gift 1-1-1682 i Flade med

JOHANNE IBSDATTER, født antagelig c 1662, død formentlig efter 1737, ikke begravet i Flade
De bor i Flade. Ved sin død betegnes han som fattig.
Børn (døbt i Flade):
A) Johanne, døbt 21-8-1682
B) Hans, døbt 2-7-1687
C) Margrethe, døbt 17-3-1689
D) CATRINE, døbt 14-1-1694: se afsnit 10-C
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AFSNIT 12

ANNAS MØDRENE SLÆGT - KONGENS TISTED GRENEN
Denne gren findes i de to sogne Kongens Tisted og Stenild, der begge ligger i Himmerland nordvest
for Hobro.

AFSNIT 12-A
NIELS ANDERSEN BAADE, født cl718, begravet 31-10-1779 i Kongens Tisted

Gift c 1739 med
N.N.. født c 1720

De har følgende børn, antagelig født i Kongens Tisted, hvis kirkebog imidlertid først er bevaret fra
1778.

A)
B)
C)
D)
E)

Jens, født c 1739
Niels, født cl740
Inger, født c 1740
Birgitte Marie, født c 1746
CHRISTEN, født juni 1746: se afsnit 12-B

Disse oplysninger fremgår af IGI-kort, hvortil de er indberettet bl.a. af slægtningen og mormonen
Lars Fredrickson, som formentlig er den person, der er omtalt i bilag E.
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AFSNIT 12-B
CHRISTEN NIELSEN BAADE, født juni 1746 formentlig i Kongens Tisted, død 10-9-1831 i
Kongens Tisted, begravet 16-9-1831 i Kongens Tisted, 85 år 3 mdr.
Forældre: se afsnit 12-A
Gift 1. gang o 1773 med

ANNE NIELSDATTER, født cl748, død 17-11-1823 i Kongens Tisted, begravet 23-11-1823 i
Kongens Tisted, 75 år
Christen er gårdmand i Kongens Tisted, Aalborg amt, ved folketællingerne 1787 og 1801. Ved
konens død i 1823 bor de begge på aftægt hos sønnen Niels Christensen Baade i Kongens Tisted.
Børn (født og døbt i Kongens Tisted):
A) Niels, født cl775 (12 år i 1787)
B) Kam, døbt 12-4-1781
C) Kam, døbt 30-6-1782
D) Niels, døbt 21-11-1784
E) HANS, døbt 6-6-1790: se afsnit 12-C

Da kirkebogen for dette sogn først begynder 1778, kan der være yderligere børn mellem 1775 og
1778.
Christen bliver gift 2. gang 25-11-1827 i Binderup med
Kirsten Andersdatter. døbt 26-12-1804 i Binderup, død 7-2-1832 i Kongens Tisted, begravet
15-2-1832 i Kongens Tisted.
Far: Anders Hansen. Lille Binderup.
Børn (født og døbt i Kongens Tisted):
F) Else Marie, født 3-7-1829
G) Hans, født 13-11-1830
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AFSNIT 12-C

HANS CHRISTENSEN BAADE, døbt 6-6-1790 i Kongens Tisted, død 15-8-1858 på Stenild Mark,
begravet 19-8-1858 i Stenild.
Forældre: se afsnit 12-B
Gift 9-3-1821 i Kongens Tisted med

MAREN SØRENSDATTER, døbt 7-5-1797 i Rørbæk, død efter 1860, ikke begravet i Stenild.
Forældre: se afsnit 13-A
Hans er gårdmand i Kongens Tisted til ol 835, hvor han flytter til Stenild. Dér er han først
gårdmand på Stenild Mark, fra 1850 ”husmand der lever af sin jordlod” og fra 1855 aftægtsmand,
hos hvem børnene Christen og Niels bor.
Efter mandens død bor Maren i 1860 stadig i huset på Stenild Mark sammen med sønnen Christen.
Hun er ikke i sognet 1870.

Bøm (A-F født i Kongens Tisted, G-H i Stenild):
A) CHRISTEN, født 13-12-1821: se bilag B
B) Anne, født 17-2-1824
C) Søren, født 16-11-1825
D) Ane, født 11-9-1828
E) Søren den yngre, født 23-9-1831
F) Marthe Cathrine, født 3-4-1834
G) SIDSEL, født 7-3-1837: se afsnit 7-E
H) Niels, født 27-6-1842
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AFSNIT 13
ANNAS MØDRENE SLÆGT - RØRBÆK GRENEN
Rørbæk sogn ligger i Himmerland og grænser op til Stenild, nordvest for Hobro.
AFSNIT 13-A

SØREN CHRISTENSEN, født cl763, død efter 1816
Gift o 1790 med

MARTHA CHRISTENSPATTER, født c 1769, død efter 1816
Søren er ved folketællingen 1801 gårdmand i Rørbæk, hvor han er 38 og konen 32 år. De er
hverken født eller viet i Rørbæk og optræder første gang i Rørbæk ved barnedåben 1792, sidste
gang 28-6-1816, hvor datteren Mette bliver viet. Deres begravelsessted kendes ikke.

Bøm (døbt i Rørbæk):
A) Maren, døbt 30-6-1792
B) Mette, døbt 30-7-1795
C) MAREN, døbt 7-5-1797: se afsnit 12-B
D) Kirsten Marie, døbt 7-7-1799
E) Anne, døbt 7-6-1802
F) Mette Marie, døbt 11-8-1805
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AFSNIT 14
CHRISTIANS SØSKENDE
AFSNIT 14-A - CHRISTIANS HELSØSKENDE

Børn af Ane Kirstine Andersdatter og Johan Bernt Svensson (jfr- afsnit 2-B)

A) SOPHIE JOHANSEN, født 27-11-1857 på Ajstruphede, døbt 5-1-1858 i Ajstrup, død 8-6-1874
i Ultved af tyfus, begravet 11-6-1874 i Ajstrup.
Faddere: Karen Marie Larsdatter af Hyrrishauge, Jensine Sørensdatter af Sølvgård, Jens
Nielsen af Bastholtshus, Ole Peter Thomsen og Niels Thomsen, begge på Ajstruphede.
Hun er født godt en måned før ægteskabet og bliver døbt samtidig med forældrenes vielse.
Sophie bliver kun 16 år. Ved sin død er hun tjenestepige i Ultved.
B) (Anders) CHRISTIAN JOHANSEN, født 31-10-1859 i Ajstrup: se afsnit 16
C) (Kirstine) MARIE JOHANSEN, født 5-10-1862 på Ajstruphede, døbt 9-11-1862 i Ajstrup, død
1-1-1925 i Aalborg (Gamisonssygehuset), begravet 7-1-1925 i Aalborg (Budolfi)
Faddere: Moderen, Zidsel Sørensdatter, Anders Poulsen, Jens Nielsen, Svend Andersen, alle på
Ajstruphede.

Gift 9-10-1894 i Aalborg (Vor Frue) med
(Peder) SEIER (Carl) NIELSEN, født 28-11-1866 i Stilling, døbt 5-5-1866 i Stilling, død
23-2-1945 i Aalborg (Vendelbogade 14), bisat 28-2-1945 i Aalborg (Budolfi)
Forældre: Husmand i Stilling Carl Nielsen og Else Marie Sørensen
Både Marie og Seier kommer til Aalborg i 1889, Marie fra Home, Hjørring amt, og Seier fra
Ellidshøj, Aalborg amt. Ved vielsen er Seier fabriksarbejder, 1896 postbud, 1901
postpakmester, 1914 overpakmester og 1923 postpakmesterformand. De bor 1896 i
Pederbarkesgade 15,1901 i Borgergade 24,1906 i Christiansgade 53,1914 i Rantzausgade 18,
1921 i Rantzausgade 14,1925 i Stengade 11,1932 i Aagade 20,1940-45 i Vendelbogade 14, og
på et tidligere tidspunkt også i Danmarksgade 24.
De er faddere til Annas og Christians fire sidste børn. Seier takker følget ved Annas begravelse
1920.

Børn:
1) Behrendt Seier Nielsen, født 26-8-1896 i Aalborg (Vor Frue), død 29-10-1896
2) Karl Marius Sejer Nielsen, født 11-4-1901 i Aalborg (Budolfi), død 11-8-1901

De adopterer Elvira, datter af Maries søster Sørine (se følgende afsnit D).
Seier bliver gift 2. gang 3-7-1926 med Jensine Petrea Jensen, født 22-3-1877 i Horsens. Hun
var først gift Jacobsen. Hun dør før Seier, idet han ved sin død betegnes som enkemand, men
hun er ikke begravet i Aalborg (Budolfi).
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D) SØRINE (Secilie) JOHANSEN, født 7-10-1865 på Ajstruphede, døbt 26-12-1865 i Ajstrup, død
17-9-1909 i Gylling Skov, begravet 22-9-1909 i Gylling ved Horsens købstad.
Faddere: Marie Sørensen og Anders Poulsen begge Ajstruphede, Ane Marie Andersen i
Tylstrup, Morten Sørensen og Søren Mortensen.
I 1879, hvor hun er fadder til Hansine, er hun på Sølvgård (formentlig i Ajstrup) og i 1882, som
fadder til Jens, i Lyngdrup, Horsens sogn nord for Aalborg. Ved Elviras fødsel bor hun i
Søndergade 27, Aalborg. I nr 29 bor murer Madsen, der udlægges som barnefader til Elvira.

Barn (førægteskabeligt):
1) ELVIRA (Sofie Marie), født 16-10-1894: se nedenfor
xxxxx

Gift 1. gang 25-11-1897 i Aalborg (Budolfi) med
HANS PEDER HANSEN, født 1-3-1871 i Frørup, Søndeijylland, (men ikke døbt dér)
Forældre: Arbejdsmand Hans Christian Hansen og hustru Maren Nielsen.
Hans er ungkarl og arbejdsmand. Ved vielsen bor både Hans og Sørine i Dalgasgade 5, Aalborg,
hvor Sørine måske har været ”i huset”. 1 1898 bor de i Store Vestergade 9, men de bor der ikke i
1901 (hvor de heller ikke er i Spørring).
Barn:

2) HANS BERNT HANSEN, født 3-9-1898 i Aalborg (Store Vestergade 9), døbt 1-11-1898 i
Budolfi, død november 1918 ved forlis.
Efter Sørines død i 1909 flytter Hans Bernt samme år fra Spørring (hvor han ikke er 1906)
til stedfaderen i Gylling Skov, hvor han også er i 1911, men ikke i 1916. Han er letmatros og
bliver påmønstret den 3-mastede skonnert ”Hejmdal” af Marstal, der ultimo oktober 1918
afsejler fra Cadiz til Reykjavik og forliser med sin 7-mands besætning (Søforklaringer over
krigsforliste danske Skibe 1914-1918, 1921, s 60).
xxxxx
Gift 2. gang, formentlig o 1900 (ikke i Aalborg) med

JENS CHRISTEN JESPERSEN, født 25-12-1875 i Rind Øster Hede, døbt 17-4-1876 i Sønder
Rind, Middelsom herred, død 7-5-1916 på sygehuset i Odder, begravet 12-5-1916 i Gylling.
Forældre: Husmand Christen Jespersen og Marie Kathrine Christensen.
Jens flytter 1907 til Gylling Skov fra Tiist (hvor han ikke er ved folketællingen 1906) og er
derefter til sin død smed i Gylling Skov. Der er ingen børn i ægteskabet.

Jens bliver gift 2. gang 24-1-1911 i Gylling med
Christine Markussen, født 1-3-1875 i Gylling.
Hun har en søn Jakob, født 24-1-1907 i Gylling, med ungkarl og møller Søren Christian
Simonsen, født 21-4-1864 i Mariager landsogn.
Christine og Søren bliver adskillige år efter Jens’s død gift 28-5-1922 i Gylling.
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1) ELVIRA (Sofie Marie) JOHANSEN, født 16-10-1894 i Aalborg (Vor Frue), døbt 14-6-1896
i Budolfi, død 10-2-1986 på Hobro sygehus, begravet i Aalborg (Almen).
Som barnefader udlægges murer Jakob Sigvard Madsen (men ifølge familieoverlevering skal
den biologiske far være prins Valdemar (1858-1939), der sætter 50.000 kr af til Sørine.
Madsen skal have faet en billet til Amerika).
Elvira bor ved folketællingen 1901 som plejedatter hos Seier og Marie (jfr. afsnit C ovenfor).
Hun bliver formelt adopteret ved kgl. bevilling 9-1-1908. Hun bliver af Karen Margrethe og
Ingeborg ofte blot kaldt ”Kusine”.

Gift 1. gang 23-8-1914 i Aalborg (Budolfi) med
(Christen) ANDREAS (Højmark) BÆKMARK, født 1-3-1889 i Gimsing, død 22-2-1981.
Han er bankdirektør.
Børn:
a) POUL Sejer Bækmark, født 27-6-1915. Han bor siden 1960’eme i Mejlgade 18, Århus.
Børn:
1. Jøma, født o 1941: 2 døtre
2. Ole Kajus: 1 datter og 2 sønner. Søsportsforretning i Egå.
b) ELSE (Marie) Bækmark, født 29-5-1918: 2 døtre
c) TOVE (Agnete) Bækmark, født 22-1-1923 i Dronninglund, død 4-12-1996
Barn: Inger Birgitte Akseth
d) BIRTHE (Inger Kirstine) Bækmark, kaldet ”Bitten”, født 24-4-1924 i Dronninglund.
Gift med guldsmed i Børkop Børge Christensen, død 21-9-1982
Børn:
1. Hanne, født 2-4-1944, tandlæge i Århus
2. Asger, født 21-3-1946, guldsmed i Børkop
3. Lise, født 30-1-1948, lærer i Herning
Bitten bor siden c 1984 sammen med Asger Egemose (født 1915) på Holmegaard nord for
Odense.
e) AASE Bækmark, født 26-11 -1927 i Aalborg (Budolfi)
Parret bliver separeret i 1927. Elvira, der oprindelig er uddannet fotograf, starter efter
skilsmissen som damefrisør med assistance af en professionel frisør.

xxxxx

Gift 2. gang 15-10-1931 på Aalborg Rådhus med
(Karl) HARTMANN (Theodor) JENSEN, født 11-11-1903 i Aalborg (Budolfi).
Han er bogholder ved Aalborg Portland. Han skriver digte.
Parret bor 1934 i Villa Højris, Vestergade 27, Vejgaard, Aalborg og ved folketællingen 1940
på Enghavevej 4, Aalborg.
Bam:
f) CARL ELVIN Hartmann Jensen, født 9-9-1934 i Vejgaard.
Han er skolelærer på Asserbohus, derpå i Ulstrup og til sidst i Skive.
Parret bliver skilt 1943/44, hvorefter Elvira bosætter sig i Randers forstaden Vorup.
xxxxx
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Gift 3. gang 17-6-1950 på Mariager Rådhus med
PETER Adolf VARNAAE, født 22-6-1891 i Kølstrup. Han er redaktør.
Elvira betegnes ved vielsen som psykoanalytiker. Hun underviser i psykologi på aftenkurser.
De bor i Randers (Jernbanegade 14).

Parret bliver skilt o 1960. Derpå flytter Elvira til Asferg i ”Huset ved 17 km stenen” mellem
Randers og Hobro. Der annoncerer hun med ”malerier og særpræget keramik”, som hun selv
laver.

Datteren Birthe fortæller, at Elvira var synsk og også havde helbredende evner.

Et brev fra 1939 er gengivet i uddrag i bilag H.
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AFSNIT 14-B - CHRISTIANS HALVSØSKENDE
Børn af Ane Kirstine Andersdatter efter mandens bortrejse (se afsnit 2-B).

E) NIELS PETER ANDERSEN, født 30-11-1869 på Ajstruphede, døbt 17-7-1870 i Ajstrup.
Faddere: Ane Marie Andersdatter, Ane Margrethe Jensdatter, Anders Poulsen, Jens Nielsen,
alle af Ajstrup, Lars Pedersen Grindsted.
Far: Niels Peters far kendes ikke, men han skal have været skræddersvend, der arbejdede
sammen med Ane Kirstine.
Gift 1895 med

CAROLINE (Nielsine Christine) CHRISTIANSEN, født 11-7-1867 i Ajstrup, død 30-7-1942 i
Lindholm.
Forældre: Tømrer Christian Peter Nielsen og Maren Nielsdatter i Tylstrup, Ajstrup sogn.
Parret flytter november 1899 fra Nr. Tranders til Sulsted. Her er Niels Peter i 1901 husejer og
landmand i Sulsted by, 1906 og endnu 1930 husmand og landarbejder/landmand i Hostrup by,
Sulsted sogn. På et tidspunkt i 1930’eme flytter de til Hammer (iflg. nedennævnte Maren som
Birthe Bækmark har talt med), men ved Carolines død i 1942 bor de i Lindholm, Skolevej 18.

Børn:

1) MAREN (Nielsen) Andersen, født 22-8-1896 i Nr. Tranders, død 27-6-1972 i Nr. Åby af
kræft.
Gift 3-6-1933 på Middelfart rådhus med
(Niels) Theodor (Peder) Nielsen, født 8-7-1883 i Asperup, død 7-9-1943 i Nr Åby.
Han var gift 1. gang med Maren Christoffersen, død 14-8-1929 i Årup.
Theodor er biografejer i Nr Åby og arrangerer desuden biografforestillinger i Fyns
forsamlingshuse. Efter mandens død fortsætter Maren denne virksomhed.
Barn:
a) Henry Nielsen, født 20-9-1923, der efter moderens død viderefører biografen i 4 år. Han
flytter derpå til Assens, senere til København (Vigerslev Allé 166).
Gift 1. gang med Birthe Svendsen. Skilt 1986
Bam: Susanne, født 16-3-1956. Jurist
Gift 2. gang med ?
I dette ægteskab er der et adoptivbarn
2) ANNA (Marie Kirstine) Andersen, født 24-10-1898 i Nr. Tranders.
Hun bor i Vadum sogn, Kær herred, Aalborg amt
Bam:
a) Børge
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3) VALDEMAR (Kristian) ANDERSEN, født 24-6-1900 i Sulsted.
Han er 1930 (hvor han bor hos forældrene i Sulsted) snedker ved Aalborg sygehus, senere
ved Hjørring sygehus og til sidst i Århus
Gift 01935 med Frieda
Børn:
a) Poul, født 01937, ansat i DSB
b) Bent, født o 1941
De er 1951 på ferie i Nr Åby sammen med Ingeborg, Jette, Alice og Torben.
F) SOFIE (Caroline) ANDERSEN, født 24-9-1874 på Ajstruphede, døbt 17-5-1875 i Ajstrup
Faddere: Godske Christensens enke i Ajstrup, Anders Poulsens kone i mosen, Lars Andersen i
Bredholt, Poul Mortensen i Ajstrup, Jens Chr. Godskesen
Far: Sofies far er smed Jens Christian Holst, født 28-5-1831 i Sæby som søn af smed Christian
Holst og Else Marie Hansdatter.

Sofie er opkaldt efter sin halvsøster (A), der døde 11-6-1874. Hun skal ifølge Elvira have haft
en meget smuk sangstemme. Ifølge Karen Margrethe havde hun et brunt og et blåt øje.

G) HANSINE CHRISTINE ANDERSEN, født 7-5-1878 i Ajstrup Mose, døbt 16-11-1879 i
Ajstrup, død 19-11-1953 på Agemæs Mark, begravet 24-11-1953 i Krogsbølle
Faddere: Moderen, Sørine Cecilie Johansen på Sølvgård, Jens Peter Jensen i Ajstrup Mose,
Niels Jensen og Christen Nielsen, begge af Ajstruphede.
Far: Hansines far er husmand Hans Chr. Christensen på Vildmosen.
Kirkebogen oplyser ved dåben: ”Barnemoderens mand har i 12 år haft ophold i Amerika”.

Hansine bor 1903 stadig i Vendsyssel, hvor hun far følgende barn:
1) OSCAR (Marinus) BOISEN, født 19-5-1903 i Hostrup, Sulsted sogn, døbt 26-7-1903 i
Sandholts Lyndelse
Far: Ungkarl Kristian Marinus Peder Boisen af Hillerslev
Kort efter fødslen flytter hun til Sandholts Lyndelse, hvor barnet bliver døbt, formentlig for at
være i nærheden af barnets far i Hillerslev, der er nabosogn til Sandholts Lyndelse. Men det
kommer der ikke noget varigt forhold ud af. I stedet viser der sig en anden mulighed. Halvandet
år efter fødslen opfordrer præsten hende til at interessere sig for en vis svensker, der i oktober er
blevet enkemand med 4 bøm. I modsat fald vil børnene komme på børnehjem og svenskeren må
rejse tilbage til Sverige. Dette fører til følgende ægteskab:
Gift 3-2-1906 i Sandholts Lyndelse med

CARL JOHAN PETTERSSON, født 4-5-1878 i Blåningsmåle, Tving sogn, Blekinge, død
2-1-1967 på Agemæs Mark, begravet 7-1-1967 i Krogsbølle
Forældre: Gårdejer (”hemmansägare”) Petter Pettersson og Kiersti Månsdotter
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Carl Johan rejser 1893 fra Blekinge til Sandholts Lyndelse, hvor han i mange år bor i Sandholt
Arbejderbolig og ved folketællingen 1901 betegnes som daglejer og landarbejder. Omkring
1910 flytter familien til Kattekilde i Hellerup sogn på Fyn, hvor han arbejder som skovarbejder
under godset Ravnholt. De bor i et hus ejet af Ravnholt, indtil de i 1921 flytter til Agemæs
Mark i Krogsbølle sogn pr Otterup, hvor han bygger hus. Her bor de til deres død.

Børn (mellem Hansine Christine og Carl Johan):

2) HJALMAR (Emanuel) PETTERSON, født 18-9-1906 i Sandholt Arbejderbolig, døbt
30-9-1906 i Sandholts Lyndelse, død c 1995
Ugift.
3) AKSEL (Albert) PETTERSON, født 4-11 -1907 i Sandholt Arbejderbolig, døbt 12-11-1907
i Sandholts Lyndelse, lever endnu
Gift med Karen, født 1905, død 1969
4) PETER VALDEMAR PETTERSON, født 4-11-1907 i Sandholt Arbejderbolig, døbt
12-11-1907 i Sandholts Lyndelse, lever endnu
Gift med Ellen Margrethe Jensen, født 27-2-1909, død 1998
Børn:
a) CARL Pettersson, født 1-1-1937. Han har ”C. Pettersson, Boligmontering” i Allesø
Gift med Else Jørgensen, født 3-1-1939 i Sønderjylland
b) INGRID Pettersson, født 2-7-1941

5) ULRIK (Magnus) PETTERSON, født 4-1 -1913 i Kattekilde, døbt 28-1 -1913 i Hellerup på
Fyn, død 1999
Gift 1955 med Ditte Akselsen, født 1934
De bor mange år ved Otterup.
Børn: Ditte har en søn før ægteskabet, i hvilket der er 3 døtre.
xxxxx

Carl Johan blev som nævnt enkemand efter at have været gift 1. gang
11-3-1899 i Sandholts Lyndelse med
Ane Kirstine Nielsen, født 15-5-1876 på Jordløse Mark, død 24-10-1904 i Sandholts Lyndelse.
Forældre: Ugifte Johanne Jensen (senere gift med røgter Peder Nielsen på Sandholt) og ungkarl
Hans Nielsen i Østrup.
Børn (født i Sandholts Lyndelse):
a) Peter (Johan), født 21-4-1898 (før ægteskabet), død 1929
b) Christian (Johannes), født 5-6-1899
c) (Kirstine) Cecilie, født 10-8-1901
d) Erna (Christine), født 23-5-1903
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H) JENS (Christian) ANDERSEN, født 15-10-1880 i Ajstrup Mose, døbt 27-8-1882 i Ajstrup.
Faddere: Husmand Niels Chr. Jensen og hustru i Ajstrup Mose, Sørine Cæcilie Johansen i
Lyngdrup, Niels Jensen og Christen Nielsen, begge på Ajstrup Hede.
Far: Jens’ far kendes ikke.
Kirkebogen oplyser ved dåben: ”Barnemoderens mand har i 14 år haft stadigt ophold i
Amerika”.
Ifølge Elisabeth Lemming, f. Johansen, (meddelt af Birthe Bækmark) bosætter Jens sig i eller
ved Silkeborg, hvor han far 3 børn, deriblandt en datter Elvira.
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AFSNIT 15
ANNAS SØSKENDE
AFSNIT 15-A - ANNAS HALVSØSTER

Datter af Zidsel Hansdatter før ægteskabet (se afsnit 7-E)
A) ANNE METTE (Christensen) GRAM, født 24-5-1858 i Ørrild Mark, døbt 29-8-1858 i Fårup,
Randers amt, død 24-4-1928 i Asferg, begravet 28-4-1928 i Asferg.
Ugift.
Anne Mettes far er
Christen Pedersen Gram, født 6-4-1837 i Ørrild, døbt 4-6-1837 i Fårup.
Forældre: Peder Christensen Gram, født c 1799, der er husmand på Ørrild Mark, og hustru
Anne Mette Pedersdatter, født cl814.
Zidsel lærer Christen at kende da hun er i huset hos Peder Gram. Deres datter bliver opkaldt
efter Christens mor.

Anne Mette er i 1880 tjenestepige på Asferg Mark hos gårdmand Christen Christensen Kragh og
i 1890 hos gårdejer Mikkel Andersen. Ved folketællingen 1901 er hun i Brønderslev hos
Christian og Anna, men kun på midlertidigt ophold, idet hun ellers bor i Store Brøndum,
Aalborg amt. Hun tager derefter til Harte, hvorfra hun 1903 rejser tilbage til Asferg, hvor him
bliver resten aflivet. 11911 er hun indsidderske hos gårdbruger Otto Kristian Wolff og familie.
I 1916 og endnu i 1925 driver hun et plejehjem med tre børn.

Hendes årlige indkomst er i 1916 på 200 kr.
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AFSNIT 15-B - ANNAS HELSØSKENDE

Bøm i ægteskabet mellem Zidsel Hansdatter og Carl Frederiksen (se afsnit 7-E)
B) CHRISTIAN CARLSEN, født 29-9-1863 i Bjergby, Borup sogn, døbt 18-10-1863 i Borup,
Randers amt. Han lever ved folketællingen 1870 i Kousted, men er død ved tællingen 1901.

C) STINE CARLSEN, kaldt ”moster Tine”, født 27-1-1868 på Hørby Mark, døbt 23-2-1868 i
Hørby, Aalborg amt, død 29-10-1935 på Asminderød Kro, bisat 3-11-1935 i Asminderød.
Ugift.

Hun er lærerinde (1899) i Tylstrup, Ajstrup sogn, husbestyrerinde (1902) i Frederikshavn, og er
i hvert fald fra 1907 og endnu i 1916 i Brønderslev, hvor hun driver pensionatet Villa ”Hytten”.
Hun forpagter for 5 år (1916-21) Afholdshotellet i Nykøbing M. og ejer fra 1921 til sin død
Asminderød Kro.
Stine er fadder 1899,1902 og 1909 til Johannes, Elisabeth og Karen Margrethe Johansen, og
1907 og 1910 til Karla og Edith Bovin, alle i Brønderslev.

Jette har et portræt malt 1934 af Anne Kjeldgaard Juel og Torben en novelle forfattet samme år
af Erik Juel (utvivlsomt gift med malererinden): ”Til Dronningen af Asminderød med Tak for
en herlig Sommer 1934”. Hun har været en varm personlighed, der kunne tiltrække mange
interessante personer til kroen, bl.a. kunstnere som den skånske maler William Gislander (som
Torben har et maleri af: ”Hare i Granskov”, 1930). I en nekrolog siges det: ”Frk. Karlsen var et
elskeligt Menneske, afholdt af alle, hun kom i Berøring med. Hun passede fuldstændig ind i den
gamle hyggelige Kros Rammer, og med sit hjertensgode, omsorgsfulde Væsen, præget af et
stille Lune, havde hun en egen Evne til at faa sine Gæster til at føle sig hjemme”.

Tre breve fra Stine til Karen Margrethe i 1934 er gengivet i uddrag i bilag H.
Stine Carlsen bestemmer i sit testamente 26-9-1934, at overtjener Otto Andersen skal have
Asminderød Kro tilbudt for 160.000 kr. Han gør ikke brug af tilbuddet og kroen bliver solgt til
en Angelo Andersen for 125.000 kr.
D) ANDREAS (Severin) CARLSEN, født 23-9-1870 i Kousted, Randers amt, døbt 7-4-1871 i
Kousted, død 19-5-1912 i Øster Brønderslev Enge af tuberkulose, begravet 24-5-1912 i Øster
Brønderslev.

Gift 14-7-1894 i Rørbæk med
MARTINE (Petrine) PEDERSEN, født 5-3-1872 i Borup pr Vrå, døbt 21-6-1872 i Vrå, død
6-11-1948 i Sulsted, begravet 11-11-1948 i Øster Brønderslev.
Forældre: Billetsælger (tidligere banevogter og til sidst stationsforstander i Tylstrup) Jens
Pedersen (Damhus) og Dorthea Kathrine Mortensen.
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Andreas er tjenestekarl i 1893 og banearbejder i 1894. Han rejser 1895 fra Løgstør til Øster
Brønderslev. Han overtager i 1899 banevogterjobbet i Tylstrup efter faderen, Carl Frederiksen.
Han ejer den mindre gård (med mange heste), Vogterhuset 11, i Øster Brønderslev Enge.
Martine overtager ledvogteijobbet efter mandens død.

Børn (nr 1 født og døbt i Rørbæk, 2-5 født og døbt i Øster Brønderslev):
1) (Jens) PETER (Andreas) Carlsen, født 21-11-1893
Han er født 8 måneder før ægteskabet.

2) CHRISTIAN (Rosendahl) Carlsen, født 11-8-1898

3) SIGURD (Johannes) Carlsen, født 30-12-1899
Han er karl på herregården Gammel Hammelmose, der ejes afOle Peder Olsen (som er far
til Nina Munch fra Havndal, en ungdomsveninde til Karen Margrethe, som besøger hende i
1972 sammen med Jonna og Torben).
4) KARL (Daniel) Carlsen, født 3-5-1901
Han ejer i hvert fald i årene 1947-53 Brønden Kro (en 4-længet gård) i Skæve sogn,
Hjørring amt. Han flytter senere til Jerslev.
Gift med Esther. Bam: Anne-Marie, født c 1933, gift, bor i Jerslev.
Jette bor hos dem et par måneder i 1947 mens Ingeborg og Karen Margrethe er på Island, og
igen i sommeren 1953. Elisabeth bor der i 1975.
5) VALDEMAR (Rosendahl) Carlsen, født 27-8-1907
Han arbejder hos Karl (1957).

Sigurd, Karl og Valdemar sender 1957 blomst til Poul Johansens begravelse.

E) (Maren) KATHRINE CARLSEN, kaldet ”moster Kathrine”, født 26-10-1872 i Kousted, døbt
25-12-1872 i Kousted, død 14-4-1946 i København (Bispebjerg hospital), begravet 18-4-1946 i
Asminderød.
Gift 22-5-1899 i Veflinge, Odense amt, med

(Hans) MORITS ANDERSEN, født 5-8-1878 i Dunkærmark, Rise sogn, Ærø, døbt 25-8-1878 i
Rise, død før 1946.
Forældre: Gårdejer Hans Morits Andersen og Anne Cathrine Madsen.
Hans rejser 1899 fra Rise til Veflinge. Ved vielsen er han boelsmand på gården Lille Købeskov
i Veflinge, fra 1903 gårdmand. Han far som mindreårig tilladelse af sin kurator til at indgå
ægteskab.
Kathrine er før ægteskabet husholderske hos brudgommen. Ved sin død betegner kirkebogen
hende som enke og forladt kone. Det må betyde at hun på et tidspunkt (formentlig i
begyndelsen af 1930’eme) forlader manden i Veflinge, hvorpå hun vist nok bor en tid i
Asminderød, måske på kroen hos søsteren. Til sidst bor hun H C Andersensgade 5B i
København.
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Marie Andersen, der er gift med inspektør Kappel i Odense, og som er gudmor 19-9-1899, er
en søster til Hans.

Børn (født på Lille Købeskov, døbt i Veflinge):

1) (Hans) MORITS Andersen, født 19-9-1899, død 10-1-1979 i Helsingør.
Han er vognmand og kaldes ved sin død forhenværende inspektør.
Gift med Marie
Børn:
a) Kai Stenild Andersen
b) Else Margrethe Andersen
c) Adoptivsøn: Jørgen?

2) Sigrid Carla Katrine Andersen, født 27-11-1902, død 1-12-1902
3) SIGURD (Karl Rosendahl) Andersen, født 2-11-1903. Han rej ser til Frankrig.
4) ANNA Andersen, født 17-12-1907. Gift Vind

5) KAJ (Stenild) Andersen, født 18-5-1910
6) SIGRID (Kirstine Andrea) Andersen, født 5-8-1912. Gift, ingen bøm.
F) ANNA (Christine) CARLSEN, født 15-6-1875 i Vebbestrup: se afsnit 16
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AFSNIT 16

CHRISTIAN OG ANNA
Parret lever dets fælles liv i den kommune, der indtil 1921 hedder Vester Brønderslev, men som
dette år bliver købstad under navnet Brønderslev. Øster Brønderslev er en kommune for sig, der
ligger c4 km mod sydøst, og som ikke hører med til købstaden. Først efter kommunalreformen 1970
indgår begge kommuner i den nye store Brønderslev kommune.

(Anders) CHRISTIAN JOHANSEN, født 31-10-1859 på Ajstruphede, døbt 26-12-1859 i Ajstrup,
konfirm. 12-4-1874 i Ajstrup, død 10-4-1942 i Hillerød (Frederiksborg Slotssogn), begravet
16-4-1942 i Brønderslev.
Faddere: Moderen, Jensine Sørensdatter af Sølvgård, Anders Poulsen på Ajstruphede, Morten
Sørensen på Bredholt, Carl Andersen på Sindholt.
Forældre: se afsnit 2-B
Gift 26-10-1894 i Øster Brønderslev med

ANNA (Christine) CARLSEN, født 15-6-1875 i Fragdrup, Vebbestrup sogn ved Hobro, døbt
27-6-1875 i Vebbestrup (som Ane Christine), død 27-5-1920 i Vester Brønderslev, begravet
2-6-1920 i Vester Brønderslev.
Faddere: Gårdmand Jens Petersen og hustru, Anders Albrectsen og hustru, Christen Jensen, alle af
Fragdrup.
Forældre: se afsnit 7-D
Christian udelader i daglig tale ”Anders”, men udadtil i breve og vejvisere står han altid som
”A.C. Johansen”

Et par uger efter konfirmationen rejser Christian i maj 1874 fra Ajstrup til Øster Brønderslev, hvor
han tjener 1 */2 år på Kraghede, derpå tilbage til Ajstrup et år og så i 5 år igen på Kraghede hos 4
forskellige arbejdsgivere. Ved folketællingen 1880 er han på Kraghede, gård nr 12. Fra december
1881 til maj 1886 er ham atter i Ajstrup sogn, hvor han i en periode arbejder i Tylstrup by. Fra juni
1886 til juli 1888 er han i Vester Brønderslev, hvor han et halvt år arbejder på ”Pedershaab”
maskinfabrik. Fra juli 1888 til maj 1889 er han i Lindholm, Nørresundby sogn (se skudsmålsbog i
bilag I). Derfra rejser han til Vester Brønderslev sogn, hvor han ved folketællingen 1890 bor i
Agdrup by, hus nr 1, som smedesvend. Han skal i en periode (uvist hvornår) have været forkarl på
Birkelse, Åby sogn, Kær herred.
Nogle år efter vielsen bor parret ved folketællingen 1901 i Algade 9 (der ejes af Thomas Petersen),
med 3 børn og en tjenestepige, Karoline Margrete Thomsen. Han betegnes da som cykelhandler og
cykelfabrikant. 1 1906 bor parret samme sted med 8 børn, en tjenestepige, Mette Marie Christensen,
og tre logerende. Christian køber 15-7-1913 grunden, matr 13bs, hvor han i 1914 (pantebrev 19
marts) opfører den store buede hjørneejendom, Algade 1 la (i dag nr 55-59), hvor familien flytter
ind. 1916 bor han og Anna hér med 6 børn (Johannes er der ikke) og hvor han kalder sig
cykelhandler og reparatør. Hans årlige indkomst er da 5.000 kr og formuen 30.000 kr. Han betaler i
skat 128,70 kr til staten og 378,00 kr til kommunen. 1921 efter Annas død bor 6 børn i hjemmet
(Elisabeth er der ikke), hvor Cecilie er husbestyrerinde. 1 1925 er beboelsen blevet delt i to
lejligheder. I den ene bor Christian med børnene Carl Bemdt, Ingeborg som husbestyrerinde og
Karen Margrethe. I den anden bor møbelhandler Thorvald Thorhauge og hans kone Ingeborg. Fra
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1926 bor Carl Berndt, Elisabeth som husbestyrerinde og Ingeborg som husassistent i hjemmet. I
1927 betaler Christian 675 kr om året i personlig skat. Da tiderne bliver dårlige i slutningen af
1920'eme, kommer Algade 1 la på tvangsauktion 8-7-1927. Derefter flytter han til Torvegade 3 og i
maj 1930 til Bredgade 4. Her bor han ved folketællingen 1930 som mekaniker sammen med
Ingeborg som husassistent. De bor der stadig ved Torbens dåb i maj 1933, men i juni 1933 flytter
Christian til Elisabeth og Einer i Odense og i november samme år følger Ingeborg efter. Senest i
sommeren 1934 flytter Christian til Annas søster Stine Carlsen på Asminderød Kro. På dette
tidspunkt har han faet en hjerneblødning, der hæmmer hans tale.
Efter Stines død i oktober 1935 bor han 1935-36 hos datteren Karen Margrethe i Vanløse, 1936-38
hos datteren Elisabeth og Einer Lemming i Odense, derpå 1938-39 hos sønnen Johannes og Helga,
der har gartneri i Brabrand. Fra tidligt i 1939 bor han igen hos Karen Margrethe: først på
Nørregaard i Saunte, fra oktober 1939 i en hjømelejlighed på Hotel København i Hillerød, og fra
juli 1941 til sin død året efter i Frederiksværksgade 7a (nu 7b).

Christian er ikke blot cykelhandler og (til 1907) cykelfabrikant, men dyrker som ung pioner selv
den nye cykelsport, hvor han deltager i væddeløb. Han sælger ikke kun cykler, men i den første tid
desuden symaskiner som fx den følgende annonce fra 1904 viser (Vendsyssel Folkeblad 2-2-1904)'.
SYMASKINER
Det største Lager af Symaskiner er
i Cykleforretningen ved A.C. Johansen
De bedste og flotteste Maskiner
Billigste Priser og bedste Garanti
A.C. JOHANSEN
Brønderslev

Han er meget glad for musik og dans og er tenor i Brønderslev sangkor. Han opretter danseskole på
Afholdshotellet, hvor bl.a. hans kommende kone Anna er elev. Det samme er Torbens farmor Signe
Christensen og farfar Laurits Hvidegaard, der her møder hinanden. Selv på sine gamle dage holder
Christian meget af at synge ikke mindst danske fædrelandssange fra krigene mod tyskerne 1848-50
og 1864. Torben kan tydeligt huske hvordan han i 1940 i lejligheden på Hotel København i Hillerød
sang fx ”Dansken har sejren vundet” mens tyskerne marcherede nede på gaden og sang deres sange.

Nekrologen i Brønderslev avisen:
”Fhv. Cyklehandler i Brønderslev, A. C. Johansen, er død i Hillerød, hvor han har boet hos en
Datter de sidste otte Aar.
Den afdøde, der blev 82 Aar gammel, var tidligere en kendt Mand i Brønderslev, hvor han har boet
i et halvt hundrede Aar, og drevet Cykleforretning i ca. 40 Aar.
Paa Cyklehandelens Omraade hørte Johansen til Pionererne, og han drev i sine unge Dage Cykling
som Sport og deltog meget i Væddeløb. Han deltog ogsaa i Byens Foreningsliv og var i mange Aar
et skattet Medlem af Sangkoret. Ledende Stilling attraaede han aldrig, men han var en Mand, der
var almindelig afholdt og meget virksom. Paa Torvet opførte han en stor Ejendom, hvor han drev
sin Forretning, saalænge Kræfterne tillod det. For ca. tyve Aar siden mistede han sin Hustru. Han
efterlader fem Børn, hvoraf en Søn bor her i Byen”. Sønnen er Poul.
Anna er en meget dygtig husmor. Elvira omtaler hende som ”meget dygtig, proper og energisk”.
Kun 7 måneder efter det stort anlagte sølvbryllup dør hun knap 45 år gammel. Hun bliver indlagt og
opereret den 25. maj for en underlivssygdom og dør 2 dage senere.
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I en af nekrologerne siges det bl.a.:
”Med Fru Johansen er en virksom og dygtig Hjemmets Kvinde gaaet bort. Efter at have været syg i
nogen Tid blev hun i Tirsdags ført paa Sygehuset og straks opereret for en kompliceret
Underlivssygdom. Hun kom over Operationen, men Kræfterne slog ikke til til Helbredelsen og i
Forgaars døde hun, knap 45 Aar gi. Døden kom ikke uventet for hende. I Søndags var hun saa rask,
at hun kunde gaa paa Kirkegaarden, og hun udtalte da, at næste Gang hun komher, blev det ikke
som Levende. Hendes Forudsigelse kom til at slaa til. Hun efterlader sig 7 levende Børn, hvoraf 1 er
ukonfirmeret, og en Række Venner, der skattede den dygtige og jævne Kvinde højt”.

I en anden nekrolog hedder det bl.a.:
”En tung Sorg har ramt det Hjem, for hvilket Fru Johansen var en meget dygtig Husmoder, en god
Hustru og en opofrende Moder for en stor Børneflok, hvoraf 7 lever. Hendes Omsorg og store
Omhu for alle sine og alt i Hjemmet til de mindste Enkeltheder viste hun lige til det sidste ved at
lægge alt til Rette for Mand og Børn nu, da hun vidste, at hendes Livs Dage var talte”.
To breve fra Christian og to fra Anna er gengivet i bilag H.
Christian og Anna far mange børn. Christian sagde senere: ”Min kone har født 12 børn inden for 13
år”. 4 børn dør som spæde, 2 som teenagers.
Børn (født i Brønderslev):
A) Christian, født 27-9-1895
B) CHRISTIAN, født 17-5-1897
C) POUL (Rosendahl), født 19-4-1898
D) JOHANNES (Berend), født 19-8-1899
E) (Anna) CECILIE, født 3-3-1901
F) ELISABETH (Marie), født 23-3-1902
G) CARL BERNDT, født 16-9-1903
H) INGEBORG (Sofie), født 10-1-1905
I) Karen Margrethe, født 30-3-1906
J) Karen Margrethe, født 22-1 -1908
K) Søn, født 22-1-1908
L) KAREN MARGRETHE, født 15-5-1909

Se videre afsnit 17
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AFSNIT 17

1. GENERATION EFTER CHRISTIAN OG ANNA
Alle er født og døbt i Vester Brønderslev.

A) Christian Johansen, født og død 27-9-1895, hjemmedøbt af faderen, begravet 1-10-1895 i
Vester Brønderslev. Han lever kun 1 time.
B) CHRISTIAN JOHANSEN, født 17-5-1897, døbt 20-6-1897 (som Kristian), død 14-9-1913 på
Brønderslev sygehus, begravet 17-9-1913 i Vester Brønderslev.
Faddere: Moderen, skomager JC Petersens hustru Signe, bager Jensen, fabriksarbejder C Hall,
Faderen, alle Vester Brønderslev.

Han interesserer sig ikke for at gå i skole, hvor han tilsyneladende bliver taget ud, 14 år gammel
(se karakterbog i bilag I).
Christian dør tragisk ung. Han tager til sygehuset for at blive opereret for blindtarm, og på vejen
går han på faderens opfordring ind til en fotograf og bliver fotograferet. Han overlever dog ikke
operationen og hans tidlige død er en meget stor og varig sorg for forældrene.

C) POUL (Rosendahl) JOHANSEN, født 19-4-1898, døbt 28-8-1898, død 6-7-1957 på
Brønderslev sygehus, begravet 9-7-1957 i Vester Brønderslev.
Ugift.
Faddere: Moderen, skomager Jens Christian Pedersen og hustru Signe, arbejder Chr. Olsen
Hald, bager Larsen, alle Vester Brønderslev.

Poul betegnes ved folketællingen 1916 som reparatør i faderens cykleforretning, i 1921 som
mekaniker. Inspireret af Lars Frederiksen (se bilag E) rejser Poul i foråret 1923 til Amerika,
hvor han rejser rundt i mange stater. Juni 1923 er han i Logan (Utah), december 1923 i Nevada,
februar 1924 i Venice (Californien), samme måned i Los Angeles, 1924 i Nebraska og Nevada,
december 1924 i Idaho og oktober 1926 i Chicago. Han arbejder bl.a. med jembanebygning.
Han rejser i maj 1927 tilbage til Brønderslev, hvor han i sommeren 1927 er fotograferet
sammen med bl.a. broderen Johannes og Alfred Hvidegaard. I marts 1928 rejser han for anden
gang til Amerika, hvor han 1929 er i Chicago og er sammen med Johannes og Helga i Canada
(London, Ont.) efter deres bryllup i maj 1929. Han arbejder især i bilbranchen i Chicago. I alt
har han været i ca 40 stater.

Han vender i april 1933 endeligt hjem til Danmark, hvor han resten aflivet er maskinarbejder
på Pedershaab i Brønderslev. Han bor først i Bredgade 16, fra marts 1935 Jernbanegade 5, fra
september 1949 Dybetsgade 9, fra oktober 1945 Nørregade 3a, fra september 1948 Torvegade 3
og fra juli 1959 Fredensgade 7.
Efter at have været syg 3-4 måneder bliver han 14-6-1957 indlagt på Brønderslev sygehus, hvor
han dør 3 uger senere. I en nekrolog siges det: ”Han var en flink og afholdt mand”.

I bilag H er gengivet uddrag af fem breve til søsteren Karen Margrethe.
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D) JOHANNES (Berend) JOHANSEN, født 19-8-1899, døbt 8-10-1899, død 24-6-1981 i London,
Ontario.
Faddere: Moderen, lærerinde Stine Carlsen i Tylstrup, banevogter Andreas Carlsen i vogterhus
nr 11, bagermester Larsen i Vester Brønderslev, Faderen.
Gift 30-5-1929 i London, Ontario med

HELGA (Alfrida) POULSEN, født 10-10-1906 i Linde by, Asp sogn, Ringkøbing amt, døbt
21-10-1906 i Asp, død 27-8-1986 i London, Ont.
Forældre: Husmand Jens Poulsen, født 22-3-1876 i Refning, Vinding sogn og Marie Cathrine
Nielsen, født 23-7-1877 i Lilkjær, Hee sogn, der bliver gift 24-4-1899 i Vinding, Ulfborg
herred.
Johannes går i lære som manufakturhandler, hvor han i 1915 er i Ørbæk ved Nyborg ogi 1919 i
Aalborg. Ved folketællingen 1921 bor han i hjemmet som arbejdsløs manufakturmedhjælper og
bor her endnu i juni 1923, hvor han arbejder i faderens butik og værksted. Han rejser til
Amerika første gang alene og ankommer 1924 til Quebec med ”Athenia” (der senere bliver
kendt, da den bliver sænket den første dag i 2. Verdenskrig). Han er oktober 1924 i London,
Ont. og juni 1925 ved Niagara. Han kommer tilbage til Brønderslev i november 1926.1 april
1928 flytter han med Helga til Asminderød Kro. Her arbejder Helga en tid på kroen, hvor
hendes forhold til Stine skal have været noget anstrengt.

Anden gang rejser Johannes i marts 1929 sammen med Helga til St John, New Brunswick, med
"Duchess of Richmond”. Han arbejder i starten på en papirfabrik og sammen arbejder parret
som kok og chauffør hos nogle rige mennesker. De køber derpå en farm uden for London, hvor
de har drivhuse og en del dyrket jord. Med 3-4 medarbejdere dyrker de grøntsager, som de
sælger til London marked. I juli 1935 fødes deres eneste barn, Diana.
De sælger farmen da de i september 1937 skriver fra Wilton Grove, Ont., at de ønsker at vende
tilbage til Danmark for en 2-års periode. De kommer til Danmark ca november 1937, hvor de
deltager i Carl Berndts begravelse.
De arbejder først sammen med en partner i en tørvemose ved Silkeborg. Derpå har de gartneri
med drivhuse, ”Zenia”, i Fuglsang, Brabrand. I november 1939, altså 2 måneder efter udbruddet
af 2. Verdenskrig, far de positivt svar fra Ottawa på deres ønske om at vende tilbage til Canada.
De sælger gartneriet i 1940 efter at have faet skibsbilletter til Amerika til afrejse 10-4-1940.
Men dagen før kommer tyskernes besættelse af Danmark, og dermed er rejsen forpurret. Efter et
stykke tid, hvor Johannes arbejder på en benzintank i Fredensborg, flytter de til Vejle, hvor de
starter frugt- og blomsterforretning i Haraidsgade 13. Under besættelsen er Johannes med i
modstandsbevægelsen og i den sammenhæng kommer han efter befrielsen til Bomholm, hvor
han er med til at holde kontakt med russerne.

Da krigen er forbi sælger de denne butik i 1946 til Dianas onkel Alfred, og for tredje og sidste
gang rejser Johannes med Helga og Diana fra Danmark 19-11-1946 med ”Stavangerfjord”. De
ligger en måned i Norge på grund af reparationer, men ankommer til sidst i New York
december 1946. Johannes kan ikke fa bopæl i Canada og rejser derfor i januar 1947 til Florida. I
maj 1947 vender han tilbage til Canada, hvor han et år er tjener på Iriquois Hotel i London, Ont.
Juni 1948 lejer de i Paris, Ont. For et år en restaurant af Helgas bror Henry. Fra juni til
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november 1949 har de deres egen hamburgerstand. Denne stand bliver til garage, da de vinteren
1949-50 bygger restauranten ”Red Mill”, som de driver indtil 1971.
De bliver canadiske statsborgere 20-5-1955.1 1971 køber de hus i London, Ont., hvor de bor til
deres død.
Johannes var god til silhuetklip og kunne på fa minutter klippe figurer af mennesker og dyr.

Otte breve fra Johannes og Helga til familien i Hillerød er i uddrag gengivet i bilag H.
Barn:
1) DIANA (Marie), født 13-7-1935: se afsnit 18

E) (Anna) CECILIE JOHANSEN, født 3-3-1901, døbt 26-5-1901 (som Alma Cecilie), død
24-2-1921 på Brønderslev sygehus, begravet 1-3-1921 i Vester Brønderslev.
Faddere: Moderen, gårdkone Kathrine Andersen f. Carlsen i Lille Købeskov ved Odense,
ledvogter Andreas Carlsen i Tylstrup, gårdejer Christen Stenild i Lundby ved Aalborg, Faderen
Efter moderens død juni 1920 fungerer Cecilie som husbestyrerinde for faderen, hvilket hun er
endnu ved folketællingen 1-2-1921, tre uger før sin død. Hun dør af hjernebetændelse efter den
Spanske Syge.

Nekrolog: ”Et haardt Slag. Cyklehandler Johansen, som for et Aars Tid siden mistede sin
Hustru, har nu haft den store Sorg, at hans ældste Datter er afgaaet ved Døden efter kun faa
Dages Sygdom. For faa Dage siden blev den 20 aarige Dame syg under Symptomer, der tydede
paa Meningitis. En Undersøgelse viste imidlertid, at det ikke var denne Sygdom men
Hjernebetændelse, der desværre hurtigt viste sig meget farlig og allerede i Dag havde Døden til
Følge. Det var en livsglad og god ung Pige, som her saa brat blev kaldt bort fra et Hjem, der vil
savne hende meget”.

F) ELISABETH (Marie) JOHANSEN, også kaldet ”Lisbeth” eller ”Lis”, født 23-3-1902, døbt
18-5-1902, død 26-3-1982 i Skive.
Faddere: Moderen, husbestyrerinde Stine Carlsen i Frederikshavn, skrædder Valdemar
Simonsen i Vester Brønderslev, ungkarl Jens Carlsen, Faderen
Gift 22-7-1930 i København (Vor Frue) med
EINER (Johan Bernhard) LEMMING, født 11-9-1888 i København, døbt 6-1-1889 i Vor Frue,
død 16-12-1940 på Homøopatisk Hospital, bisat 20-12-1940 fra Sions kirke og Bispebjerg
krematorium
Forældre: se bilag G

Einer bliver hjul- og karetmagersvend i 1907, hvorefter han til 1910 er ansat hos faderen. 11911
får han udstedt et pas for en rejse til Holland, Belgien og Frankrig, hvorpå han igen synes ansat
hos faderen. Han benævnes driftsbestyrer fra 1915, i 1917 får han borgerbrev i København som
vognfabrikant, ogi 1918 køber han faderens forretning for 7033 kr. 11931 bliver han ansat hos
De Forenede Automobilfabriker A/S i Odense, hvor han i 1933 er værkfører. Omkring 1934-35
er han cigarhandler formentlig i kiosken. Søndergade 12, Odense. Han kalder sig dog aldrig
cigarhandler i Odense Vejviser, men karetmagermester (1933-36), fhv. vognfabrikant (1938) og
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arbejdsmand (1939-40). Ved adoptionen 1938 af Alice benævnes han fhv. cigarhandler. Han
har dog flere jern i ilden. 1 1939 benævnes han også trikotagefabrikant og siden 1935 har han
faet mønsterbeskyttet og patenteret et pibestativ, som han i 1940 giver i licens til firmaet
W.J. Schmidt i København. Han udtager desuden et strikkemaskinepatent.

I sine yngre år er han som medlem af Skytteforeningen en fremragende rekylskytte med flere
danske mesterskaber. Han far således præmie i 1908 og deltager 1919 i den nordiske
konkurrence i Stockholm.
Han beskadiger ryggen under et alvorligt uheld, hvor han falder ned i en servicegrav. Han bliver
opereret på Ortopædisk hospital, hvor han klarer operationen, men dør af blodforgiftning.

Einer blev gift 1. gang 4-9-1915 i Vråby med
Kristine Marie Pedersen, født 3-11-1889 i Spodsbjerg. Hun er sygeplejerske.
Ægteskabet bliver opløst 20-1-1928.
Børn (mellem Einer og Kristine, alle døbt i Vor Frue):
a) Grethe (Elise), født 21-7-1917 i Mikkelbryggersgade 4,2. sal. Gift i Aalborg
b) Annie (Bente), født 30-4-1920 i Larsbj ømstræde 21,1. sal. Hun bliver diakonisse og rejser
1948 som missionær til Kina. Her bliver hun gift med Tao Wen og må så forlade missionen.
De far 2 børn.
c) Inge (Nina), født 27-4-1922 i Larsbjømstræde 21,1. sal. Gift med Kurt Pedersen

Elisabeth bor i barndomshjemmet endnu i 1916, men ikke ved folketællingerne i 1921 og 1925.
I oktober 1925 flytter hun fra Aalborg til Brønderslev, men rejser allerede den følgende måned
til manufakturhandler Møllevig i Korsør. Derefter bor hun i Fredensborg, hvorfra hun i oktober
1926 vender tilbage til Brønderslev, hvor hun i et år er husbestyrerinde for faderen. I november
1927 flytter hun til Smallegade 11 på Frederiksberg og derfra til Asminderød Kro. Fra marts til
november 1928 er hun atter hos faderen i Brønderslev og rejser så til P.E. Pedersen i Hadsten
og derefter videre til Brundt i Skjød ved Hadsten. Efter et sidste ophold i Brønderslev i april
1929 flytter hun 1-5-1929 ind hos Einer i Larsbjømstræde 21 i København.
Ved vielsen og endnu i 1932 bor parret i Larsbjømstræde 21, fra 1933 i Odense på 5
forskellige adresser: Fabersgade 2 (1933-35), Store Glasvej 38 (1936), Sadolinsgade 81 (1938),
Holmehusvej 18 (1939-40) og Sedenvej 4 (1940). Under Einers indlæggelse og efter hans død
bor Elisabeth i Sjællandsgade 22, København.
Også efter at være blevet alene skifter Elisabeth meget hyppigt adresse, især i de senere år:
Gammel Lindholm i Nørresundby: Skolevej 18 (1943-44), Randers: Søren Møllers Gade 36
(1944-46), Virum: Frederiksdalsvej 209 (til 1952), Lyngby: Caroline Amalievej 52 (1952-55),
Lundtofte: S Willumsens Vej og Kulsviervej (1956), Holte: Øster Paradisvej 52 (1956-59) og
endnu et sted i Holte, derpå Østerbro: Ribegade (1961), Roskilde: Byvolden, Vestergade (196163), Marstal: Toldbodgade 32 (1964-65), Mariager: Torvet 4 (1966), Marstal (oktober 1966),
Randers: Vestergade 46 (1966), Hedehusene: Hovedgaden 36 (1967-68), Ejby pr Glostrup:
Ejbymosevej 135 (1969), Roskilde: Nymarksvej 15 (1969-70), Hobro: Hostrupvænget 108
(1972) og Adelgade 37 (1972-74). 1 1975 bor hun hos Karl og Esther i Jerslev, derpå i
Roskilde: Helgebakken 50 (1976-78). Fra 1979 bor hun i Skive: Aakjærsvej 13 og derpå
Humlevej 14.
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De mange flytninger må have kostet en del, og Elisabeth gjorde altid meget ud af dem, bl.a.
opretholdt hun en tradition om at bage brunkager til flyttemændene.
Under Besættelsen medvirker hun i modstandsarbejdet med videregivelse af illegale breve,
ligesom hun giver husly til eftersøgte modstandsfolk. Datteren Alice fungerer ved en lejlighed
som kurér.

Elisabeth er kunstnerisk meget opfindsom og aktiv, idet hun både maler og modellerer. Hun
deltager fra 1965 hvert andet år på kunstkursus på Vrå Højskole ligesom hun cl 978 er på
kursus på Krabbesholm Højskole.

Elisabeth er to gange i Island, 1947 sammen med Ingeborg og Karen Margrethe, 1963 alene.
To vers og tre breve fra Elisabeth er gengivet i bilag H.
Børn (mellem Elisabeth og Einer):
1) (Gurli) ALICE, adoptivdatter, født 12-8-1933
2) JØRGEN (Berner), født 9-3-1941

Se videre afsnit 18
G) CARL BERNDT JOHANSEN, født 16-9-1903, døbt 25-10-1903 (som Carl Bernd), død
30-11-1937 i Villersø, Djursland, begravet 5-12-1937 i Vester Brønderslev.
Ugift.
Faddere: Moderen, pakmester Sejr Nielsen i Aalborg og hustru Christine (!) Marie Johansen,
banevogter Andreas Carlsen i Øster Brønderslev Enge, Faderen

1 1921 er han maskinlærling hos faderen, ved folketællingen 1925 (og allerede fra 1923, hvor
Poul rejser til Amerika) er han mekaniker og hovedkraften i faderens forretning, og det er han
endnu i 1927, fremgår det af Brønderslev vejviser. I november 1929 bliver han anbragt som
patient på Dalstrup Plejecenter i Villersø på Djursland, hvor han er i 8 år til sin død.
Carl Bemdts skæbne berørte altid Ingeborg og Karen Margrethe dybt. Karen Margrethe mente
at det var forkert af faderen at presse Carl Bemdt ind i forretningen, som han var et alt for
følsomt gemyt til at kunne klare. Han skulle have haft lov til at tegne og male, hvilket han var
virkelig god til. Diana, Jette og Torben har flere malerier af ham. Det samme havde Elisabeth
og familien Bertelsen. Hans sidst daterede maleri er fra 3-4-1929. Han var også god til at klippe
dyr i papir ligesom han en gang dekorerede en tallerken med tilklippede dele af frimærker (som
Karen Margrethe havde, men som er gået tabt).

Han holdt også af at synge og var ligesom faderen tenor i Brønderslev sangkor.
Et brev fra Carl Bemdt er gengivet i bilag H.
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H) INGEBORG (Sofie) JOHANSEN, af Torben og derpå af enkelte andre kaldet ”Bobo”, født
10-1-1905, døbt 19-3-1905, død 5-10-1991 i Hillerød, begravet 12-10-1991 i Hillerød.
Ugift.
Faddere: Moderen, postpakmester Sejer Nielsen i Aalborg og hustru Marie f. Johansen,
bagermester Skov i Vester Brønderslev, Faderen.
Ingeborg bor i hjemmet ved folketællingen 1921. Efter et ophold i Birkerød vender hun i
december 1924 tilbage til Brønderslev. Bortset fra at hun i februar 1927 er i Ellidshøj i
Svenstrup bliver hun boende i Brønderslev til maj 1928. Lige som Karen Margrethe og delvis
også Elisabeth spiller Ingeborg i stumfilmens dage klaver i Brønderslev biograf i årene 1925-29
(se anbefaling i bilag I). Biografen eksisterer stadig og er nabohus til barndomshjemmet i
Algade 1 la. 1 1929 spiller hun et halvt år i Ålestrup biograf. Efter Cecilies død og endnu ved
folketællingen 1925 er hun husbestyrerinde for faderen, men fra oktober 1926 har den ældste
søster Elisabeth overtaget dette job og Ingeborg er husassistent. I maj 1928 flytter hun til
Karlebo og derfra til Møllestræde 4 i Hillerød. I april 1930 er hun tilbage i Brønderslev, indtil
hun i august 1931 tager til Asminderød Kro, hvorfra hun (efter januar-februar atter i
Brønderslev) flytter til Kokkedal avlsgård i Hørsholm. Hun vender for sidste gang tilbage til
faderen i Brønderslev i oktober 1932, hvorfra hun i november 1933 flytter til Elisabeth og Einer
i Odense, hvortil faderen forinden var rejst i juni 1933.
Hun er i maj 1933 gudmor til Torben, hvor hun benævnes pianist. Senest i sommeren 1934
flytter hun og faderen til Asminderød kro.

1 1940’eme sælger hun (på cykel i Nordsjælland) vævede ting for søsteren Karen Margrethe. I
1950’eme arbejder him for firmaet Nordisk Blomster i Hellerup. Hun er fra 1962 i en række år
beskæftiget i postekspeditionen i Daells Varehus.
Som den første af søstrene tager hun i 1946 til Island, inspireret hertil af postmester i
Hveragerdi, Herbert Jonsson, der i første halvdel af 1930’eme havde sommerjob på Asminderød
kro. Hun er igen på Island i 1947, denne gang sammen med Karen Margrethe og Elisabeth, samt
i 1957 og 1963. Andre rejser går til Rodos og Tyrkiet (1965), England (1979), Ungarn (1983),
Spanien etc.
Hun bor fra 1938 til 1948 sammen med Karen Margrethe. Derefter bor hun på Jensensvej 5b, fra
1953 Fredensborgvej 33, fra 1959 Roskildevej 17 (i dag Slangerupsgade 57) og fra cl966
Slotsgade 65b, alle Hillerød.
Rejseberetning og to breve fra Ingeborg er gengivet i bilag H.

Bam:
1) JETTE (Marianne), født 30-3-1941: se afsnit 18

I)

Karen Margrethe Johansen, født 30-3-1906, hjemmedøbt 1-4-1906 af provsten, fremstillet i
kirken 28-10-1906, død 1-4-1907, begravet 6-4-1907.
Faddere: Moderen, postpakmester Sejr Nielsen i Aalborg og hustru Marie, malermester Victor
Renatus Hoffmann i Vester Brønderslev, Faderen.

J) Karen Margrethe Johansen, født og død 22-1-1908, hjemmedøbt afjordemoderen,
begravet 26-1-1908. Hun lever 8 timer.
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K) Søn, udøbt og unavngivet, født og død 22-1-1908, begravet 26-1-1908. Han lever kun 1 time.

L) KAREN MARGRETHE JOHANSEN, kaldet ”KaMa”, født 15-5-1909, døbt 27-6-1909, død
24-4-1994 i Hillerød, bisat 27-4-1994 i Nyhuse.
Faddere: Moderen, Stine Carlsen i Vester Brønderslev, postpakmester Sejr Nielsen i Aalborg,
bagermester Høholt i Vester Brønderslev, Faderen.
Gift 30-10-1932 i Hjørring (St Cathrine) med

ALFRED HVIDEGAARD, født 13-2-1907 i Aalborg, døbt 1-4-1907 i Vester Brønderslev, død
15-2-1981 i Randers, bisat 19-2-1981 i Randers (St Clemens).
Forældre: Revisor Laurits Hvidegaard, født 12-4-1877 på gården Hvidegaard i Hjørring, død
26-5-1958 i Hjørring og Signe Christensen, født 22-8-1879 i Vester Brønderslev, død 30-6-1945
i Hjørring. De far 6 sønner: Alfred. Tage (1908-1987), Poul (1909-1976), Frode (1913-1978),
Oluf (1914-1979) og Sigurd (1922-1944) (se videre ”Slægten Hvidegaard”).
Karen Margrethe bor endnu i maj 1926 i barndomshjemmet, men oktober samme år flytter hun
til Gåskærsgade 48 i Haderslev, hvor hun er året ud. Fra juli 1927 er hun i huset som ung pige
hos Lavra i Snakkegård, Gentofte (se bilag A). Fra maj til august 1928 er hun i huset på en gård
i Kvistgård, hvor hun er meget velanskrevet, men opholdet bliver alligevel kun på 3 måneder,
idet gården nedbrænder (anbefaling i bilag I). Oktober 1928 er hun tilbage i Brønderslev indtil
hun fra maj til november 1930 er husholdningselev på herregården Overgaard hos godsejer
Hom, en familie hun siden holder kontakt med (anbefaling i bilag I). Efter at være vendt tilbage
til Brønderslev flytter hun i februar 1931 til Asminderød Kro og derfra den følgende måned til
”Følstrup” i Nøddebo. Hun bor for sidste gang igen i Brønderslev i juli 1931, hvorfra hun ved
vielsen flytter til Hjørring.
Karen Margrethe og Alfred kender hinanden fra i hvert fald 1926 og er forlovet fra 1928. Fra
dette år stammer et portræt af Alfred, malt af Carl Bemdt. Efter vielsen bor de Aalborgvej 32 i
Hjørring (St Hans sogn). Trods den lange forlovelsestid bliver ægteskabet i realiteten afbrudt
1-9-1934, hvor Alfred flytter til Odense. De bliver separeret 17-12-1934, men den formelle
skilsmisse sker først 31-1-1941.

Karen Margrethe bor september 1934 hos Elvira i Aalborg (se afsnit 14), oktober 1934 hos
svigerforældrene i Hjørring og flytter så over til moster Stine på Asminderød kro. Her bor hun
1934-35 med en mellemperiode på Hardy Johansens frugtplantage i Fredensborg. Efter Stines
død i oktober 1935 bor hun et halvt år i Vanløse (Sallingvej 71), hvor også hendes far bor. Hun
har derpå forskellige husbestyrerindejobs: Et halvt års tid (1936) på Frederiksdal gartneri,
derefter på Frederiksminde over for Bregnerød kro (september 1936), og fra 1937 et års tid i
Dronningens Tværgade hos overlæge Krabbe.

15-1-1938 flytter hun til Saunte ved Hornbæk, hvor hun bliver husbestyrerinde for godsejer
Breum, Sauntegaard, på avlsgården Nørregaard. En mund- og klovsygeepidemi afbryder i 1938
driften af Nørregaard, som Karen Margrethe derpå lejer et års tid. I denne periode bor også
Ingeborg og faderen på gården. I samme periode tager hun uddannelse som væver, delvis på
væveskole i København, hvorunder hun og Torben bor til leje hos Schou, Jacob Erlandsensgade
5. 5 sal, Østerbro, fra 1 februar til 20 april 1939.
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14-10-1939 flytter hun fra Nørregaard sammen med Ingeborg og faderen ind i en stor
hjømelej lighed på Hotel København, Torvet i Hillerød, hvor der (ved folketællingen 1940) også
er plads til en logerende, korrespondent Ebba Helena Hansen. Her starter hun egen vævestue.
Hun flytter 1-7-1941 til Frederiksværksgade 7a (i dag 7b), 3. sal th., hvor der udover vævestue
også er bolig for hende selv og Torben, Ingeborg og faderen. Da han dør året efter (en måned
efter at Jette er flyttet ind) bliver et værelse lejet ud i nogen tid (bl.a. til Torbens lærerinde frk.
Mygind).

Vævestuen flyttes i 1949 over i Hjulmagerens hus på Kalvehavevej, 01958 til Hjortholmsvej 23,
og til sidst ligger den fra o 1966 til 1-10-1970 i Slangerupsgade 4 lige ved Hotel Leidersdorff
(i dag ejerlejligheder). Hun har fra 1956 til begyndelsen af 1970’eme desuden sommerbutikken
"Kunstboden” i Tisvildeleje på 3 forskellige steder i Hovedgaden (2 steder i nr 57 og til sidst i
mange år i nr 74). Her sælger hun udover sine egne vævede ting også keramik i kommission.
Hun udstiller på Den Permanente i København fra 1947 til 1970.
Vævestuen går relativt godt både under Besættelsen og en 10-15 år derefter. 1 1950 leverer hun
gardiner til dronning Ingrid. Fra 1954 har hun en mindre eksport især til USA, men også til
andre dele af verden. Hun har i 1958 sine varer udstillet i Tokyo. I årene omkring 1950 har hun
en fru Bendtsen til at hjælpe sig med husholdningen. På vævestuen har hun efter krigen til
begyndelsen af 1960’eme mindst én elev, i årene omkring 1950 to. Hun underviser 2-3 år i
vævning på aftenskole.
I 1940 bygger hun sommerhus i Sørup ved Fredensborg i norsk bjælkehyttestil (matr len, Sørup
by. Grønholt sogn). Huset ligger lige ved bredden af Esrum sø. Hun sælger huset 18-11-1942 til
Oscar Sjøbeck. På grunden (i dag Lærkevej 1) er senere bygget et helårshus.
Efter at have boet 51 år i Frederiksværksgade flytter hun 1-3-1992 til Stutmesterparken 12,1.
sal, hvor hun bor de sidste 2 år.

Hun holder meget af at rejse. I begyndelsen især til Island, hvor hun er 1947 (samtidig med
Ingeborg og Elisabeth), 1953,1957 (samtidig med Jette, hvor de også besøger Færøerne), 1960
og 1974, men også Norge i 1948 (sammen med Torben), 1952 (olympiske vinterlege i Oslo) og
1954 (de sidste to gange sammen med Grethe Melskens). Senere går rejserne sydpå: Garmisch
1951 og 1952 (sammen med Grethe Melskens), Glasgow 1960 (hos Torben), Utrecht 1961 (hos
Alice), London 1961 (hos Torben), Venezia 1963, Rhodos 1966, Fuengirola 1969,
Bournemouth 1971 (på sprogskole), Mallorca 1971 (hos Jørgen), Portugal 1972, Rom 1972,
Algarve 1972, London 1976, Malta 1976 og 1985, Jersey 1979, Tunis 1982 og følgende år. I
1989 fejrer hun sin 80 års fødselsdag med en tur til Halkidiki.

Hun er meget interesseret i sprog, især engelsk (sprogskole i Bournemouth) og italiensk (via
bøger og lydbånd). Hun går hele sit liv meget op i sport. I sin ungdom spiller hun tennis (med
Alfred) og dyrker ridning. Senere i Hillerød spiller hun badminton og tennis. Da hun bliver
pensioneret begynder hun at spille golf, som hun går meget op i, og som hun spiller til hun er 83
år.
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Hun er meget ungdommelig og rørig lige til slutningen af 1993. Hun bliver indlagt 25-2-1994
og opereret 3 dage senere for kræft i tyktarmen. Hun bliver først hjemsendt den 15 april og dør
9 dage senere. Hun når at opleve Bjøms og Anne Kathrins forlovelse 23-12-1993 og at fejre
julen 1993, men ikke Tores konfirmation 30-4-1994, kun 6 dage efter hendes død.

En rejserapport fra Island og 12 breve er gengivet i bilag H.

Barn:
1) TORBEN, født 2-4-1933: se afsnit 18
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AFSNIT 18
2. GENERATION EFTER CHRISTIAN OG ANNA

AFSNIT 18-A - BARN AF JOHANNES OG HELGA JOHANSEN

A) DIANA (Marie) JOHANSEN, født 13-7-1935 i London, Ontario, døbt 3-11-1935 i London
(Messias Danish Lutheran Church)
Gift 1. gang 15-5-1954 i Brantford (St Matthews Lutheran Church), Ontario, med
BØRGE LUND, født 26-3-1925 i ”Elmely”, Ramme sogn, Ringkøbing amt, døbt 30-4-1926 i
Ramme, død 17-8-1991 i Bancroft.
Forældre: Landpost Christen Peder Lund, født 25-2-1886 i Hou, og Nikoline Marie Kristensen,
født 28-1-1888 i Lille Gladbjerg, Lomborg sogn, død før 1954. Hun er tvilling.

Som ung går Børge op i fodbold og musik (trækbasun), hvor han spiller i FDF og oplever at
blive dirigeret af kronprins Frederik. Han far en maskinistuddannelse i Århus. Som værnepligtig
er han stationeret i Tyskland. Han optræder som entertainer, indtil andre finder ud af, at han er
god til at reparere motorcykler! Han rejser i juni 1951 til Montreal i Canada og kommer senere
til Red Mill. Han bor ved vielsen i Stratford, hvor parret også bor de første år. Men da Børges
chef i 1955 køber bilforretning i London, Ont., rejser Børge og Diana også til London, hvor de i
november 1955 køber hus på 218 Winnipeg St. 1 1982, året efter Johannes’ død, flytter de for at
hjælpe Helga over i Helgas hus i London. Fra 1991 bor de i Bancroft, hvor de igen køber hus.

Efter Børges død uddanner Diana sig til sygeplejerske assistent, R.P.N. (registered practical
nurse), hvilket hun bliver i 1992. Hun arbejder 3!4 år i Bancroft.
xxxxxxxxx

Gift 2. gang 12-4-1995 i Bancroft, Ont. (Court House) med
WOLFGANG (Otto) WOLTER, født 18-6-1920 i Berlin, død 31-10-1998 i Maynooth, Ont.,
begravet i London, Ont.
Han mistede 6-2-1990 sin første kone, der var kunstner.
Wolfgang deltager i 2. Verdenskrig som officer bl.a. i Norge og er mod slutningen med i slaget i
Reichswald. 1 1953 dimitterer han fra universitetet i München i musik og politisk videnskab.
Han bliver på Händel-konservatoriet uddannet som opera- og koncertsanger. Han tager i 1959
til Canada for firmaet ”Singer”. Han tager i 1967 en management-grad fra Toronto universitet.
Derpå arbejder han i 6 år i Chicago for et andet tysk firma ”Anker”. Han rejser 1974 tilbage til
Canada, hvor han i Maynooth åbner en restaurant og sælger kunstprodukter. Han ombygger
huset lidt i 1989, og her bor Diana og han selv efter vielsen.
Som ung dyrker Diana meget sport: gymnastik, badminton, løb, baseball og basketball, både
som deltager og træner, og hun dyrker stadig gymnastik og vandreture. Da hun flytter til
Maynooth bliver hun nødt til at kunne køre bil og som 62 årig tager hun så kørekort.
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Diana og familie far besøg i 1971 af Ingeborg, Jette og Bjørn, og i 1993 af Torben, Jonna og
Tore. 50 år efter sin udrejse besøger Diana i 1996 sammen med Wolfgang Danmark i nogle
uger.
Børn mellem Børge og Diana (født i London, Ont.):
1) JUDCY (Ann), født 14-2-1956
2) GINA (Marie), født 17-3-1960
3) DEAN (Clayton), født 16-12-1962

Se videre afsnit 19
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AFSNIT 18-B - BØRN AF ELISABETH OG EINER LEMMING
A) (Gurli) ALICE LEMMING, adoptivdatter, født 12-8-1933 i Odense, Fredens sogn (hos
jordemoderen, Skibhusvej 158), hjemmedøbt 3-12-1933 (som Hansen) på børnehjemmet
Åløkkegård, Odense (indskrevet i kirkebogen for St Jacobs metodistkirke).
Faddere, søster Martha Nielsen, præstefru A Berg
Hun bliver optaget i familien 9 måneder gammel, men bliver først officielt adopteret
25-11-1938.
Gift 16-10-1952 i Utrecht med

CAREL (Jan) BORLEFFS, født 22-8-1921 i Kidiri, Øst-Java, død 11-7-1997 i Utrecht, bisat
15-7-1997 i Utrecht.
Forældre: boede 28 år i Kidiri.
Carel tilbringer barndommen i Indonesien, men fra 1936 er han i Holland. Under krigen er han i
den hollandske modstandsbevægelse. Han bliver taget af tyskerne og anbragt i en
gennemgangslejr i Holland, hvorfra det lykkes ham at flygte. Han bliver landbrugsingeniør i
1946 fra Deventer højere landbrugsskole. Efter 3 måneders militær uddannelse i England tager
han til Australien og derfra til Djakarta i Indonesien. Efter vielsen rejser Carel i november 1952
alene til Indonesien. Efter at have opnået visum ankommer Alice til Indonesien 1-8-1953. Til
april 1957 bor parret på Øst Sumatra, 75 km fra Medan, først i Gunung-Baju, fra 1954 i en
olieplantage. De bliver som andre hollændere tvunget bort af den indonesiske regering.

Efter hjemkomsten arbejder Carel først 12 år i Philips, derefter i det hollandske
kulturministerium. Familien bliver plaget af alvorlige sygdomme. Det gælder ikke mindst
Alice, delvis pga. malaria pådraget i Indonesien, delvis pga. en nedarvet blodsygdom, der også i
mange år påvirker sønnen Carel Jan. Ægtefællerne lever adskilt fra 1990, hvor Alice flytter til
Leiden.
Alice tager 1949 realeksamen fra Bagsværd Kostskole. I Holland tager hun uddannelse som
socialrådgiver fra Utrecht Universitet. 1 1997 består hun eksamen i geriatri fra Leiden Åbent
Universitet. Hun bliver formand først for socialrådgivernes kristelige fagforbund og efter
fusionen med det almindelige fagforbund også formand for det fusionerede forbund.

Alice besøger Danmark sammen med Carel i 1957, og sammen med veninden Raina i 1985,
1987 og 1999. Alice far besøg af Karen Margrethe i 1961, af Torben og Jonna 1975, og af
Torben 1993.

Barn:
1) CAREL JAN BORLEFFS, født 12-5-1959: se afsnit 19
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Alices biologiske forældre

Alices biologiske mor er
Ellen Larsine Hansen, født 30-1-1910 i Sydsjælland, død 29-3-1994 i Wittenbergsgade 31,
København S. Hun bliver senere gift med Emst Hansen, født 28-10-1915 i Dianalund, død
1995 i København.
Det er derimod aldrig lykkedes for Alice at få at vide hvem hendes biologiske far er - selv om
Elisabeth og naturligvis Ellen vidste det - bortset fra enkelte spredte og usikre antydninger. Det
har heller ikke ad officiel vej med juridisk assistance været muligt at finde frem til ham, idet
oplysninger om hans faderskab er spærret. Det lidt vi ved om ham, hvoraf intet er bekræftet, er
følgende:
Gunnar (efternavn ukendt), antagelig født o 1910, død afkræft i en alder af omkring 40 år. Han
skal have været af fin familie og skal efter sigende have boet hjemme i huset hvor Ellen er
husassistent. Han skal have haft en slående lighed med Alice. Han får senere en stor stilling i
militæret. Han bliver gift og får i dette ægteskab 4 børn.
På denne baggrund kan vi prøve at indkredse ham:
Ved undfangelsen november 1932 bor Ellen i Langelinie 8, Odense, som ugift husassistent. På
denne adresse bor iflg. Odense Vejviser 1932 (der kun nævner overhoveder for husstande, ikke
alle personer) murermester H F Olsen og rentrice M Rasmussen. Folketællingen 1930 nævner
alle personer, nemlig murermester Hans Frederik Olsen, født 4-5-1868 i Sdr Nærå, hans kone
Elna Olsen, født 17-8-1900, datteren Gerda Olsen, født 16-3-1923 og en husassistent Margrethe
Larsen, født 4-4-1910 i Maared Skov. Endvidere enkefru Maren Rasmussen, født
29-12-1863 i Orte, Assens amt. Men Ellen er der altså ikke længere.

Ellen må altså i 1932 (men ikke i 1930) have været husassistent for enten Hans Frederik Olsen
eller Maren Rasmussen. Så må Alices far formentlig hedde Gunnar Rasmussen, idet Elna Olsen
er for ung til at kunne være Gunnars mor (men murermester Olsen kan selvfølgelig have været
gift før). Der er dog ikke fundet nogen officer på den tid ved navn Gunnar Rasmussen, men
Gunnar kan jo have været civilt ansat i militæret. Hvis han virkelig har opnået en høj stilling i
det offentlige burde han under alle omstændigheder stå i Hof- og Statskalenderen, men dér
findes ingen relevant Gunnar Rasmussen på den tid.
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B) JØRGEN (Berner) LEMMING, født 9-3-1941 i København (Sjællandsgade 22,1), døbt
15-6-1941 i København (Simeon), død 28-2-2000 i Palma, Mallorca, bisat 7-3-2000 fra den
svenske kirke i Palma.
Faddere: Ingeniør Aksel Norsker, Thyra Lemming, Adda Schrader

Jørgen har lige siden barneårene været meget dygtig til at tegne og male, en aktivitet han
fortsætter med hele livet igennem. Fra sit ”Galleri Lemming” i San Augustin på Mallorca
sælger han malerier og grafik.
Han arbejder som arkitekt (selvlært), først en periode på C F Møllers tegnestue i Århus. Han
etablerer senere eget arkitektfirma i København med afdeling i Hadsund - da det er størst med
op til 8-9 ansatte. Han har nogle år en kompagnon i et typehusfirma, men kompagniskabet
bliver opløst og Jørgen bliver igen sin egen herre på adressen Vangehusvej 17, København 0.
Parallelt med arkitektvirksomheden foretager han også jordbundsundersøgelser og analyser af
byggepriser. Fra oktober 1970 forlægger han virksomheden til Mallorca, hvor han arbejder som
arkitekt og bygmester. I den forbindelse har han også 1979-80 opgaver i Afrika med 6 ansatte.
Efter en alvorlig sygdom omkring 1992 indskrænker han virksomheden til at omfatte om- og
tilbygninger.
Han bliver spansk statsborger med bopæl Calla Islandia 9, San Augustin, Palma, Mallorca.

Han bor i mange år sammen med enken Inge Lvnov (født!931, død 1-8-1999 på Gentofte
Sygehus). I forbindelse med hendes død og begravelse besøger Jørgen familien i Allerød i
august 1999 for første gang siden 1978, og da Inge har udgjort en reel hindring for kontakt
mellem Jørgen og hans familie og venner, er der dermed skabt mulighed for genoptagelse af en
nærmere kontakt med Jørgen. Et besøg i foråret 2000 til Mallorca bliver så småt aftalt, men
tragisk dør han kun et halvt år efter besøget i Danmark.
En nekrolog af Jøm Mønbo Christoffersen i ”Nyt fra Mallorca”, marts 2000 siger:
”Arkitekt Jørgen Lemming blev tirsdag d. 29 februar fundet død i sit hjem. Jørgen Lemming
kom til Mallorca i oktober måned 1970, hvor han de første måneder boede på Hostal Tirol. På
det tidspunkt var jeg ansat dér, og jeg lærte Jørgen at kende som et sødt og hjælpsomt
menneske. Han var meget interesseret i fodboldtipning og fik hurtigt startet en tipsklub på
benene, der op til flere gange gav et par pæne afkast, der var med til at forsøde livet for de
implicerede. Jørgen Lemming var en dygtig arkitekt og håndværker og har været med i mange
ombygninger af huse og lejligheder og var også en habil kunstmaler. Han udstillede blandt
andet på Kunstnerkroen. Den danske koloni på Mallorca har ved Jørgen Lemmings død mistet
et venligt og meget afholdt menneske. Hermed æret være hans minde.”
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AFSNIT 18-C - BARN AF INGEBORG JOHANSEN

A) JETTE (Marianne) JOHANSEN, født 30-3-1941 i København (Rigshospitalet), døbt 31-8-1941
i Birkerød.
Faddere: Moderen, Karen Margrethe Hvidegaard
Gift 1-7-1967 på Oslo Rådhus med

JØRGEN CHRISTENSEN, kaldet ”Chris”, født 17-3-1935 i Odense.
Han er ved vielsen teknisk konsulent hos l’Oréal.
Ægteskabet bliver opløst og ophører i praksis fra november 1968, og med navnebevis af
28-2-1969 fører Jette og sønnen Bjørn igen navnet Johansen.
Jørgen har været gift før og har ffa dette ægteskab en søn, Lars Baun Sørensen, født
24-3-1960, der er elektroniktekniker og direktør hos Metric, Odense. Han er gift med
Hanne Møller Sørensen.
Jette tilbringer det første år efter fødslen på børnehjemmet, Kildedalsvej 2, Birkerød. Hun
kommer 12-3-1942 til Hillerød, Frederiksværksgade 7a, hvor hun og moderen bor sammen med
Karen Margrethe og Torben. Hun begynder 17-4-1947 på Den katolske Kostskole i Helsingør,
hvor hun bor, til hun er 12 år. Hun tager 1957 realeksamen fra Mørks Skole i Hillerød. Derefter
rejser hun 12-7-1957 til Island, hvor hun opholder sig til marts 1958.

Jette er telefonistinde i 1 !4 år fra 1958 til oktober 1959. Så tager hun på højskole i Borgå,
Finland, hvorfra hun kommer hjem maj 1960. December 1960 bliver hun groundhostess i SAS,
1962-67 er hun stewardesse i Tjæreborg (Sterling Airways) og efter skilsmissen er hun fra
foråret 1969 atter i SAS.
Ved vielsen flytter hun til Odense, Reventlowsvej 48. Efter skilsmissen lejer hun en lejlighed på
Gammel Holmegårdsvej 9 i Hillerød, fra 1-9-1991 i Slotsgade 65b på etagen lige over Ingeborg,
men de kommer kun til at bo en måned sammen på denne adresse.
Bam:
1) BJØRN (Rune), født 23-12-1967: se afsnit 19

64

AFSNIT 18-D - BARN AF KAREN MARGRETHE OG ALFRED HVIDEGAARD

A) TORBEN HVIDEGAARD, født 2-4-1933 i Hjørring (Aalborgvej 32, St Hans sogn), døbt
28-5-1933 i Hjørring (St Cathrine)
Faddere: Pianist Ingeborg Johansen i Brønderslev, revisor Laurits Hvidegaard og hustru Signe i
Hjørring, værkfører Ejnar Lemmings hustru Elisabeth i Odense, ekspeditrice Kristine Hyltoft på
Kondenseringsfabrikken i Hjørring, kommis Oluf Hvidegaard i Hjørring.

Gift 11-7-1964 i Viborg (Sdr Sogns) med
JONNA SPLITTORFF, født 28-5-1941 i Viborg, døbt 8-6-1941 i Sdr Sogns.
Forældre: Arkitekt Tore Freddy William Splittorff (1914-1955), Viborg, og Valborg Kirstine
Jensen (1914-) (se "Slægten Splittorff ’)
Torben bor i hjemmet i Hillerød fra oktober 1939 til han i september 1954 flytter ind på det
nyåbnede Egmont kollegium i København. Han går i skole i 1. klasse i Hillerød
Kommuneskole, 2-4 klasse i Nyhuse Skole, mellemskole og gymnasium på Frederiksborg
Statsskole. Han bliver mat-nat student i 1951, civilingeniør (bygnings, med speciale i
klimateknik) 1956 fra Danmarks Tekniske Højskole og HD i Organisation 1966 fra
Handelshøjskolen i København.

Under ingeniørstudiet arbejder han et par måneder i sommeren 1953 på Island hos E.Pihl &
Søn, der bygger vandkraftværk ved Nedre Sog. Han er 1956-58 værnepligtig i Søværnet, det
sidste år som søløjtnant I (Re) med tjeneste på fregatten ”Holger Danske” og på Holmens
Kommandocentral. Fra februar 1957 til september 1959 bor han Sigridsvej 4, Hellerup.

Han arbejder til 1963 inden for klimateknik: Fra februar 1958 i G.W. Ventilation, København,
oktober 1959 i G.W. Ventilation (GB) Ltd, Glasgow (bopæle: Holyrood Crescent og 41
Marywood Square), april 1960 i Ellis (Kensington) Ltd., London (bopæl: 64 Onslow Gardens,
South Kensington) og oktober 1961 i Delmec, København (bopæl til 1964: Lyngbyvej 410). Fra
januar 1963 i Niro Atomizer, Gladsaxe (med salg af flash-tørring), august 1966 i Dansk Teknisk
Oplysningstjeneste, marts 1979 i Ingeniørforeningen og samtidig tilknyttet ugebladet
"Ingeniøren”, indtil han i april 1996 går på efterløn.
Af særlige hverv skal nævnes:
1966-75 kursusleder ved DIEU’s ”Erhvervslivets Forhold” og ”Virksomhedslederseminar”
1967-79 sekretær for radiatorindustriens tekniske samråd, DANRAD
1970-73 generalsekretær for den tilsvarende europæiske EURORAD
1969-79 sekretær for den internationale komité ”Information for Industry” under FID
1996- medarbejder ved Den Store Danske Encyklopædi
Fra 1997 studerer han historie på Københavns Åbent Universitet.

(Se "Danske Civil- og Akademiingeniører ", DIF 1992)
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Jonna bliver 1960 mat-nat student fra Viborg Katedralskole. Hun er derpå et år i huset i London,
hvor hun og Torben møder hinanden. Under sin studietid bor hun 1961-64 på KFUK-kollegiet i
Holsteinsgade, Østerbro. Hun bliver 1966 cand.geom. fra Landbohøjskolen, far 1970
beskikkelse som landinspektør og bliver 1976 Ph.D. i fotogrammetri fra Landbohøjskolen.

Hun er fra 1966 ansat i Matrikeldirektoratet (i dag Kort- og Matrikelstyrelsen) afbrudt af årene
1973-76, hvor hun er kandidatstipendiat på Landbohøjskolen. Hun bliver opmålingsinspektør i
1977 og kontorchef i 1986.
Af særlige hverv skal nævnes:
1974-94 dansk repræsentant i den europæiske organisation for fotogrammetri, OEEPE
1978-98 censor ved landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet
1976-79 medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling.
Hun tager 1995-96 uddannelse i psykoterapi.
(Se "Medlemsbiografier”, Landinspektørforeningen 2000)
Parret bor først i Gentofte (Dalstrøget 96), fra april 1968 i Lillerød, Allerød kommune
(Callunavej 19).

Barn:
1) TORE, født 9-11 -1979: se afsnit 19
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AFSNIT 19
3. GENERATION EFTER CHRISTIAN OG ANNA

AFSNIT 19-A - BØRN AF BØRGE OG DIANA LUND

A) JUDCY (Ann) LUND, født 14-2-1956 i London, Ont., døbt 3-6-1956 i Brantford, Ont. (St
Matthews Lutheran Church)

Gift 1. gang september 1979 med
WAYNE WALTERS
Ægteskabet er barnløst og bliver opløst.
xxxxx

Gift 2. gang 4-1-1995 i Bancroft, Ont. (Court House) med
CHRISTOPHER (Stephen Thomas) BANNISTER, kaldet ”Chris”, født 11-9-1956 i London,
Ont., døbt i London (St Josephs Church). Hans mor er polsk og faderen (død c 1973) engelsk.

Chris har fra sit første ægteskab (opløst 1991) en datter Allison, født 26-6-1988 i London, Ont.,
døbt i London (St Josephs Church)
Chris bliver uddannet som fotograf først på University of Western Ontario, London, derefter på
University of British Columbia, og han slutter 1980 på Brook Institute of Photography i
Californien. Han arbejder i et par år hos Beta Photos i London, Ont., som han overtager i 1997.

Judcy dyrker svømning som ung, hvor hun dels underviser børn, dels om sommeren arbejder
som livredder ligesom Chris. De kender hinanden fra de er 17 år. Hun bliver i 1981 færdig fra
Fanshaw College i London, Ont. med en uddannelse i mode-design og tekstiler (vævning). Hun
rejser i 1986 efter Helgas død til Gina i Alberta, hvor hun hjælper ved at væve og håndstrikke i
søsterens strikkevirksomhed. Dette samarbejde fortsætter efter at de i 1987 vender tilbage til
Ontario, hvor de slår sig ned i Lakefield. Judcy genoptager i 1992 bekendtskabet med Chris.
Hun tager i 1997 et kursus i forretningsjura og administration og tager sig af administrationen i
parrets fotoforretning, der beskæftiger 10 personer.
Barn:
1) ERIC (William Borge) BANNISTER, født 6-3-1997 i London, Ont., døbt 6-6-1999 i
London (St Michaels)
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B) GINA (Marie) LUND, født 17-3-1960 i London, Ont, døbt 31-7-1960 i London (Our Saviour
Lutheran Church)

Gift 19-3-1997 med
RAY (Albert) EMBURY, født 8-10-1959 i London, Ont., døbt november 1959 i London
(United Church)
Også Ray er i sine unge dage livredder i London, Ont., hvor han arbejder sammen med Judcy,
Gina, Dean, og Chris, men i forskellige svømmebassiner. Ray er svejser og rejser i den
forbindelse til Alberta i 1979, hvor han arbejder på Trans-Canada Pipeline. Han far diplom i
svejsning på University of Calgary. I begyndelsen af 1980’eme køber han hus i Red Deer,
Alberta, og møder Gina igen. Han arbejder i 4 måneder i det arktiske område med bygning af en
olieboreplatform. 1 1989 sælger han huset og flytter med Gina til Lakefield, hvor han etablerer
eget svejsefirma, ”Ray’s Portable Welding”. 1 1998 køber parret hus i Peterborough.
Gina er svømmer og livredder som ung, hvor hun også udmærker sig i tegning (kejthåndet) og
løb. I 1980 gennemgår hun ”Katimavik”-programmet for unge mennesker. Det varer et år og
inkluderer overlevelsestræning. I 1981 rejser hun til Alberta, hvor hun i 6 år arbejder på
Michener Centre (et sindssygehospital) i Red Deer, Alta. 1 1986 køber hun en strikkemaskine og
starter egen virksomhed, som hun i 1987 flytter til Lakefield og nu kalder Navian Designs. Hun
færdiggør i 1996 en uddannelse på Sir Sanford Fleming College i Peterborough som R.N.
(registered nurse) og arbejder derefter et år i Syracuse, New York, og er fra 1999 ansat i
Peterborough.

C) DEAN (Clayton) LUND, født 16-12-1962 i London, Ont., døbt 8-3-1964 i London (Our
Saviour Lutheran Church)

Som ung er Dean svømmer og livredder og dyrker også vandpolo på et mesterskabshold i
Ontario. Han bliver i 1983 uddannet på George Brown College i Toronto som kok og arbejder
med det nogle år og flytter til Lakefield. 11991 efter faderens død tager han til Sir Sanford
Fleming College i Peterborough, hvor han i 1994 bliver færdig med en uddannelse i
restaurering, specielt af gamle dokumenter. 1995 bliver han ansat ved Conservation Department
of Provincial Archives i Fredericton, New Brunswick, hvor han dels underviser på biblioteker,
dels restaurerer billeder på museer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AFSNIT 19-B - BARN AF CAREL OG ALICE BORLEFFS
A) CAREL JAN BORLEFFS. født 12-5-1959 i Utrecht
Han er butiksuddannet og arbejder først i et supermarked. Fra c 1980 arbejder han på en
servicestation i Utrecht.
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AFSNIT 19-C - BARN AF JØRGEN OG JETTE CHRISTENSEN

A) BJØRN (Rune) JOHANSEN, født 23-12-1967 i Odense (Ansgar sogn), døbt 18-2-1968 i
Frederiksborg Slotskirke (som Christensen)
Gift 15-6-1996 i Vang, Norge, med

ANNE KATHRIN HALVORSEN, født 6-6-1969 i Hamar.
Forældre: Helge Halvorsen og hustru Inger Johanne, kaldet ”Vesla”, Sølvvegen 4, Ridabu

Bjørn får - ligesom Jette - ved navnebevis af 28-2-1969 navnet ændret til Johansen.
Både Bjørn og Anne Kathrin er meget interesseret i heste. Bjørn var i adskillige år i
beridderlære, mens Anne er uddannet som saddelmager. Parret drev gården ”Ilsethgård”, der
ligger i Vang c6 km fra Hamar.

Ægteskabet bliver opløst i 2000 og Bjørn bor i dag i Elverum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AFSNIT 19-D - BARN AF TORBEN OG JONNA HVIDEGAARD

A) TORE HVIDEGAARD, født 9-11-1979 i Lillerød (Rigshospitalet), døbt 3-2-1980 i
Frederiksborg Slotskirke, konfirmeret 30-4-1994 i Lillerød.

Han bliver 1998 matematisk student fra Allerød Gymnasium. Derefter tager han et sabbatår,
hvor han arbejder i landinspektørfirmaet Tvilum i Hillerød. I september 1999 påbegynder han
arkitektstudiet på Kunstakademiet på Holmen i København. Han bor i hjemmet til oktober
2000, hvor han flytter til Amager.
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BILAG A
”MØLLEBYGGER” LINIEN

Christian har som nævnt i afsnit 3-C bl.a. følgende morbror:
POUL ANDERSEN, født 3-8-1849 på Bastholts Hede, døbt 4-11-1849 i Ajstrup, død 1927

Gift 1875 med
JOHANNE CHRISTINA JOHANSSON, døbt 29-6-1848 i Skivarp, Skåne.
Forældre: Husmand i Skivarp Johan Petter Åberg og Anna Helena Jacobsdotter.
Poul er møllebygger og bor 1872-74 i Aalborg og 1875-88 i Vester Svenstrup, gård nr 9, Hjortdal
sogn. Vester Han herred, Thisted amt. 1 1889 bor han på gården Pedershaab i Horsens Enge,
Horsens sogn, Aalborg amt og i 1890 og 1891 i Skakkebæk, Hammer sogn. I året 1900 flytter han
til Helium, hvor han stadig bor i 1910, men ikke i 1911.

De far 13 børn, de to første født inden ægteskabet.
Bøm (A født i Øster Hassing, B i Aalborg (Vor Frue), C-K i Hjortdal, L-M i Hammer):
A) (Pouline) Thomine. født 27-10-1872
B) Benedicte Marie Frederikke, født 6-10-1874
C) (Ane) Helene, født 9-6-1876, gift med skorstensfejermester Larsen
Bøm: Marie. Henry. Willy. Christian og Georg
D) Anders (Johan), født 17-7-1878, gift med Anna Maria Hansen. (1883-). 1901 husmand på
Østermarken i Helium. Bøm: Agnes Emilie (1909-) og Hagbard (1912-)
E) Lavra (Kirstine), født 17-3-1880
F) Laurits (Andreas), født 30-3-1881
G) Søren (Martinus), født 9-6-1882. Murer
H) (Lars) Kristian, født 3-11-1884
I) Juliane (Katrine), født 10-1-1886
J) Sine Marie, født 30-1-1887, død 1-9-1887
K) (Jens) Marinus, født 4-5-1888. Snedker
L) Frederik Peter, født 28-5-1890
M) Carl Emil, født 30-6-1891

To af børnene, Lavra (E) og Kristian (H), der havde megen kontakt med Christian Johansen og hans
familie, omtales nærmere i det følgende.
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E) LAVRA (Kirstine) ANDERSEN, født 17-3-1880
Gift 20-5-1906 i Helium med
SIMON ANEUS SIMONSEN, født 3-8-1877 i Vesterå, Serritslev sogn, død 29-12-1926 i
Fjellerad, Gunderup sogn.
Han er mejeribestyrer.
Karen Margrethe var 1927-28 ung pige i huset hos Lavra i Gentofte.
Bam:
1) (Hermann) Aagaard Simonsen, født 7-3-1908 i Karup, død januar 1972.
Han begynder at læse jura, men springer fra og tager til USA, hvor han bliver kiropraktor
(Dr. of Chiropractic). Han vender hjem og opretter klinik i Vesterport, Meldahlsgade 3,
København. Han er 1949-55 formand for Dansk Kiropraktor-Råd
Gift med Elinor Kristine Andersen, født 14-2-1908.
Bam:
a) Ann-Liss Simonsen, født 9-9-1936, stewardesse.
Gift 1961 med Erik Taarup, født 28-4-1938, herreekviperingshandler.
Børn:
1. Nanett, født 5-6-1962. Gift med Bo (Stefan) Nilsson, født 23-11-1961
Børn: Anina (4-2-1989) og Nadia (26-8-1991)
2. lan, født 23-11-1964
3. Marc, født 23-11-1964

H) (Lars) KRISTIAN ANDERSEN, født 3-11-1884, død 01976 i Roskilde, 92 år.
Gift 24-4-1906 med
(Dagmar) INGEBORG (Kristine) OLSEN, født 15-11-1885 i Højby ved Nykøbing S, død
o 1960 i Roskilde.
Kristian er først bilforhandler i Frederikssund, senere plæneklipperfabrikant i Ølstykke, hvor
De regelmæssigt far besøg af familien i Hillerød. Som pensionister bor parret i Roskilde på
Dr. Sofievej 96, og Kristian til sidst et andet sted i byen, hvor Karen Margrethe, Jonna og
Torben besøger ham i 1967.

Børn:
1) Engelv Andersen, gift med Anna Jonsdottir. Hun er søster til Herbert Jonsson, der i sine
unge dage har et sommeijob på Asminderød Kro. Herbert bliver senere postmester i
Hveragerdi, Island. Engely opholder sig 10 år på Island. Derefter er han bilfabrikant først i
Gørlev og derpå i Frederiksværk.
2) Volmer Lynge Andersen, dør af blindtarmsbetændelse
3) Børge Andersen, lever i 1996
4) Ellen Andersen, født cl911, lever i 1998. Gift med maler Gunnar Lund
Bam: Nina, født 1-6-1937, gift med ingeniør Henning Berle
Børn: Henrik (EDB-mand) og Pia (ansat i Kastrup Lufthavn)
5) Julie
6) Frederik Peter
7) Carl
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BILAG B
STENILD LINIEN

Anna har som nævnt i afsnit 12-C bl.a. følgende morbror:
CHRISTEN HANSEN (Stenild), født 13-12-1821 i Kongens Tisted, døbt 27-1-1822 i Kongens
Tisted. død 13-5-1893 i Lundby, begravet 21-5-1893 i Gunderup

Gift 30-11-1877 i Gunderup med

MAREN POULSDATTER. født 25-5-1843 i Binderup, døbt 23-7-1843 i Binderup
Christen flytter 14 år gammel med familien fra Kongens Tisted til Stenild, hvor han bor endnu i
1860. Derefter bliver han gårdforpagter og senere gårdejer i Lundby, Gunderup sogn, ved Aalborg.

Christen bliver gift sent og bliver først far som 56 årig. Han bruger ofte tilnavnet Stenild, hvilket
bliver hans børns dåbsnavn.
Børn (født i Lundby, døbt i Gunderup):

A) CHRISTEN (Christensen) STENILD, født 2-3-1878
Han er fadder til Christian Carlsen 1898, Sigurd Carlsen 1900, Cecilie Johansen 1901 og Karl
Carlsen 1901

B) (Marta) MARIE (Pouline Christine) STENILD, født 19-7-1881

Hun er fadder til Sigurd Carlsen 1900.
Hun er fotograferet på Asminderød Kro sammen med Stine Carlsen og Elisabeth Lemming.
C) (Ane Johanne) POVLINE (Kristine) STENILD, født 2-11-1887

Hun bliver gift med en Strøyberg i Aalborg

72

BILAG C
ROSENDAHL SLÆGTEN

Stine Cathrine Christensdatter (se afsnit 7-D) bliver fem år efter sin mand Hendrich Friderichsens
dramatiske død
gift 2. gang 16-9-1842 i Dronninglund med

ANDREAS SEVERIN ROSENDAHL, født 16-9-1821 i Sæby, død 10-7-1891 i Rubjerg.
Forældre: Skomager Christian Jensen Rosendahl (døbt 5-2-1797 i Flade) og Mette Kirstine Krogh
(døbt 26-12-1779 i Sæby), der bliver gift 7-11-1817 i Sæby.
Andreas, der er 12 år yngre end bruden, er skomager ligesom sin far. Han bor ved vielsen i
Dronninglund ligesom Stine, der er flyttet hertil efter 1840 fra Tolne. Efter vielsen flytter de i 1843
til Fovlum i Himmerland, han som skomager og hun som jordemor. I marts 1844 flytter de tilbage
til Hellevad ved Dronninglund og derfra i oktober 1845 til Lerup i Øster Han herred. 1 1848 flytter
de til Lønstrup, hvor Andreas går over til at være lærer, indtil de i 1860 flytter til Rubjerg, hvor han
virker som lærer i c30 år. Han er desuden kirkesanger. "Han var en kraftig og repræsentativ
skikkelse, og mange så op til ham med agtelse og ærbødighed. Han var helt og holdent af den gamle
skole".

Rosendahl’eme blev altid omtalt meget varmt af Karen Margrethe og Ingeborg. De kaldte Andreas
for deres oldefar, men han var altså kun deres stedoldefar. Torben har et stort foto af ham, taget af
NS Jensen i Hadsund.

Børn af Stine og Andreas:
A) KRISTIAN KROGH ROSENDAHL, døbt 19-5-1844 i Hellevad

B) KATHRINE MARIE ROSENDAHL, døbt 11-5-1845 i Hellevad
C) STINE ROSENDAHL, født 2-3-1850 i Lønstrup, døbt 21-4-1850 i Mårup (den kirke der nu er
på vej til at styrte i havet).
Gift 28-4-1876 i Rubjerg med
PEDER CHRISTOPHERSEN. født 3-3-1846 i Lønstrup, død 28-6-1915 i Mårup.
Forældre: Gårdmand Christopher Pedersen og Karen Kirstine Pedersdatter
Peder er sognefoged, gårdmand og strandfoged i Lønstrup. Efter hans død bliver
Strandfogedgården overtaget af fire af hans børn, deriblandt Peder, Axel og en datter.
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Bøm af Stine og Peder (født i Lønstrup, døbt i Mårup):
1) Christian Rosendahl Christophersen. født 24-1-1877, død 2-4-1961
Gift 24-11-1905 i Skallerup med
Hedvig Mariane Christensen Klitten, født 20-2-1877, død efter 1961
Forældre: Mads (Christensen) Klitten og Marie Jensen, GI. Klitgård, Skallerup.
Christian er Dannebrogsmand. Han er sognefoged i en periode fra 1927. Gennem det meste
af livet er han redningsmand (i alt 45 år), opsynsmand, klitbonde og fisker på en og samme
tid. Han deltager i flere farlige redningsaktioner, bl.a. juleaften 1924, hvor en engelsk
damper strander.
Han har en søn Aage, født c 1907, død 1-4-1974, der er tømrer i Hjørring.

2) (Malthe) Axel (Emil) Christophersen, født 21-2-1884.
Han fejrer i 1965 50 års jubilæum som strandfoged. Han er sognefoged fra 1945,
redningsmand fra 1909 til 1946.
3) Valdemar Severin Christoffersen, født 24-3-1886, død 25-1-1935 i Astrup skole.
Han er førstelærer i Astrup skole. Han taler ved Annas begravelse 1920.
(Dansk Skole Stat, 1933, II, s719).
Gift 4-2-1917 med
Emma Rahbek, født 4-2-1890 i Assing, død 21-12-1980 i Virum, begravet i Astrup.
De har børnene Ebba, Arne, Christian og Kamma.

4) Caroline Kirstine Christophersen, født 18-1-1879

5) Agnes Christophersen, født 17-3-1882
6) Peder Christophersen, født 11-5-1892, død 17-7-1984 i Lønstrup. Gårdejer.
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BILAG D

RETSSAGER VEDRØRENDE HENRIK FREDERIKSEN (jfr- afsnit 7-D)

1. HUSBRANDEN 12/13 MARTS 1836

Den 21. marts 1836 mødte Henrik Frederiksen frem på tingstedet Frederikshavn for at afgive
forklaring om nedbrændingen af hans hus natten mellem lørdag og søndag den 12. og 13. marts.
Han oplyste, at han siden 1-5-1835 har boet i et hus i Bindslev tilhørende ejeren af Bragholt. Han
ved intet om hvordan ilden er opstået udover hvad hans kone har fortalt ham. Han var ikke selv
hjemme den 12. marts, men var om dagen gået til Eskjær for at jage, idet han dér sammen med tre
andre har forpagtet jagten. Han havde tilbragt natten hos svigerfaderen Christen Andersen,
Skørbækshede i Tolne sogn, som han plejede når han var på jagt. Først om søndagen fik han at vide
at huset var brændt, og han tog straks hjem for at tage sig af kone og bøm. De har siden alle boet
hos svigerfaderen.

Han havde den 5. marts (altså kun en uge før branden) assureret sit indbo for 400 Rd. baseret på en
taxation foretaget et par dage før af husmændene Søren Nielsen og Niels Sørensen i Bindslev, og
som beløb sig til 439 Rd. Han har ikke tidligere haft assureret, og grunden til at han nu har gjort det
er dels, at han for flere år siden var udsat for ildsvåde på Læsø uden at have assureret dels, at han
agtede at købe sig et hus og derfor ønskede at optage et lån på sit indbo, hvilket han ikke troede at
kunne få uden assurance. Han har dog ikke henvendt sig nogetsteds om et lån, da han først ville se
at få købt sig et hus.
Christen Andersen og begge dennes sønner kunne bevidne at Frederiksen på brandnatten opholdt
sig på Skørbækshede.

Hustruen, Stine Cathrine Christensdatter, bekræftede mandens forklaring og tilføjede, at alt hvad
der var optaget i taxationen virkelig fandtes i deres hus og udelukkende var deres ejendom.
De to taxationsmænd bekræftede Frederiksens forklaring.

Dermed var retsmødet afsluttet.

(Horns herreds politiprotokol, 21-3-1836, B. 26.75, fol. 138)

2. DRABET PÅ HENRIK FREDERIKSEN 20 MARTS 1837

Den 21. marts 1837 - altså præcis på årsdagen for retsmødet om husbranden - blev der nedsat en
politiret på tingstedet Frederikshavn i anledning af det dramatiske drab på Henrik Frederiksen på
landevejen. Tiltalt for drabet var selvejergårdmændene Peder Christian Nielsen Bjøm og Jens
Christian Larsen Heiselt, begge af Kvissel, Åsted sogn.
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Ifølge Henriks svigerfar, Christen Andersen Skørbækshede, skete der følgende: Om aftenen den 20.
marts var han på vej fra Frederikshavn til Skørbækshede sammen med Frederiksen, som sad ved
siden af på vognen. Da de kom til Højen, mødte de en vogn med Jens Heiselt og Peder Bjøm, som
nogen tid i forvejen havde kørt Christen Andersens vogn i grøften. Frederiksen sprang nu af vognen
og spurgte dem, hvorfor de havde kørt ham og hans svigerfar i grøften. Hertil svarede Bjøm, ”at
Djævelen skulle hugge i den kæltring”. I det samme sprang Bjøm af vognen og slog Frederiksen
uden nogen anledning fra dennes side med en vognkæp lige tværs på panden, så han segnede
bevidstløs om uden at give nogen lyd. Da Frederiksen lå på jorden vedblev Bjøm at slå ham i
hovedet med vognkæppen uagtet at Christen Andersen, der blev truet med samme medfart,
indtrængende bad for ham.

Jens Heiselt sprang omtrent på samme tid af vognen og greb fat i Christen Andersen og stødte ham
omkuld, men øvede ingen anden vold mod ham eller Frederiksen. Efter at denne var aldeles
sønderslået i hovedet besteg de tiltalte igen deres vogn. I øvrigt sagde Christen Andersen, at
hverken han eller Frederiksen var beskænkede, hvilket han ej heller antog om de tiltalte.
Retten fandt, at der i Christen Andersens forklaringer på forskellige tidspunkter var flere ændringer:
Han kunne ikke fastslå om Frederiksen havde slået til Bjøm først, han kunne ikke bestemt påstå at
Frederiksen var blevet slået med en vognkæp, da det var mørk aften kunne han ikke gennemskue
hvordan det hele var begyndt, at han ikke selv var truet og at Bjøm havde sagt til Heiselt, at han
skulle lade Christen Andersen være i fred. Endelig vedgik Christen Andersen, at Frederiksen var
noget beskænket.

Bjøm forklarede, at både han og Heiselt var i temmelig beskænket tilstand. Da de kom til Højen
holdt de stille, fordi Heiselt skulle lade sit vand. Imidlertid kom Christen Andersen kørende og
gjorde holdt i nogen afstand fra dem. Han anråbte de tiltalte og i det samme sprang en person, som
havde siddet på vognen og som Bjøm ikke kendte, af vognen. Han kom hen til Bjøm, som sad på
sin vogn, og spurgte hvorfor de havde kørt ham og svigerfaderen i grøften. Den ukendte gav Bjøm
et slag på armen med en stok. Bjøm steg af vognen for at sætte en hagel, men da gav den ukendte
ham en ørefigen.
Bjøm og Heiselt steg igen til vogns, men den ukendte holdt fast i Bjørns klædning, hvorfor Bjøm
havde givet ham tre skub for at komme fri af ham. Han vedgik at den ukendte havde sagt nogle
uforståelige ord, da de forlod ham liggende på vejen. Bjøm benægtede at have slået Frederiksen i
hovedet eller givet ham de læsioner, som obduktionen viser. Han benægtede også at have brugt
nogen kæp eller andet redskab til at slå med.

Sagen optager ikke mindre end 37 retsmøder (beskrevet på 44 foliosider) fra 21. marts til 24. juli
1837. Der bliver 9-8-1837 afsagt dom ved Horns herreds ret (8 foliosider), hvorefter både Bjøm og
Heiselt bliver fri for videre tiltale, men skal udrede sagens omkostninger. Dommen bekræftes
30-10-1837 af Landsoverretten i Viborg og 27-4-1838 af Amtsretten i Hjørring (16 foliosider)

(Horns herreds politiprotokol 21-3-1837 til 24-7-1837: B. 26.75, Horns herreds domprotokol
9-8-1837: B. 26.157 og dom 27-4-1837 i Hjørring amtsarkiv)
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BILAG E
LARS FREDERIKSEN
En Lars Frederiksen bor et halvt års tid i hjemmet i Brønderslev, da Karen Margrethe er 12-13 år
gammel, dvs. 1921-22. Han er i Danmark for at foretage slægtsforskning. Dette ophold inspirerer
Poul til at rejse til Amerika i 1923. Lars skal da være op imod 70 år gammel og må altså være født
ol850. Han var som ganske lille rejst med sin far til Utah, hvor der skal være mange efterkommere,
specielt i en enkelt landsby (måske Logan, hvortil Poul rejser i første omgang).
Navnet bliver i USA ændret til Lars Fredrickson, og under dette navn arbejder han som ”mechanical
engineer, Weston Oneida Co, Idaho”.
Da han kommer til Danmark arbejder han under samme navn som ”mekanisk ingeniør,
Valdemarsgade 2, Aalborg”. De to arbejdsadresser fremgår af et foto af Lars og hans kone, som
Torben har, og som er taget af NC Madsen, Algade 57, Aalborg.

Ved folketællingen 1921 bor Lars ikke i Valdemarsgade 2, men det er interessant at huset er
Mormonernes Forsamlingshus.

Lars er ikke fundet i Aalborg Vejviser 1920-22 (der stort set også kim medtager indehavere af
virksomheder og familieoverhoveder). Han rejser sandsynligvis tilbage til Logan i Utah i 1922 og
han er der i hvert fald i juni 1923, hvilket fremgår af Christians brev til sønnen Poul (se bilag H).
Det forhold, at Lars Frederiksen i en periode bor i hjemmet i Brønderslev, og at det formentlig er
ham der forsker i slægtsgrenen fra Kongens Tisted (se afsnit 12-A), kunne tyde på, at han eller hans
kone har tilknytning til Annas mødrene slægt fra Kongens Tisted.

Lars' fødsels- og vielsesdata er ikke fundet med sikkerhed, men en søgning via internet i IGImaterialet peger dog på en mulighed:

Lars Fredrickson, født c 1846
Gift 10-3-1875 med
Inger Kirstine Larsen, født 2-10-1850 i Bjømbæksmølle, døbt 24-11-1850 i Mosbjerg, død
28-11-1915 i Lava Hot Springs, Idaho, begravet 1-12-1915 i Weston, Idaho
Forældre: Lars Christensen og Else Marie Petersen

Her optræder altså igen byen Weston i Idaho, hvor hans kone bliver begravet midt under første
verdenskrig. Sammenhængen synes så at være den, at han nogle år efter verdenskrigens afslutning
opgiver sit firma i samme by og tager til Danmark. I så fald må han være blevet gift igen, da
ovennævnte fotos jo også viser hans (anden) kone.
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BILAG F

CHRISTIANS OG ANNAS VENNEKREDS
1. Nærmeste venner

Ifølge Karen Margrethe var følgende tre familier parrets nærmeste venner:

Murermester Nielsen (Slagterigade), der byggede Algade 1 la
Niels Christian Nielsen (1873-) og hustru Kristine (1878-)
Bøm: Aage (1896-)
Niels (1897-)
Karen (1898-)
Inger (1900-)
Thyra (1900-)
Bjarne (1902-)
Kai(1904-)
Elvira (1906-)
Thage (1907-)
Malermester Hoffmann (Bredgade 16)
Victor Renatus Hoffmann (1871-) og hustru Johanne (1875-C1980, c 105 år!)
Børn: Camilla (1897-)
Ame(1901-)

Manufakturhandler Bach (Bredgade 3, senere 5)
(Isager) Edvard Bach (1880-) og hustru Vilhelmine (1885-)
Bøm: Tekla (1909-)
Børged 910-)
Vibeke (1919-1

2. Faddere

Uden for familien var der følgende faddere til Christians og Annas bøm:
Skomager Jens Christian Petersen og hustru Signe: Hun er fadder 1897, begge 1898
Bager C A Jensen (1867-): fadder 1897
Fabriksarbejder Chr Olsen Hald (1859-): fadder 1897 og 1898
Bagermester Ejner Larsen (1891 -): fadder 1898 og 1899
Skrædder Valdemar Simonsen (1876-, Jerslev). Hustru Laura. De bor 1901 i hus med Christian og
Anna. Han er fadder 1902
Ungkarl Jens Carlsen (1871?-): fadder 1902
Bagermester Skov: fadder 1905
Malermester Victor Renatus Hoffmann (1871-): fadder 1906
Bagermester Harald Høholdt (1886-): fadder 1909
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3. Glarmester Bertelsen (Algade 9)
Lars Bertelsen (1856-1921) og hustru Anna (1864-1939)
Børn: Aage (1889-), snedker. Hustru Inge
Almand (1893-), maler. Hustru Anna
Einer (1897-), glarmester. Hustru Petra (1901 -). Børn: Else (1926-), Anna Marie (1930-)
Bertel (1900-), skrædder
Richard (1903-), glarmester
Ragnhild (1906-1981), væverske
Ingeborg (1911-)
Aage. Almand og Bertel flytter til London, Ont.

4. Møbelhandler Thorhauge (bor først til leje hos Christian og Anna. Fra 1927 i Algade 18)
Thorvald Thorhauge (1889-) og hustru Ingeborg (1891-)
Barn: Ellen
5. Billedhugger Larsen
Jens Larsen (1867-) og hustru Elisabeth (1869-)
Børn: Alfred (1898-)
Elise, kaldet ”Lis” eller ”Litten” (1900-)
Axel(1903-)
Emil(1905-)
Carl (1907-). Hustru Mathilde kaldet ”Titte” (Bredgade 54). Søn: Kresten
Karen (1909-), forlovet med Osvald Kaufmann, restaurant Glyptoteket.
Hun blev blind efter eksplosionsulykke. Senere gift Nevermann (Åbyhøj)

6. Familien Hücke (Gasværksallé)
Værkfører og smedemester Johan Godtfred Hücke (1872-) og hustru Bodil Marie (1872-)
Børn: Erik (Agdrup) (1896-), smed
Cecilie (1897-)
Karen (1899-)
Arthur (Vincentius) (1902-1965), smed
Anna Karoline (1905-)
Ketty kaldet ”Musse” (1911-1984), byrådsmedlem, gift med Hermann
Ellen
(Om Hücke slægten se videre ”Slægten Hvidegaard”, 2. udg, side XIII-13)
7. ”Apoteker” Bachmann
Philip Bachmann (1902-), (ikke farmaceut)
Bam: Nina (1931-) gift med Dan Søgaard (1928-). Nina er gudmor til Jens Krüger (1965-).
8. Fotograf Dynesen (Algade 8)
Jørgen Dynesen (1885-) og hustru Marie (1880-)
Børn: Knud (1915-)
Erik (1919-)

9. Stine Carlsens venner (Skolegade 10, senere 14)
Lærer og organist J.E.S. Christiansen (1857-) og 2. hustru lærerinde Karen Marie Alrøe (1875-)
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BILAG G
LEMMING SLÆGTEN
Det følgende omhandler de tre generationer, der fører frem til Einer Lemming (jfr. afsnit 17-F).
1 GENERATION
JOHANNES NIELSEN LEMMING, født 1796 i København, død 6-12-1871 i København
(Larsbj ømstræde 21), begravet 10-12-1871 i Vor Frue, 75 år

Gift 9-7-1819 i København (Holmens) med
MARIE KIRSTINE SCHOU, født 1782/83, død 8-9-1862 på Almindeligt Hospital, begravet
12-9-1862 i Vor Frue, 79 år.
Far: Johan Andreassen Schou
Johannes er karetmager og grundlægger 30-1-1821 et karetmagerværksted, som han udvikler til en
vognfabrik. Firmaet ligger de første 32 år på Nørrevold 10-12, men da ejendommen skal nedrives
må man i 1853 flytte til Springgade (i dag Pilestræde) og senere samme år til den endelige adresse i
(Lille) Larsbjømstræde 21 (foreløbig til leje). 1 1848 overlader Johannes ledelsen af firmaet til sin
yngste søn. I denne periode bygger firmaet wienervogne og jagtvogne.
Børn (født i København, døbt i Vor Frue):
A) Niels Peder, født 15-10-1821, død 30-11-1903
B) (Frederik) BERNHARD, født 9-2-1826: se 2 generation

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 GENERATION

(Frederik) BERNHARD LEMMING, født 9-2-1826 i København, døbt 24-3-1826 i Vor Frue, død
7-6-1903
Gift 14-7-1850 i København (Trinitatis) med

CAROLINE MARIE HASSEL, født 1-12-1824 i København, død 12-4-1912 i København
(Larslej stræde 15), begravet 19-4-1912 i Vor Frue.
Hun bor 1845 på Toldbodvejen 311 og ved vielsen i Gothersgade 6.1 1906 bor hun som enke på
Frederiksberg Allé 4
Bernhard bliver hjul- og karetmagersvend i 1826. Ved vielsen bor han på Nørrevold 222. Han
overtager i 1848 ledelsen af familiefirmaet Han udvikler firmaet, der nu far sit endelige navn:
”F.B. Lemmings Vognfabrik”. Firmaet leverer i 1871 Københavns Brandvæsens første sprøjtevogn,
fra 1877 postkareter og brevpostvogne til Postholderiet og i 1879 forretningsvogn til Th. Wessel &
Vett, landauere osv. Bernhard køber i 1867 ejendommen (Lille) Larsbjømstræde 21 og trækker sig
tilbage fra firmaet i 1882.
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Børn (født i København, døbt i Vor Frue):
A) CHARLES (Magnus Frederik), født 16-4-1851: se 3 generation
B) Betty Johanne Vilhelmine Vibeke, født 22-10-1853, nævnt 1870
C) Axel Bernhard, født 18-9-1857, nævnt 1890
D) Otto Valdemar, født 25-1-1860, nævnt 1870
E) Victor Emanuel, født 27-9-1862, død 20-4-1912 i København (Vor Frue). Smedemester
Gift med
Anna Marie Christensen, født 15-5-1865 i København, død 24-5-1912 i København (Vor Frue)
Parret bor St Pederstræde 41
Børn (født i København):
1) Henry Emanuel Valdemar, født 11-8-1887
2) Kai Niels Bernhardt, født 7-7-1890
3) Aage Victor, født 9-2-1893

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 GENERATION

CHARLES (Magnus Frederik) LEMMING, født 16-4-1851 i København, døbt 9-4-1865 i Vor Frue.
Han fejrer i 1931 sin 80 års fødselsdag. Sidst nævnt i vejviseren 1932.
Gift 9-6-1885 i Bandholm med
MARGARETHA (Dorothea Henriette) GRELCK, født 1-7-1857 i Husum, Sønderjylland (i dag
Sydslesvig), døbt 23-7-1857 i Husum (St Marie), død 30-5-1918 i København (Larsbj ømstræde 21),
begravet 4-6-1918 (Vor Frue kirkebog, Garnisons kirkegård)
Charles bliver hjul- og karetmagersvend i 1869 og far i 1878 borgerbrev i København som hjul- og
karetmager. Han overtager familiefirmaet i 1882 og køber i 1893 for 70.000 kr ejendommen
Larsbj ømstræde 21 af faderen. Familien nævnes 1907-14 også på adressen Molevej 4, Tårbæk.
1 denne tid leverer firmaet fortsat sprøjtevogne, mandskabsvogne og tendere til postvæsenet og
forretningsvogne bl.a. til A. Fonnesbech. Hertil kommer fra 1907 automobiler (dog kun
karosseriet), fx en 6 personers personbil, varebil, ligvogn, omnibus, fra 1914 limousiner og fra 1919
lastbiler. Charles sælger i 1918 firmaet til sønner Einer. I anledning af 100- års jubilæet i 1921
udgiver firmaet en publikation på 24 sider om firmaets udvikling.

Børn (født i København, døbt i Vor Frue):
A) Emmy (Doris Caroline Johanne), født 15-3-1887
Gift 1. gang med Georg Hassing. I dette ægteskab er der i hvert fald en søn.
Gift 2. gang 16-4-1930 med Axel Emil Norsker, født 7-9-1898 i København, død 9-12-1959.
Han er civilingeniør.
B) EINER (Johan Bernhard), født 11-9-1888: se afsnit 17-F
C) Thyra (Betty Kathrine), født 9-5-1890
Datter: Annelise, død marts 1982
D) Astrid (Margrethe Sofie), født 26-3-1895, kaldet ”Adda”
Gift Schrader. Bøm: Ruth, født 14-1-1928, og Tom (har butik i København)
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BILAG H

BREVE

I det følgende gengives nogle breve, rejserapporter m.m. fra Christian og Anna og den næste
generation. Der er i teksten foretaget visse strygninger, der er markeret med ooooo. Afsenderne, der
alle er døde, er følgende:

Side

Anna Johansen, født Carlsen
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Anders Christian Johansen
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Stine Carlsen
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Carl Bemdt Johansen
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Elisabeth Lemming, født Johansen

86

Elvira Johansen

88

Poul Johansen

89

Johannes og Helga Johansen

91

Karen Margrethe Hvidegaard, født Johansen

94

Ingeborg Johansen

101
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TO BREVE FRA ANNA TIL SØSTEREN STINE I NYKØBING MORS

(Udateret, men skrevet c25 februar 1919)
Min kære lille Søster
Hjertelig tak for Brevene som vi modtog i Dag. Jeg sendte Brevet som jeg fik fra Kjøbeskov*). Jeg
har sendt et Brev til Søster og Børnene skriver en af de første Dage til Søsters Børn, ja bare nu
Søster Kathrine kan tage det med Tolmodighed, men det er jo ikke lidt enskøndt man ved de ikke
lide mere. Du skrev lille Søster at du vilde sende Brevet fra Kirstine**), du havde glemt at lige det i.
Jeg er saa glad for at Elisabeth lære saa meget, thi det er ikke ledt at holde dem til at lære naar de er
hjemme, da de er for mange der forstyrer hinanden.
Johannes er jo i Aalborg, men Plassen er ikke særlig anbefalet. De er meget hisige og strikse, de
maa ikke staa stille, men han har jo ingen Skade af at blive vekket. Han har været heldig at faa Kost
og Logi for 72 Kr pr Maaned, han spiser hos en som har boet her i Byen. Hun er Enke og er Moder
til dette unge Menneske som var paa Kontoret paa Pedershaab, han hed vist Aage Nielsen. Han
havde rødt Haar. Du kendte ham vist nok, han rejste til Amerika, men er nu kommet igjen.
Jeg har solgt min Bafed(?) for 65 Kr og skal have et Tojletmøbel i stedet, samt er vi ved at faa et
Skab lavet i Koridoren. Jeg har ikke begyndt paa Ingeborgs Tøj enu, men jeg begynde en af de
første Dage. Jeg har været ved at lappe gamlet Tøj samt sortere mit Ultøj. Jeg havde saa mange
Strømper som ikke kune bruges. Jeg solgte Ulklude for 30 Kr, det er jo en god hjelp til Ingeborgs
Konfirmasjon.***) Vi skal have tapeseret i Sovekammeret samt i den lille Stue. Dynesens har faaet
en lille Dreng til****), han er snart 14 Dage gi. Frk Alers har ikke været her enu enskøndt jeg har
sagt det to gange til hende. Jeg har jo faaet en lille Pige paa 14 Aar, men hun er ikke til stort, hun er
kun bestemt pr Maaned og
(resten af brevet er gået tabt)
*) hvor søsteren Kathrine bor
**) Kirstine, der bor i Hjørring, er ikke identificeret
***) 6-4-1919
****) fotograf Dynesens søn Erik blev født 14-2-1919

xxxxxxxxxx

(Udateret, men da det refererer til den Spanske Syge og en overstået vinter, er det formentlig
skrevet i marts 1919. Den Spanske Syge ebbede ud i foråret 1919)
Kære lille Søster
Hjertelig tak for Brevet som jeg har modtaget. Du kan tro vi spekulerer paa Pias til Børnene, men
det er jo ikke saa lidt at velge den rigtige, men der kommer jo ogsaa nok Tilbud fra flere, der er jo
Piasser nok. Det kommer jo nok til at knibe mere med mig at faa en Pige, vi har averteret men der
har ingen meldt sig. Johannes kommer hjem til den 1 April, da vi saa mener de skal snart skal ind
som Soldater. Vi har faaet Larsen paa Verkstedet, det vi har brug for ham, vi har begynt at faa
travlt, men det har ogsaa været et stille Vinter. Carl Bemdt er nu rask igjen, men lille Søster*) er jo
ikke heldt rask enu. Hvordan gaar det med Sejlasen fra Aalborg til Nykjøbing, mon den snart
kommer i gang igjen saa vi kunde komme hurtigt derover, vores Have(?)arbejde har liget stille nu i
lang paa grund af vi havde den Spanske. Poul og Carl Bemdt har været i Hjørring hos Kirstine**),
hun har det godt nu og er tilfres med det hele og bor dejligt. Jeg har min fine Pude henne at blive
monteret saa den bliver nok fin. Jeg skal nu til at begynde med at sy undertøj til Børnene, men det
blive til saa lidt med midt syning nu vi har 17 Høns og de fleste ligge Æg, vi faar nu 6 a 8 Æg om
Dagen. Vi har ingen Gris enu, men jeg haaber vi faar en. Jeg havde ogsaa en god Gris siste Aar, vi
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slagtede den til Julen. Tror du det bliver til noget med denne Racionering, der er mange som mener
det er for at Købmendene vil have de gamle Varer solgt, men jeg har kjøbt 15 Pund ? , 1 Sæk Mel,
3 Daaser The, 20 Pund Rug(?). Ja nu ved jeg ikke mere denne Gang. Hermed mange kærlige hilsner
fra os alle, men især fra din hengivne Søster
Anna Johansen
*) Karen Margrethe
**) ikke identificeret
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TO BREVE FRA ANDERS CHRISTIAN

(Dette brev er til sønnen Poul, der har skrevet hjem fra Logan i Utah, hvortil han rejste i foråret
1923)
Brønderslev den 28 Juni 1923
Kære Poul
Vi har for en Tid siden Modtaget Dit Brev fra Logan, saa jeg ser deraf, at Du er kommen godt over
Vand og Land til Bestemmelsesstedet, og det glæder mig at læse Dit Brev, hvori Du beskriver
Rejsen, saa jeg kan se, at Du har iagttaget de forskillig Ting. Vi har det godt Alle og er hjemme alle
sammen, Johannes er hjemme enu og har arbejdet i Botik og lidt i Værkstedet, Karl Bærenth er jo
Mestersvend og det gaar godt med ham. Elisabeth er ikke kommen til Lønstrup enu, da det har
været Vinterkulde her siden Du rejste, man har fyret i Kakkelovn i de sidste Dage, i de sidste 2
Dage har det vendt om til lidt Varmer.
Forretningen har været daarlig i den sidste tid paa Grund af det daarlige Vejr. Jeg har kun solgt 35
St. nye Cycler siden Du rejste, i alt i Aar 137 St. mod 135 i hele sidste Aar, de brugte er Salget
mindre end sidste Aar. Vi har Lakeret 3 Gange siden Du rejste. Jeg har solgt 5 St. Transport Cycler,
Brennabs, til de forskellige Køber her i Byen med en god Avangse.
Andre Nyheder her i Byen. Vendel har solgt sin Cycleforretning til sin Svend, Glargaard er
Congkurs, Hendriksen vil bygge Biograf imod min Ejendom. Snedkerne med Bertelsen vil
ombygge til Beværtning til Keldner Jensen. Den gamle gule Høne har 12 Kyllinger. I Søndags
havde vi Fugleskydning og Brøndal Hansen blev Fuld Konge. Nu husker jeg ikke mere nyt i
Øjeblikket.
Nu haaber jeg, at Du faar Beskæftigelse i dit fremme Land, og vil komme til at tjene mange af de
gode Amerikanske Dolars, som er mere værd end vores smaa Danske Kroner. Jeg skal hilse Dig fra
mange af Dine Omgangsvenner her fra Byen. Hils Frederiksen*) og hans Familie fra mig og en
kærlig Hilsen fra mig Din Fader.
Skriv snart. Dine Søskende sender en Hilsen med i mit Brev.
*) Lars Fredrickson (jfr. bilag E)
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(I dette brev bydes Einer Lemming velkommen som svigersøn i familien)
Brønderslev d. 11/5 - 1930
Herr E. Lemming
Modtaget Deres Brev og ser deraf, at De ønsker at indgaa Ægteskab med min Datter Elisabeth. Det
vil jeg ikke have noget imod og jeg vil ønske og haabe, at i vil blive Lykkelig og altid boe lykkelig
sammen, nu har i jo været sammen en Tid og lært hverandre at kjende lidt.
Jeg vilde gjeme besøge Eder, min kan ikke i denne Tid, da jeg er alene i Forretningen.
Mine Hjerteligste Hilsener
Med Medagtelse A. C. Johansen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRE BREVE FRA STINE TIL KAREN MARGRETHE

(Udateret, men skrevet sommeren 1934)

Tirsdag Morgen
Kære lille Karen Margrethe!
Tak for dit Brev, som jeg fik af Ingeborg i Aftes, hun kom hjem fra Arresødahl. Jeg havde ogsaa
længtes meget efter at høre fra Dig.
ooooo
Du maa have Dig en god Ferie med god Mad paa Asminderød Kro. Og jeg synes Du skal komme
med Din Dreng snarest mulig.
ooooo
(Du kan faa) et Værelse ovenpaa med Centralvarme og sy Kitler eller Pyjamer, saa kommer Du i
Gang, kan rejse ind til Byen med Varer og medbringe hjem nyt Sytøj.
ooooo
Er Du ked af at rejse fra Elvira kan Du jo henvise til Din syge Fader der længes efter Dig og som vi
ikke ved hvorlænge han kan klare sig.
ooooo
Din Fader befinder sig nogenlunde, men Talen er ikke bedre, men jeg har ikke mærket han er falden
siden han kom tilbage fra Christjans*)
ooooo
Din egen Moster
*) Faderen havde faet en hjerneblødning. Christjan er fætteren Kristian i Ølstykke (se bilag A)
xxxxxxxxxx
Asminderød Kro 3/10 1934
Kære lille Karen Margrethe!
Du kan tro jeg, ja Ingeborg ogsaa, var glade for Dit Brev og glade for at Du er kommen til Hjørring,
ooooo
Det styrker Din Stilling meget, at Du er i Huset hos Dine Svigerforældre, og at de ere glade for Dig.
ooooo
Vi synes vi kan forstaa paa Elisabeth, at hun længes og jeg har i Dag skreven til hende om at
komme og besøge os med den ”Lille”*)
ooooo
Din Fader er ikke rigtig rask i Dag, han gik i Seng lidt før Aften og vilde ingen Aftensmad have.
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ooooo
De kærligste Hilsner fra os alle men især fra Din egen Moster.
*) Alice

xxxxxxxxxx
(Udateret, men skrevet 28 oktober 1934)
Søndag Eftermiddag
Kære lille Karen Margrethe!
Tak for Dit Brev
ooooo
Du skriver om at sælge Dine Møbler, det er ikke let at raade Dig i den Sag.
ooooo
Vi har stor Theaterforestilling med Bal i Aften, det er et københavnsk Selskab der spiller ”Ranke
Viljer” og de spiller meget godt. Den 31 altsaa paa Onsdag er det jo Din Faders Fødselsdag, det
havde været morsomt om Du og Torben kunde være kommen til den Dag, vi længes saadan efter
Din lille Dreng.
ooooo
Vi skal samme Dag fejre Guldbryllup med Købmand Jørgensens Svigerforældre, ooooo det er
Guldbrudens Fødselsdag første November, ooooo Den 2den kommer Tryllekunstneren Solemann
og giver Forestilling, ooooo Den tredje skal Inspektør Erichsen Tivoli fejre sin Moders Fødselsdag,
ooooo Næste Søndag Revy med Bal og moderne Dans hver Tirsdag og Folkedanse hver Onsdag,
den 12te skal vi have et Sølvbryllup, o.s.v.
ooooo
Ingeborg taler om, at hun har et hvidt Toj letmøbel som staar i Brønderslev og om at Klaveret helst
skulde til Odense til Elisabeth.
ooooo
Vi har faaet Gulvet gjort pænt istand i Fløjen, hvor I boede i Sommer.
ooooo
Kærlig Hilsen til Dig og lille Torben fra Moster.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BREV FRA CARL BERNDT TIL POUL OG JOHANNES

(Brevet er til hans to brødre, der begge er i Amerika. Det er udateret, men må stamme fra perioden
1924-26, formentlig julen 1925)
Kære Brødre!
Ja i er jo sammen og holder Jul sammen. Jeg vil ønskejer en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar.
Vi bliver kun fire til Julen. Elisabeth kommer ikke hjem i Jul da hun har faaet Plads og skal holde
Jul der. Ingeborg og Karen Margrethe bestyrer jo Huset i hver sin Afdeling som sædvanlig, Karen
Margrethe laver Maden og Ingeborg skrupper.
Det gaar ellers som sædvanlig i den sædvanlige Gænge, der er ikke særligt noget Nyt - der er
kommen en Cyclehl. i Algade der hvor Glargaard havde Butik men han reklamerer som han er
tovlig men nu kan han begynde at handle med Legetøj. Det er jo ikke nemt for saadan en da han er
ganske ung og gaar meget ud saa jeg tænker ikke han bliver hængende saa længe.
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Ja i har vel godt Arbejde haaber Jeg. Hvordan gaar det med dig Johannes? Er du kommen over det
rigtigt. Det er jo meget kedeligt at være syg naar man ikke er hjemme, men du er vel nok over det.
Ja der er ikke rigtig noget Nyt for mig at fortælle men de andre skriver jo ogsaa og de skal jo ogsaa
have noget at fortælle. Jeg vil nu slutte med en Kærlig Hilsen til jer begge og jeg haaber i er raske.
Carl Bemdt.
”Glædelig Jul” (Uden om disse ord har han tegnet en julegris)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TO VERS OG TRE BREVE FRA ELISABETH

(Elisabeth skrev 1926 i Brønderslev en række vers om familie og venner. Her følger et par
eksempler)
Nr 8. 27-10-26
I Morges Far triner op med et Brev,
Fra Hvidegaard*) - spørger hvad han skrev.
Det er en Indbydelse til en Biltur.
Brønderslev - Haderslev**) og Retur.
Jeg er inviteret med.
Paa Lørdag vi drager af Sted.
Eriksen***), Hvidegaard og Heidemann
Og jeg og Dagny German****).
Ka-Ma, vi kommer ned til dig,
Aa, hvor jeg glæder mig.
*) Alfred Hvidegaard, Torbens far
**) Hvor Karen Margrethe opholder sig for tiden
***) Benne Eriksen, Alfreds nærmeste ven
****) Datter af smed Jens Germann
Nr 12. 8-11-1926
Ellen*). Musse**), Ingeborg og jeg
stirrer alle den samme Vej.
Vi spiller nemlig Hukommelsesspil.
Ingeborg er bedst, naar hun huske vil
Det er vældig interessant
Jeg i Aften nu vandt.
Vi hører en Bil bab-bab
Jeg farer ned - trip-trap.
Nej. det er jo Hvidegaard og Heidemann
Og Eriksen, han henter Dagny German.
Vi drikker Kaffe alle ti,
Det er noget ”Fylla”***) kan li,
Den ved at der er Kage,
Og at den faar Lov at smage.
Ind triner Carl Bemdt og Richard****).
Carl Elbak og Bertel*****) saa sikkert.
Senere kommer Far,
Saa jeg forsamlet dem har.
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Saa er vi ogsaa femten,
Der er paa Klaveret en Klemten
Og en Snakken og Skemten
En Biltur tilsidst
Det er ganske vist.
*) Ellen Hücke
**) Ketty Hücke, kaldet Musse
***) Familiens hund
****) Richard Bertelsen
*****) Bertel Bertelsen

xxxxxxxxxx
Odense - Syvsoverdag - 1940. (Syvsoverdag er den 27 juni)
Kære Ingeborg og Ka-Ma!
Tak for Brevene, og tak for Gaven til Inge*), jeg kunde ikke huske om vi havde skrevet for Dagene
er pragtfulde her; det er som én lang Ferie for mig, Inge har lige været hjemme i Dag, hun vilde
skrive til jer - vi fik jeres Brev da hun skulde af Sted igen. Inge faar Ferie i 10 Dage, da skal hun til
Stranden her, hun er inviteret med en Veninde i 8 Dage.
Fredag Morgen: - Der har i Nat været Luftalarm i Odense i 1 'å Time. Vi har ikke hørt Sirenerne
heldigvis, men i Morges var Kanonslag og 3 Flyvere gik lige herover. Vi ved ikke hvad der er sket
endnu, bare den Krig snart var forbi, det bliver maaske meget godt om Tyskerne vinder.
Vi har lidt mindre Forretning, men det gaar da nogenlunde. Ulden er jo blevet dyrere, og Folk maa
spare - Fabrikationen af Pibestativeme er indstillet straks ved Krigens Begyndelse, den første Dag
blev der i København solgt ca 1500 Stk - 2 Dage efter kom Krigen med Finland, en Del af Ordren
blev anuleret saa blandt andet 200 til Ilium. Patentet til Strikkemaskiner maa jo vente for de fleste
Maskiner hviler paa Grund af Gammangel og Rationering, ham der har købt det, har vi ikke engang
meddelt at vi har faaet Patentet, det er ellers købt paa den Maade at vi skal have 25 Kr. for hver
Maskine ”det” bliver paamonteret.
Odinstaamet**) har købt hele ”vores” Beholdning af Pibestativer med ”Hilsen fra Odinstaamet”,
men der er ingen Turistsäson, der gaar ingen Rutebiler og ingen private Biler. Og de tyske Soldater
spekulerer vist paa andet end at købe dem, de har heller ikke faaet Stativerne endnu. Under
”Krigstilstand” gælder saadanne ”Forretninger” ikke Ka-Ma - de Trøjer du skrev om vil selvfølgelig være lidt dyrere nu, de skrev ikke om Maalet skulde
være som Torbens gamle eller nye Trøje.
De kærligste Hilsener Elisabeth
Jeg skal hilse fra Einer og takke for Brevene, og fra Alice.
Hils Torben, og tak for Brevet.
*) Einers yngste datter der fyldte 18 år den 27 april
**) Et 140 m højt udsigtståm ved Odense, sprængt af tysk/dansk terrorkorps i december 1944
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Allesø 27-6-60
Kære Karen Margrethe.
Tak for sidstjeg er paa Sommerferie i denne Tid, p.t. her i Allesø*) hos Familien,
ooooo
Vi var i Gaar Aftes en Tur hos Onkel, vores afdøde Fasters**) Mand, han har en dejlig Gaar, de 2 af
de 4 Sønner er hjemme paa Gaarden, den ene Ulrik er gift med en sød lille Pige og de har 3 Børn,
alle 4 Sønner var der, Petterson her er jo én af dem.
Paa Lørdag rejser jeg til Maren***), maaske jeg bliver der et par Uger.
ooooo
Kærlig Hilsen Elisabeth.
*) Nordvest for Odense
**) Denne faster er Hansine Christine (se afsnit 14-B)
***) i Nr Åby (se afsnit 14-B)
xxxxxxxxxx

Julen 1979
Kære Diana!
Jeg ønsker jer alle en god Jul.
ooooo
Ka-Ma er nu endelig blevet Bedstemor - Torben og Jonna har efter 15 Aars Ægteskab fået en stor
Søn d 9/11 - vejede 8 pund og 56 cm høj.
Jørgen har et 3 Maaneders Job i Algeriet, bygger for Olieboringsfirma og er først færdig ca 17
Januar - så jeg er alene Juleaften, men jeg har fået en skøn Lejlighed - her i Skive - skal i Januar
ned til Jørgen. Jeg skal hilsejer alle fra ham
De kærligste Hilsen Elisabeth
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BREV FRA ELVIRA TIL ANDERS CHRISTIAN
Aalborg 30 Oktober 1939
Kære Onkel!
I Morgen er det din 80 aarige Fødselsdag - I mange Aar var det en Skik at Moder og jeg kom til
Brønderslev den 31 Oktober for at fejre din Fødselsdag - Jeg husker dig altid som den nøjsomme
pligtopfyldende Mand, som enhver maa være stolt af at have kendt.
ooooo
Vi yngre har i dig set Pligt og Troskab som det der stod øverst paa Listen
ooooo
Jeg vil være hos eder i Tankerne.
Kærlig hilsen fra os alle
Eders hengivne Elvira
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FEM BREVE FRA POUL TIL SØSTEREN KAREN MARGRETHE

Hillerød d. 25/7 1947*)
Kære KaMa!
Tak for Brevet som jeg modtog for en Tid siden. Jeg er for Tiden paa Besøg i Hillerød. Jeg ankom
Mandag Aften**) og rejser igen i Aften. Torben og jeg var i Gaar i Helsingør hvor vi besøgte Jette
Mariane***), vi var saa en Tur nede ved Stranden. Det gaar jo meget godt her, det er en vældig
flink Frk. Hansen. Ragnhild Bertelsen er endnu ikke rejst til Canada, jeg saa hende paa gaden lige
før jeg rejste her over.
Det er længe siden jeg har hørt fra Johannes og Helga. De er jo i Canada igen men hvad de laver
aner jeg ikke.
Hilsen til Elisabeth og Ingeborg
Og du selv
Hilsen Poul
*) Da Poul ankom, var KaMa, Ingeborg og Elisabeth rejst til Island
**) 22 juli
***) Jette begyndte i april på Den katolske Kostskole i Helsingør
xxxxxxxxxx

Brønderslev d. 4/4 50
Kære Allesammen!
Tak for Brevet. Jeg hilste paa Morits*) nede paa Banegaarden. De var jo saa Optaget da de skulde
flere Steder hen. Jeg kommer desværre ikke til Hillerød i Paasken, men saa kommer jeg til Pinse
hvis alt gaar vel.
Jeg vil Ønske eder alle en glædelig Paaske
Hilsen Poul
*) Morits Andersen (1899-1979) (se afsnit 15-B)
xxxxxxxxxx

Brønderslev 5/4 1955
Kære KaMa og Torben
Hjertelig tak for Brevene. Jeg maa desværre sende afbud til at komme med paa Turen til Bornholm,
det kan jo kun blive til rejse for mig naar jeg skal først herfra og til København og saa fortsætte til
Bomholm, for jeg skal være tilbage i Brønderslev 2. Paaskedag ellers vilde jeg gæme have været
med *). Til lykke med den fine Eksamen **), det var fint det gik saa godt.
ooooo
Hilsen Poul
Hils Ingeborg Elisabeth og Børnene
*) KaMa og Torben holdt påskeferie i Allinge
**) Torben bestod i januar Forprøven til civilingeniøreksamen
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Brønderslev 19/5 56
Kære Karen Margrethe
Tak for Brevene som jeg har modtaget og været saa flink til at svare paa (!), og tak for Indbydelsen
til at komme i Pinsen. Jeg rejser ingen Steder i Pinsen, der er jo kun to dage og jeg har brugt de
fleste af mine 3die ugers Feriedage. Jeg holder Sommerferie fra den 7 Juli.
ooooo
Jeg ser af dit Brev at du aabner en Kunstforretning *), det tror jeg nok skal til at gaa, det er jo en
god Turist Egn der. Mange tak for Julepakken. Jeg synes kun der var alt for meget til mig og jeg fik
ikke sendt noget over til eder
ooooo
Jeg vilde ellers gæme have været en tur der ovre nu i Pinsen men vi har travlt lige i Øjeblikket.
Til slut vil jeg Ønske eder alle en god Pinse.
Hils Ingeborg Jette Elisabeth og Jørgen samt gode Ønsker for dig og Torben.
Poul
*) i Ti svi Ideleje
xxxxxxxxxx
(Det følgende brev er skrevet dagen før Pouls død og adresseret til Fru K.M. Hvidegaard, Kirurgisk
Afd. A II, Stue 3, Amtssygehuset, Hillerød. KaMa var dog på det tidspunkt blevet midlertidigt
udskrevet på grund af besøg fra Holland af Alice og Carel, så brevet blev den 8 juli omadresseret af
postvæsenet til Frederiksværksgade 7a)

Brønderslev Sygehus 5/7 1957
Kære Karen Margrethe!
Tak for Brevet.
Ja det er mærkeligt at du er paa sygehus nu og skal opereres for Galdesten, og saa at du kan faa fri
og være til middag sammen med Familien.
Jeg ligger selv paa Sygehuset og har været syg 4-5 Maaneder. Jeg blev indlagt her paa Sygehuset d.
14 Juni og er meget sløj. I Morgen, Lørdag, skal jeg flyttes til Aarhus til Behandling paa
Kommunehospitalets neurologiske Afdeling men skal ikke opereres.
Mange kærlige Hilsemer og haaber at du er kommen godt over operationen.
Kærlig Hilsen
Poul Johansen
Hilsen til Torben
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OTTE BREVE FRA JOHANNES OG HELGA TIL FAMILIEN I HILLERØD

Af Helga

(Udateret, men skrevet i Vejle til Ingeborgs fødselsdag 10 januar 1945)

Kære allesammen.
Rigtig hjertelig tillykke med de 40, Ingeborg. Vi er jo næsten lige gamle, til Oktober bliver jeg 40.
ooooo
Poul var her i Julen ooooo han vilde have været over til Jer men vi blev enige om det var saa
besværlig at rejse og Togene var kolde osv., det tog Fornøjelsen, nu kommer han i Sommerferien.
Nytaarsaften fik vi Kalkunsteg og Citronfromage, 01 og Vin, og Snaps og 01 og høj Smørrebrød Kl.
12. Vi var en 8-10 stk. Poul rejste anden Nytaarsdag og var ked af at komme afsted. Diana fik en
mængde Gaver, men det skriver hun vist selv. Tak for Billederne KaMa. Du har vel ikke Filmen af
Diana og Alice, det er taget i Odense lige efter vi kom hjem, det ville vi saa gerne have.
Ja I har ret, det er strenge Tider vi lever i, men nu faar det vist snart en Ende - tænk hvis Krigen
holder op i Marts, og en mild og tidlig Foraar faar vi - vi bliver som nye Mennesker. Diana er ved
at prøve Dragter, 4-5 forskellige skal hun have - til Balletopvisningen og Afdansningsbal - men det
gaar nok i Vasken med Kameval, de har jo hverken Lys eller Varme ooooo Her gaar Børnene ikke i
Skole paa Grund af Brændselsmangel.
Det er dejlig I har faaet Klaver naar I spiller begge to. Saa skal Torben maaske lære at spille. Hvis
vi vidste om vi blev her hjemme vilde vi ogsaa have et ooooo men vi spekulerer jo stadig paa
America. Nu skal vi først høre hvordan det ser ud derovre før vi flyver.
ooooo
Nu mange Hilsener fra os alle 3. Diana John og Helga.

xxxxxxxxxx
Af Johannes

J.B. Johansen, Haraidsgade 13, Vejle, 4-9-1946
Kære Karen Margrethe
Tak for dit Brev, ja hvomaar vi rejser kan jeg desværre ikke forteile dig, det var meningen vi skulle
have rejst nu den 25ds, men den Baad fik Bundskade og forsinket. Vi var saa halvvejs lovet til den
Norske den 21, men den kunne ikke have flere. De Svenske er Optaget for lang tid.
ooooo
(Der følger en række oplysninger om forholdene i Amerika, idet Karen Margrethe har vist interesse
for at tage derover). Men nu er det vel det vigtigste at du faar den Hospitalstur godt overstaaet hvad vil Ingeborg saa sige, saa bliver hun vel syg for at komme der over ogsaa, jeg synes nu hun
skulle ta og gifte sig og blive her hjemme - ja det er jo saa dyrt at rejse nu om dage
ooooo
Nu de bedste Hilsener din Broder Johs.
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Af Johannes

London, Ontario, (113 Sackville St), Januar 1947
Kære KM, Ingeborg og Torben
Hermed en lille Hilsen, med Tak for Brevet, hvoraf vi ser at du har hørt fra Montreal. (Om
leveomkostningerne). Vi betaler for Værelse med lille Køkken og Bad 7 dollar om ugen ooooo.
Henry*) og hans Kone var i Florida da vi kom ooooo nu vil de gerne til Florida igen for resten af
Vinteren, og vil have vi skulle rejse med, de køre i Bil hele Vejen. Naa nu har vi bestemt os til at
tage med om vi kan faa Tilladelse til at rejse ind ooooo og maaske vi saa vil forsøge at blive der.
ooooo
Ja der er jo altid sket lidt naar man har været borte saa længe, og Krigen har jo gjort sit ogsaa. Naa
den direkte Skat her synes jeg ikke er stor ooooo det værste for Tiden synes jeg er boligforholdene
ooooo der er jo ogsaa mange Ting de mangler her ovre, Sæben er lige saa galt som hjemme ooooo
rigtig Pebber har de ikke ooooo det er kun Sukker, Smør og Kød der er paa Ration ooooo der er lige
saa smaat med Chocolade her som hjemme, men alt Frugt og Nødder Bananer er der nok af.
ooooo
Ja Diana gaar i skole ooooo det vil hun hellere have efter Dansk system, men jeg tror de Danske
Skoler er strengere eller de har mere undervisning i hvert fald mere Hjemmearbejde i Danmark
ooooo lad os vide hvordan det gaar med Pas og i det hele om i Rejser og kan i faa en Engelsk Baad
der gaar lige til Montreal vil det være det nemmeste
ooooo
Nu de bedste hilsener fra os alle tre
John
*) Helgas bror
xxxxxxxxxx
Af Johannes

Trykt: Helga and Jon Johansen.
Julen 1951 (skrevet 4 december)
ooooo jeg sender en lille pakke som er til deling for bedste skøn mellem jer 3 piger og Poul
ooooo
Ja vi har ingen Bil endnu, vi har ventet, de er jo ogsaa dyre. Alt er jo dyrt nu og bliver jo mere for
hver dag, og jeg vil nu have saa meget af vores gæld betalt af som muligt, skal det ansættes i
Danske Kroner er det jo store summer.
Ja vi havde kun et Billede som vi sente til Ingeborg som i saa kan kikke paa. Hennes adresse var
nemmest at faa opdrevet og vi havde travlt - altid travlt og ikke tid til andet en arbejde endnu.
Hilsen fra os alle tre
Diana Helga John
PS: Pouls adresse aner vi heller ikke, nu skriver jeg Torvegade 3 Brønderslev, om det er rigtig eller
ej aner jeg ikke. Elisabeths har jeg heller ikke. John.
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Af Helga

Red Mill, Paris, Dec 15 - 1955
Kære KaMa og alle.
ooooo vi har sendt pakke til jer ooooo Hils Poul, han kommer vel og holder Jul sammen med jer
ooooo Vi synes Torben er den ælste og bedste til at dele Pakens Indhold ligelig ooooo Vi lukker
hele Julen og Nytaar og vi lukker Kl. 8 hver Aften nu og saa vi er bleven dovne eller tjent for
mange Penge?
Nu kærlig Hilsen og haaber i alle har det godt
John and Helga

xxxxxxxxxx
Af Helga

Red Mill, Paris, 17-12- (intet år, men formentlig 1956)
Kære KaMa og Torben
Ja saa er det snart Jul igen ooooo Tusind Tak for de dejlige Bøger, dem var vi glade for, vi sender
dig nogle Billeder saa I kan følge lidt med herovre. Ragnhild*) er jo herovre endnu og Ejnar**) var
her en Maaned. ooooo Diana og mig har tænkt at lave en lille Forretning her og sælge forskellige
Ting. Ragnhild er en Knop til at skaffe alt og vi tænkte maaske Du og Ingeborg lavede Ting vi
ogsaa kunde sælge.
ooooo
Nu kærlig Hilsen tiljer begge tre
John and Helga
*) Ragnhild Bertelsen
**) Ejnar Bertelsen

xxxxxxxxxx
Af Helga
Paris. Ont., Mai 6 - 1957
Kære KaMa og Ingeborg
ooooo jeg har modtaget alle dine Ting, den lille Pakke var meget medtaget, det var heldig det hele
var der - vi har saa smaat begyndt at sælge af det. Turist sæsonen begynder først rigtig om en anden
par Uger. Vi har en anden Ordning med Ragnhild nu vi sender hende Penge efter Haanden som vi
sælger Varerne og jeg haaber I vil have det paa samme Maade. ooooo Ingeborg, dine Dukker fik vi
den 1 Mai i meget mishandlet Tilstand, ooooo Jeg vil prøve at sælge de sorte Trøjer til den Pris
Du*) skal have, de vil have stærkere farver herovre.
Kærlig Hilsen fra os alle tre
John and Helga
*) Karen Margrethe
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Af Johannes

Paris. Ontario, Julen 1957
Kære K.M.
Hermed en lille Julehilsen. Vi har sent en pakke til Ingeborgs adresse for jer to til deling, sent igen
en til Lisbet for henne alene, haaber i faar den i tide. Ja det bliver saa jul uden Paul, underligt, men
han skrev aldrig mere,
ooooo
naa haaber i alle maa have en god Jul, her gaar det som sædvanlig. Bestemor + bestefar har en
vældig tid med Judsy, kun gigten plager lidt - ellers gaar vi til Dans etc., fuld sving og vesten om
o.l.
naa en rigtig glædelig Jul og Nytaar til jer alle sammen fra os alle
John
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REJSEBESKRIVELSE OG TOLV BREVE FRA KAREN MARGRETHE
(Dette er en beskrivelse af Karen Margrethes anden rejse til Island i 1953 - den første var i 1947)

31 Januar. Afsejling med Gullfoss fra Asiatisk Plads Kl. 12. Lisbeth, Ingeb., Torben & Jörgen ved
Skibet. Graavejr men rolig Dag og Nat. ooooo. Om Aftenen Hjertefri.
1 Februar. Næste Morgen Gulfos ude i Orkanjeg blev i Kojen. Annelise kom ned fra Spisesalonen
inklistret i Blomkaalssuppe fra Isse til Fod, hendes Stol var ikke spændt fast, saa hun fik over sig 4
Tallerkener Blomkaalssuppe og Glas & Service til 6 Personer. Resten paa denne Dag önsker jeg
ikke at mindes.
2 Februar. Ankom til Leith. Dejligt at ligge stille, ooooo tog höj Sporvogn til Edinburg, gik i
Butikker og paa Posthuset, hjem til Gullfos til Lunch, Eftermiddagen Bridges paa Gullfos. Om
Aftenen et mægtigt Sold.
3 Februar. Næste Formiddag atter i Edinburg, höj Sporvogn, besaa The Castel som ligger höjt oppe
over Byen med skön Udsigt over Byen. Fint Vejr men Taage, i Butikker og Posthus. Afsejling i
meget fint Vejr og Sol, om Aftenen Bridges ooooo.
4 Februar. Næste Morgen igen Storm og volsom Sögang, laa og bed mig fast i Köjen hele Dagen,
mens Indvoldene skvulpede op og ned.
5 Februar. Stormen aftaget, igen en hyggelig og morsom Dag, med Bridges o.l. ooooo
6 Februar. Kl 8 Morgen anlöb Reykjavik. Modtaget af Annelises Svoger, som installerede os paa
Hotel Skjaldbreid, et 3die Kl. Hotel, men det bedste da Hotel Borg er lukket. Vejret lidt surt,
Humöretmidelmaadigt. Mödte om Efterm. Först Björn*), siden et Par andre fra Baaden. Havde
Besög af Björn om Aften, som kom med en lille Flaske, Humöret stigende.
7 Februar. Afsat mit haandvævede, som en Stund efter prangede hele det ene Butiksvindue, straks
Kö udenfor. Skulde hente Björn Kl 2, Drink i hans Fars Atelier, mægtig stort, dejlige Billeder.
Derefter en lang Omvej til Lalo til Eftermiddagskaffe. Lalo spillede Gitar og sang og rullede med
Øjnene. Jeg inviteret til Ingeniör E kl 9, först spiste Kl 6 med Björn og Annelise, dejlig Böf paa
Gildesskålen. Om Aften hos E stort Selskab ca 30, meget interessant, det var i Anledning af Fru
EJ’s Fødselsdag, næsten bare Islændinge, fint Bord, og meget söde Mennesker, moderne, og af den
gamle Skole (Nationaldragter). Hjem Kl. 1Y2, dejlig Aften med Sne og let Frost.
8 Februar. Eftermiddagskaffe hos Lalo’s veninde, NL, stadig Björn, Annelise og jeg. ooooo hjem i
Slud & Regn, Kaffe paa Hressingeskålen. ooooo paa Skjalbreid Björn, A. og jeg ooooo Björn havde
”Svarte Död” med, og vi havde köbt Pepsicola. H gav Kaffe paa Gildesskålen,
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9 Februar. I Butikker og hos S, Kl 8 Aften fulgtes A. til Esjö for at fare til Nordlandet.
10 Februar. Kl 9'/2 Bus til Skidarskålen. Blev inviteret hen til et Bord af ?, det var Barbara, Luciel,
Bill 1. Bill 2 og June, tog med dem paa Ski, meget sjov, vi stod 5 nedad paa 2 Par Ski, June & jeg
spændte Skiene af og klatrede til Tops, hvilken Udsigt. Barbara meget fin Skilöberske, vældig rare
alle sammen, spiste Lunch sammen Kl 5. De inviterede mig til Bal i den amerikanske Legation om
Aftenen, men da jeg lige var kommet synes jeg ikke jeg vilde. Saa blev jeg invit. Til Frokost i
Keflavik og skulde ringe naar jeg kom. Skidarskålen ligger 1 Times Korsel udenf. Reykjavik i et
pragtfuldt Fjeldterræn. Vejret var usædvanlig sköndt, let Frost og Sne. Foruden jeg bor der
Borgmesterens fra Reykjavik, ret unge, Fruen Datter af Præsidenten Äsgeir Äsgeirsson, söde
Mennesker.
11 Februar. Slud og halvdaarligt Vejr, lappede en 2 Timers Tur i Fjeldene. Lunch Kl 12 og Middag
Kl 7, god mad.
12 Februar. Formiddagst. i Fjeldene, tog Kl 4 med en tilfældig Lastbil til Hveragerdi, ankom Kl 5,
var ventet til fin Middag Kl 1, ærgerligt, ooooo Fru Ami**) syg og sengeliggende, drikker Kaffe
med hende paa hendes Herberg, men spiser sammen med Lærerinderne og de unge Piger. Vejret
forfærdelig taaget.
13 Februar. Besög af den gamle Skolelærer, ventede Herbert men han kom ikke.
14 Februar. Stadig taaget. Om Eftermiddag hentet over til Kaffe af Fru Asgeirsson, dansk Dame
gift m. en Bror til Præsidenten. Pragtfuld Villa og dejligt Hjem og søde Mennesker, ooooo Igen
derovre om Aftenen.
15 Februar. Vidunderlig straalende Vejr, mildt og Solskin og kun Sne paa Fjeldtoppene. Tur i
Omegnen, dejligt, om Eftermiddagen til Gufurdalen at besöge Torin & Gudjon Sigursson, meget rig
Bonde, stort Gartneri og en af Islands störste Gaarde. Paa Vejen derud standsede jeg op ved Gryta
som er en Springkilde der springer 10 Min. c 15 m i Vejret, men hver anden Time kim. ooooo
Dejligt igen at hilse paa Fam. i Gufurdalen. Der var to Danskere paa Gartneriet. Gudjon, Aslög og
Nani körte mig tilbage til Hveragerdi i Jeep, men först körte vi ud og saa Gaarde som ligger paa den
anden Side af Hveragerdi. Meget flot efter islandske Forhold, moderne Mask, der blæser Höet ind i
Laden, og Kostalden meget moderne.
Skulde have været afsted til Reykjavik, men Sigurlaug, Jacobine og Madalene vilde give Biltur til
Laugarvatten. Vi startede Kl 3/2 i ikke særlig fint Vejr. Slud. Stoppede op i Selfos som er en dejlig
lille By med en kæmpestor Brugsforening. Ankom först til L. Kl ca 5. Blev fyrsteligt modtaget af
Forstanderinde og Lærerinder saa snart vi stod ud af Bilen og alle Husholdningseleveme opstillet i
Række udenfor Huset. Forstander og jeg skred op ad Havegangen ooooo Efter Kaffen besaa vi alle
herligheder fra Kælder til Kvist, og jeg maa sige det var monsterværdigt. Vi var först hjemme i
Hveragerdi lidt för 9. Efter et hastigt Maaltid gik vi til Bal paa Hotellet ooooo
16 Februar. Kl 11 med Bus til Reykjavik, fint Vejr let Frost og Sol. Löb rundt i Byen det meste af
Dagen, spiste paa Gildesskålen.
20 Februar. Med ”Esja” Kl 5 Efm. vest om til Nordlandet. Fint Vejr, stille og Sol. Lagde til ved ?,
Patricksijord, Isafjord, Tingeyr og et Par Steder til. Var ude at se paa Omgivelserne hver Gang.
Isafjord var den störste Oplevelse, det er en meget skön By, ooooo, der var Frost og Stjemeklart og
der saa jeg det skönneste Nordlys jeg endnu har set. Desværre var vi der kun 3 Timer. Turen til
Siglufj. Varede ca 2 Dögn. Vi var der Kl ca 10 Söndag Form. Annelise og hendes Mand var nede at
tage imod mig. ooooo Om Aftenen Gæster til Bridges.
23 Februar. Hjalp Annelise færdig med Huset, gik Ærinder, ooooo Annelise og jeg paa Ski ud til
Hole ooooo maate til sidst spænde Skiene fra og tage dem paa Nakken. Det var nærmest tö og det
var beg. at klare lidt op. ooooo Jeg tog med Esja om Aft. d.v.s. den skulde være gaaet Kl 12 men
kom först til at gaa Kl 3 Nat. Chr. havde Bridges fremme saa vi var slet ikke i Seng.
(Her er der et spring i manuskriptet)
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Skibet hed Herdubreid. Sejlturen forlob stille og roligt, med ikke særlig spændende Rejseselskab.
Bl.a. 2 Frelserpiger. Var i Akureyri Kl 1 Eftm. Tog ud paa Hotel Kea som er et dejligt Hotel. Var
paa Tur hele Eftermiddagen. Næste Morgen med Bus til Reykjavik og det skulde jeg aldrig have
gjort. Det var forfærdeligt. Turen tog 17 Timer og Vejene var meget isede og selv om vi havde
Snekæder paa gik Bussen flere Gange i Staa. Vi havde desuden Snestorm undervejs, ooooo. Var i
Reykjavik Kl 1, tog ind paa Hotel Skjaldbred men alt opt., kunde faa et meget daarligt
Kælderværelse. Men der var ingen andre Værelser at faa i Byen ooooo.
Den forste Dag derefter ringede jeg til Barbara og blev inviteret næste Dag til Keflavik til Lunch.
Desværre var Bill paa Week-end i Skotland ooooo. Tirsdag Kl 5 Eft. gik Turen saa tilbage til Danm.
med Gullfos ooooo Vi har haft det dejligt og morsomt om Bord. I Selskab med en Direktor fra
Reykjavik, 2 af Islands störste Malere, Skulason og Petursson, som er paa Vej m. deres Billeder til
Udstilling i Bergen og senere Paris, desuden Islands störste Pianist som hedder Isaksson og er paa
Vej til London ooooo
*) Læge, søn af den kendte maler Gunlögur Blöndal
**) Fru Ami Ingebjörg Fillippusdottir, forstander på Husholdningsskolen

xxxxxxxxxx
M/S GULLFOSS d. 2-2-53
Kære Torben!
Vi er nu vel arriveret til Leit efter en forrygende Sejltur. Der var orkanagtig Storm og Havet lignede
nærmest et Bjerglandskab. Tabletterne virkede kun delvis ooooo. Vi blev kastet frem og tilbage og
det var fuldstændig umuligt at beregne Skibets Bevægelser. Annelise kom ned fra Spisesalonen
indklistret i Blomkaalssuppe fra Isse til Fod ooooo. Vi skal blive her i Skotland i 2 Dögn og naar
saa forst Reykjavik Fredag eller Lördag, ooooo
Hav det nu rigtig godt og pas godt paa at tage varmt Töj paa.
Kærlig Hilsen fra Mor.

xxxxxxxxxx
Reykjavik d 5-2-53
Kære Torben!
Jeg er nu vel ankommet til Reykjavik. Her er kun Sne paa Toppen af Fjeldene og Vejret er mildt.
Turen herop gik godt, dog maatte jeg to Dage holde Kojen. Her er dejligt og jeg har travet Byen
igennem hele Dagen, men der kan ikke blive nogen Penge til Mad da jeg intet har solgt, saa maaske
tager jeg et Job en 14 Dgs. Tid. Annelise og jeg har lige faaet bragt 4 Stk. Rugbr uden Smör og en
Kande kogende Vand herop paa Værelset, det kostede 5 islandske Kroner; saa jeg er glad du ikke er
med. jeg selv har godt af at tabe mig. Der er meget dejligt i Butikkerne men dyrt, og det bliver ikke
saa helt let at sælge det haandvævede til de Priser jeg forlanger. Alligevel er det vidunderligt at se
det hele igen og her er dejligt i Reykjavik.
Vi havde det ellers morsomt ombord, vi spillede Bridges og spillede Klaver. Naar du skriver saa
send endelig Luftpost da det ellers tager lang Tid. Der gaar Maskine 2 Gange om Ugen herfra,
nemlig Tirsdag og Torsdag. Nu kommer dette först med paa Tirsdag men jeg sender igen Brev til
dig Torsdag med nogle Frimærker. Jeg haaber du har faaet mit Brev fra Edinburg. Vi var den sidste
Dag i Edinburg paa Slottet som ligger höjt over Byen, der var en pragtfuld Udsigt over Byen men
en gul tæt Taage. Derimod var det dejligt klart Vejr og Sol hvor vi laa til i Leit*). Det var nærmest
som Foraar.
Jeg haaber du har det godt og padser godt paa dig selv. Det bliver morsomt naar jeg kommer hjem
saa vi kan sludre sammen om det hele. Jeg skriver igen Torsdag.
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Nu de kærligste Hilsner fra Mor.
*) Leith var den gang en forstad til Edinburgh, i dag en del af byen.

xxxxxxxxxx
Isafjord d. 21/2-53
Kære Torben.
Nu er vi ankommet til Isafjord. Vi anlöb Kl 9 Aften og ”Esja” sejler igen Kl 12. Jeg har lige været
ude at se paa Byen. Isafjord er Islands smukkeste Köbstad. Nu er her meget fint Vejr, Sol om Dagen
og Sne og Frost. Jeg stod længe i Aften og betragtede et Nordlys saa pragtfuldt, det blev ustanselig
ved at skifte Form og Farver. Hvor er det dog noget mærkeligt noget.
ooooo
Det er ellers isnende koldt her oppe mod Nord, men det er meget fint Vejr. Sejlturen herop gik godt.
Vejret var smukt og blikstille. Det kan ellers være en slem Tur herop. Vi har lagt til ved
Patreksfjödur, Bildedalur, Grineier og nu Isafjord. I Morgen Formiddag er vi saa i Siglufjödur. Og
nu er det jo snart paa Tide at vende Næsen hjemefter. Jeg rejser med Gullfoss d 3 Marts og er saa
nok i Kbhv d 8 Marts.
Jeg sender hermed en Check paa 100,00 Kr men spar endelig paa Pengene. Nu er der vel Orden
med Dem ovre i Vævestuen, fik I Varerne talt op? - Hvis Fru E mangler Gam, kan du bare sende
noget lyseblaat og rosa. - Jeg skrev et Kort til Fru Bendtsen*) om at hun skulde vente med at
komme til jeg kom hjem.
Nu til Slut de kærligste Hilsen fra Mor.
Jeg haaber ellers du har det godt og at alt staar godt til.
Begge Pakkerne til Amerika er vel sendt? Det gælder om at faa dem ekspederet saa hurtigt som
muligt, da jeg kun kan sende med en Maaneds Mellemrum.
*) Fru Bendtsen var KaMa’s rengøringsdame i flere år
xxxxxxxxxx
(I det følgende brev er rollerne byttet om, idet Karen Margrethe nu skriver fra Hillerød til Torben på
Island)

Hillerød, den 12-7-1953
Kære Torben!
Nu skriver jeg igen saa Brevet kan komme med Flyveren paa Onsdag. Jeg haaber du stadig har det
godt og du maa have rigtig megen Glæde af Turen. Det var vel nok fint at du netop kom til et
Ingeniörfirma*). Nu kan du lige som faa rigtig Indblik i det hele og det maa jo være baade
berigende og beroligende for dig. Sig mig, faar du ogsaa Kosten? Er det islandsk Mad eller dansk?
Det er ellers meget centralt du befinder dig, til at göre Udflugter fra. Du er ikke saa langt fra
hverken Gullfoss, Geyser, Tingvallasletten og Laugervatten. Har du været nogen af Stederne?
Har du besögt Asmundssons siden? Skal du ikke en Tur til Hekla? Er der ellers könt hvor du er?
Hvad synes du om Reykjavik?
Du aner ikke hvor her har været koldt, det kom fuldstændig brat oven paa Varmen. Jeg har gaaet
med Vintertöj de sidste Dage jeg er nemlig blevet saa forkölet, som jeg ikke kan mindes jeg har
været för. Vi havde ogsaa Haglvejr forleden. Men alle Folk i Danmark er forkølede for Tiden.
Det er gaaet fremad med Vævningen, ikke meget. Men jeg kimer paa Tlf., skændes med Folk der
ikke vil betale, sender til Syerske, væver, padser Hus, og skuffes Gang paa Gang af mine
Hjemmevæversker. Frk P kunde ikke klare Forklæderne som du ved, i Dag modtog jeg 35 m fra
Rungsted, men trods det at jeg sendte Prove med, saa hun kunde se Kvalitén, er det saa löst vævet,
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at jeg gennem Lup har talt hendes Traade til 12 pr. cm, mens mine er 21 pr. cm. Saa til at skrive og
göre hende forklarligt at jeg ikke kunde odelægge mit Renomé med at sende det paa Markedet.
Hende fra Horsholm meldte pludselig at hun tog Ferie, uden Varsel. Saa den eneste jeg har at stole
paa er Færingen, du ved, som væver Forklæder. Jeg tror der kommer et mægtigt Prisfald i Europa. Du ved de Kjoler jeg köbte der var fra Belgien.
Troest, du ved Damekonfektion her i Byen har haft et Parti Kjoler fra Ungarn, ens Facon men
forskellige Monstre, yndige, og kun 29 Kr. Hele Hilleröd gaar med dem, undtagen jeg, tror jeg. Jeg
var i S verrig og faa byttet min Vævekam. Der var Realisation alle vegne, og til Bundpriser. Jeg har solgt den Væv det stod i Vævestuen for 725 Kr. Jeg skyndte mig at faa betalt Regninger. Jeg
vil komplet ud af min Gæld, og vi maa ikke have noget paa Regninger nogen Steder. Og Köleskab
er udelukket. Vi vil hellere være glade for det vi har faaet og saa se Tiden an, saa skal det nok gaa.
Jeg havde besög af den islandske Dame der sælger mine Ting i Reykjavik, hun köbte for godt 200
Kr. kontant. Og flere Ordrer. Nu er det bare med at faa Pengene vekslet. Jeg ser ikke meget til Grete
for Tiden, men jeg har jo heller ikke Tid. Jeg skal jo se at lave saa meget som muligt.
ooooo
Nu rigtig mange kærlige Hilsen og Held og Lykke.
Mor
Vær nu forsigtig, og pads godt paa dig selv.
Nyd nu rigtig Tilværelsen, saa du kan samle Kræfter til Læsningen til Vinter. Jeg glæder mig til du
kommer hjem.
Men skriv nu snart.
*) E. Pihl & Søn A/S

xxxxxxxxxx
(De følgende breve er fra Karen Margrethes tredje rejse til Island i 1957, hvor Torben har en kort
sommerferie fra værnepligten i Søværnet)

Reykjavik d. 22-7-57
Kære Torben.
ooooo Vi kom godt til Reykjavik og vi har haft straalende Sommervejr hele Tiden. Det var en
Oplevelse at se Færoerne, jeg glemmer aldrig Trangisvaag, store Dimon og lille Dimon, det var
ualmindeligt smukt, ooooo Dagen efter tog vi allerede paa en Tur der varede fra Kl 9 Morgen til 10
Aften. Vi saa en Masse. Vi körte först forbi Laxnæs’ Hjem som laa ret ensomt i Fjældene, saa
Tingvalla, og omkring hele Tingvallasöen, Sog Kraftstation (det kunde jeg kende paa Afstand), saa
et ejendommeligt Krater med Sö i Bunden, Kea, Skålholt, Geysir, Gullfoss med Regnbuer og det
hele. Thors elv, Hvitaelv, Selfoss og Hveragerdi. Og vi saa Langjökull, Hoffsjökull, Ejafjalljökull,
Tindfjallajökull, Hekla, Blåfell, Kertingafjall, alt sammen paa Afstand men meget tydeligt, ooooo
Her er mange Varer, men det er nöjagtig ca 5 x saa dyrt som i Danmark. Jeg har noget haandvævet
med. men det skal koste 5-6 x saa meget som i Danmark. Jette har lige skrevet et Brev paa 13 Sider
til sin Mor, for hende er det jo den helt store Oplevelse. Jeg nyder det ogsaa, men jeg vilde önske du
var herovre. Nu maa du endelig passe godt paa dig selv. Jeg synes du skulde ringe til Poul og
Gudrun og tage ud at besöge dem. Nu kan du jo ogsaa bringe en frisk Hilsen fra Farfar og Frode m.
Familie.
Nu mange kærlige Hilsener fra Mor.
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Reykjavik d. 2-8-57
Kære Torben.
ooooo Jeg skal hilse dig mange Gange fra Familien Asmundsson, jeg har været der oppe at spise to
Gange og den ene Gang gik vi om Aftenen i ”Naust”, ooooo Sidste Week-end var Jette og jeg paa
Tur til Landmannalauger ooooo der var skönt og meget ejendommeligt, ooooo Jeg har köbt nogle
Kontorartikler ooooo og har bestilt mig en Duffelcoat og et Ur, som jeg skal have hjem saa snart
Duda faar solgt nogle af mine Ting, ooooo paa Siglufjord-skaret er der faldet 2 m Sne. Ellers har de
haft det bedste Vejr her i dette Aarhundrede med Sol og Varme i hele Juni og Juli, Islændingene er
hel solbrændte, ooooo
Tak fordi du klarer Huslejen for mig det er pænt af dig ooooo. Huslejen paa Vævestuen skal jeg nok
selv klare, jeg sender en Chek ooooo. Tak ogsaa fordi du vil sende de Varer til den Permanente
ooooo.
De kærligste Hilsener fra Mor. Jette beder hilse mange Gange.
xxxxxxxxxx
Reykjavik d 14-8-57
Kære Torben.
ooooo Jeg har været paa en billig Tur til Skogafoss, saadan halvt pr. Tommelfingeren. Jeg saa ogsaa
Seljalandsfossen og en Fos, der var meget ejendommelig, jeg skulde klatre langt ind i en Klöft
ooooo helt ind under Vandfaldet. Saa var jeg paa Hlidarendi hvor Gunnar boede, og derfra kunde
man se Njåls Hus. Hlidarendi laa höjt oppe paa de lækreste lysegrönne Fjælde med Udsigt til
Ejaljallajökull og Vestmanöeme, mens Njåls Hus laa paa den helt flade Slette. Jeg körte senere over
Bergtorsvoll hvor Skarpheding boede. Jeg var paa en Tur sammen med nogen som boede paa
Mulakot hvor jeg selv boede. Senere körte Eieren mig i Jeep ud til Blixarklöften. ooooo
I Dag paa Jettes Fridag tog vi Rutebilen til Vejen der gaar om ad Esja, saa gik vi lidt ud af Vejen
klædt i Slacs og Sportstöj, og saa kom vi med en Bil langs hele Hvalfjorden over til Hvalstationen,
vi var kun saa heldige at se Resterne af en Hval ooooo.
Sidste Söndag var vi i Tingvalla i pragtfuldt Vejr, det var for at tage videre til Sog ooooo. Vi gik
langs hele Almannagiå saa Druknehullet, Penningegiå, Øxarafossen. ooooo
Kærlig Hilsen fra Mor.
Jeg skal hilse mange Gange fra Jette.

xxxxxxxxxx
Reykjavik d. 19-8-57
Kære Torben.
ooooo Det var pænt af dig at stoppe op i Brönderslev og se til Graven. Og det var morsomt at du
hilste paa Lis Billedhugger og Ragnhild, ooooo Jeg var i Gaar i Krisuvik og se de varme Kilder, der
var vel nok drön paa. ooooo
Nu de kærligste Hilsener fra Mor.
Reykjavik d. 24-8-57
Kære Torben.
Tak for dit Kort fra Bornholm ooooo.
Jeg tager herfra med ”Gullfoss” 7 Sept, ooooo
Jeg var forleden i Sog og tog en Del Billeder ooooo. Du kan tro Sog-Kraftværket er flot. Selve
Vandfaldet er smukt og Bygningerne meget flotte, ooooo
Kærlig Hilsen Mor.

100
(Det følgende er fra Karen Margrethes fjerde rejse til Island i 1960, sendt til Torben, der nu bor i
London)

Reykjavik d. 20-4-60
Kære Torben
ooooo Jeg var med paa alle Tiders bedste Tur her paa Island. Det var en 5 Dages Tur til
Vatnajökull. Först til en Del Steder jeg i Forvejen havde set, Seljalandsfoss, Skogafoss &
Markarfljot - Saa gennem Myrdalssandur, vulkansk Sand ffa Katla, der for resten ventes i Udbrud
hver Dag, saa gennem den mest storslaaede Lavamark jeg har set. Den stammer fra det berygtede
Laki-Udbrud 1783 der dræbte 10.000 Mennesker og ca 70% af alle Islands Dyr. Den har Verdens
længste Kraterrevne ca 30 km, og ca 200 Kratere ooooo. Den naaede lige til Kirkjubæjarklaustur
hvor vi overnattede. Vi var 90 i vores Selskab og vi körte i 8 store Jeeps. Næste Dag körte vi over
Islands störste Sandörken, Skridararårsandur. Der er om Sommeren saa mange Floder at Korsel er
umuligt. Der kan ikke bygges Broer*) da de enten bliver skyllede væk eller forsvinder i Kviksand.
Vi saa lidt af en Bro som var bygget sidste Aar, den var sunket helt ned i Kviksand. Ooooo
Vi kom til Lomannupur (Isl. höjeste lodrette Fjeld), forcerede nogle Floder til vi omsider naaet den
Gaard i Ørafi hvor vi skulde sove de næste 2 Nætter, ooooo
1ste Paaskedag Kl 10,30 startede vi Hjemturen, meget dramatisk. Der hvor der för kun var
Sandörken var der nu den ene Flod efter den anden, som vi forcerede i vore Jeeps med Vand i
Bilerne helt op til Sæderne. Da vi kom til Floden Skeiderar begyndte Begivenhederne at tage Fart.
Vi var nu i alt 18 Jeeps samlede. Og paa en Gang var nu en Del Mænd i gule og orangefarvede
Gummidragter ude i Floderne hvor de med lange Stænger sögte efter Muligheder for Overgang. Saa
begyndte endelig Overkorslen, én Bil ad Gangen. Bilen standsede midt i Floden og maatte trækkes
tilbage igen. Saa forfra. Men omsider var vi ovre alle paa én Bil nær som vi maate efterlade. Men da
vi kom til Nupsvatn som i Forvejen er vanskelig, blev det först rigtig slemt. To Mænd blev taget af
Strömmen og blev fört 50-60 m med, den ene lagde sig paa Ryggen og lod sig drive med, samtidig
med at han styrede sig selv ind, den anden begyndte at svömme og tabte derfor Kræfterne og maate
hjælpes ind. Nu var der kommet Staalvirer i Bilerne saa der var hold paa dem fra begge Sider
Floden, alligevel blev en væltet halvt om paa Siden, Folk kravlede ud af Vindue og Dör op paa
Taget hvor de sad og klamrede sig fast medens de skreg og raabte Hjælp. En tysk Pige fik
Nervesammenbrud ved Synet og vi andre dirrede af Spænding. En Baad som vi havde paa Taget af
en Bil kom i Vandet, men inden den naaede frem fik Chaffören Bilen rettet op. Det var en temmelig
forrykt Idé, naar der var fuldt af Mennesker ovenpaa, saa der blev raabt og skreget, men ikke én
faldt i Vandet. Vi fik dem saa i Land men nu var der kun eet at göre. Vente. Denne Bil havde
ödelagt Overgangen og Strömmen var blevet for stærk til at finde nye. Saa vi sad godt vaade i
Bilerne til Kl 4 Morgen, jeg havde kun faaet 2 Kiks og noget Chokolade men i Lobet af Natten fik
jeg 6-7 Snapse, det varmede. Vi skulde have haft Fest i Stedet for til langt ud paa Natten i
Kirkjubæjarklaustur. Vi naaede derhen Kl 7 Morgen ooooo.
I Gaar Eftermiddags var jeg med Einar henne at hilse paa hans bror Kjartan, ooooo I Aftes til
Selskab hos Dr. Thorarinssons ooooo.
De kærligste Hilsener fra Mor.
*) Man har senere bygget 3 store broer, der nu og da bliver revet væk af vandet.
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Julen 1990
Kære Diana
Jeg önsker dig, Börge, Judcy, Gina og Dean en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkeligt Nytaar.
Det var dejligt at höre fra dig og om hvor godt det gaar med Gina og Judcy med Strikningen og
Vævningen. Bare er det ærgerligt, der er saa langt imellem os, ellers kunde jeg lige tænke mig at
komme og hjælpe med at sætte den store Væv op. Er Judcy interesseret i at faa mine Væveboger,
saa vil jeg sende dem til hende. Jeg væver ikke mere, har slet ingen Væv, men savner det engang
imellem. Jeg synes ellers det maa være dejligt at flytte saa I kan være mere sammen med Bömene.
Bor Dean ogsaa i Lakefield?
Torben, Jonna og Tore har i Sommer været paa Rundtur i USA. Torben vandt jo 50.000 Kr. da han
var oppe i Händel i Klar-Parat-Svar.
Juleaften skal jeg ud til Torben, Tore og Jonna. Tore er nu 11 År og er en rigtig frisk Dreng, gaar til
Karate. Haandbold o.m.m.
ooooo
De kærligste Hilsener fra jeres heng. KaMa
xxxxxxxxxx

(Det følgende er hendes sidste brev, skrevet 4 måneder før hendes død)
Julen 1993
Kære Diana.
Jeg önsker dig og hele Familien en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytaar. Jeg
haaber I allesammen er raske og har det godt. Det var dejligt at Torben, Jonna og Tore fik Lejlighed
til at besöge jer. Det var en stor Oplevelse for dem. Nu kunde det være spændende om I alle
efterhaanden kunde besöge os i Danmark. Nu er det efterhaanden mange Aar siden du var her sidst.
Jeg er flyttet i en ny og dejlig Lejlighed, ogsaa nær Slottet, saa jeg bliver i Miljöet, det er rart. Nu
havde jeg ogsaa boet i det gamle i 50 Aar, og det var meget forfaldent.
Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener til jer alle fra KaMa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REJSEBESKRIVELSE OG TO BREVE FRA INGEBORG JOHANSEN
(1946 rejser Ingeborg for første gang til Island. Fra denne tur har hun nedfældet følgende indtryk,
der er præget af at komme fra et efterkrigs Danmark med vareknaphed til et Island, der under
amerikansk påvirkning har faet en række moderne hjælpemidler)

Langsom gled ”Esja” ud i det blå - min første rejse - fjernt fra Danmark - gjalt Island - vi
passerede Kronborg - man kan ikke komme uden om at der er smukt ved Sjælland’s kyst - jeg var
ikke søsyg på turen - er søstærk - tåler søen - det var nu ikke meget vi så af Norge’s kyst - klart
vejr var det ikke - Øresund - Kattegat - Skagerak - Nordsøen og nu er vi på Nordatlanten og jeg
har klaret den fin — søsygen stiger med bølgerne så de fleste af Passasereme er til køjs både Nat og
Dag - det er ikke morsomt for kahyt’s-dameme - de mærker også at de er på søen - kosten er
upåklagelig - betjeningen god - hvad mere kan man så forlange - tiden går forbavsende hurtig - vi
keder os ikke - i aftes passerede vi Shetlandsøerne og så nåede vi Færøerne - Thorshavn er en
hyggelig By - vi havde god tid til at se os om og drikke kaffe på Byen’s Conditori og om Aftenen
var der Bal for alle i Forsamlingshuset til kl 24 - næste dag var vi efter at vi havde drukket
Morgenkaffe på skibet — ude at gøre indkøb o.s.v. — så lød Sirenen fra Skibet og vi gjorde os klar til
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at forlade Byen - først 3die gang Sirenen lød var det afgang - vi passerede så Vestmanøeme og
endelig Island - det første mine øjne fangede var de stærke farver på Hustagene og så Fjeldene - jeg
blev i Reykjavik fra Skibet kom ind ved 1214 tiden og til Rutebilen gik til Hveragerdi Kl 6.
Lad mig nu lige fortælle lidt om mig selv - hvad jeg oplevede på Skibet - for en gang skyld kunne
jeg glemme alt og alle og så lyst på tilværelsen - en aften havde vi festaften arrangeret af Herbert* han holdt taler fortalte vittigheder o.m.a. — Island’s største Skuespiller Larus Palson underholdt
også - ligeledes en Pianist - jeg morede mig glimrende - kom først i Seng Kl 2!4 - næste aften
fortsatte vi - Humøret var endnu mere højt en 1/1 fisk Cognac 90 kr - Snaps 75 kr - 012 kr skrækkelige priser - Forfatteren Tomas Olesen Løkken’s Datter var også med - jeg fik mange
Venner på Skibet - altså - jeg kom til Island - Kl 1254 - var inde på ”Holl” og fa mig et varmt Glas
Sukkuladi 1,85 og et glas Mjølk 60 øre - Sodavand 1,95-1 pk Cigarretter (Lucke Strike) 4 Krher på Island kører man i venstre side - postkasserne er blå - der vrimler med Biler i gaderne i
Reykjavik - jeg tror at det er en hver Mand’s eje.
Gudjon Siggurdsson hentede mig i Hveragerdi - i Bil 4 km til ”Gufudalur” - pludselig kørte
Sigurdsson ud i Vandet - jeg gav et skrig fra mig - men der var ingen Vej udenom - vi skulle over
og jeg kom over og det gik - ”Gufudalur” blev mit Opholdsted i ca 4 Måneder og der havde jeg en
herlig tid - med mange interessante Oplevelser. Fru Sigurdsson og jeg drak kaffe dagen lang og røg
”Lucke Strike” - kosten var bedre end i Danmark - vi fik god Mad - Ris Svedsker Rosiner Dadler
tørrede frugter- dejlig Islandsk Smør - kort sagt - alt hvad vi ikke kunne få i Danmark - ja det var
en pragtfuld tid - uforglemmelig. Anna (Datteren) lærte mig Islandsk og jeg underviste hende i
Musik - vi sparede ikke på Lys og Varme - Elektrisk Opvaskemaskine og Tørremaskine - Komfur
og Apparater - Strygejern - Centralvarme overalt - Badeværelse - ”Slip og Træk” Fra Reykjavik til Hveragerdi er der ca 1 times Kørsel med Bus (radio) over en Bjergkede gennem
mosbevokset Lava-Fjelde på begge sider af Vejen - Sne på Fjeldene - i hundredevis af varme
Kilder til højre og venstre - når vi har nået ca 400 Meter op i Luften fra Vandfladen går Vejen med
et ned af en stejl Skrænt - den er så stejl at Vejen slår over 30 Kringelkroge inden man kommer ned
igen - men så kører man ind i en hel tåge af Damp op af de kogende Kilder og der står den lille By
Hveragerdi - en By varmet op med Kildevand og til dels Elektrisitet af samme - nogle koger
Maden i de varme Kilder - fylder Suppen Grøden Fisken Kødet eller Kartoflerne i en Spand og
putter så Spanden ned i et lille hul hvor Vandet koger og bobler - der bages også Rugbrød nede i
Jorden - Dejgen bliver puttet i en lille Blikspand og gravet en 54 alen ned i den varme Jord - efter et
Døgn er det bagt og det skal smage dejligt - jeg har smagt det - det er en nem og billig måde at
bage på - ind i mellem Husene er her stejle Bjerge og Vandfald - her er alle Huse opvarmet med
Kildevand - Elektrisk Lys fra en Ä midt i Byen - Åen har varmt Vand - dejlig Badebassin - dejlig
Badeliv ved Elektricitet’s-dæmninger i Elven - Elven er nemlig varmt Vand og kogende Kilder lige
ned hvor Dampen stiger op fra og lægger et fint Tågeslør omkring. Her er et Mejeri og 18-20
Drivhusegartnerier der aldrig bruger Kul men er varmet op med Kildevand. Byen ligger meget
central - kan komme næsten hvor man vil med Bus i Island - Restaurant o.s.v. - 35 km fra
Reykjavik med Bus ad Fjeldvej flere gange daglig - ”Gryta” er en springkilde ved ”Gufudalur” springer med kogende Vand hver anden time i 10 minutter ad gangen ca 20 meter op i luften - dens
tynde stråle er meget lige - hullet er ikke større i omfang end en kop - denne Vandsøjle varer i 10
minutter - et pragtfuldt syn - en herlig tid - med Solskin og Regn - Sol og Sommer - højt Humør.
*) Herbert Jonsson, postmester i Hveragerdi
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(I 1963 er Ingeborg for fjerde gang på Island, hvorfra hun sender følgende brev til søsteren Karen
Margrethe)

Reykjavik, onsdag d 14/8 (1963)
Kære Ka-Ma! Tusind tak for brevet. Jeg er glad for at være her på Island. Reykjavik er næsten ikke
til at kende igen - endnu har jeg kun været i Hveragerdi nogle dage - men det regnede hele tiden så
jeg var ikke uden for en dør i 3 dage - inden jeg tog med bussen tilbage var jeg lige inde og hilse på
Herbert - jeg skulde endelig hilse Dig - på en og samme dag for jeg rundt fra Herodes til Pilatus for
at finde et værelse men det mislykkedes - Aviser har ikke været til mens jeg har været her på grund
af strejke - jeg henvendte mig så på et Arbejdsanvisningskontor og sagde ja til arbejde 3 steder - så
havde jeg noget at vælge imellem - og skulde møde næste dag kl 8 - men der var ikke værelse til så opgav jeg det - så langt omsider fik jeg et Hotelværelse til 1,25 pr dag - det var ikke dyrt (knap
20 danske kroner) man kan ikke købe mad - men der er køkken hvor man kan lave mad o.s.v.
Værten fortalte mig det først da jeg var nede og betale værelset - han sagde at det var det eneste
sted i Reykjavik hvor man kunde benytte køkken til at lave mad
ooooo
der er mange værelser — jeg havde 2 — det ene sov jeg i — det andet var med polstrede møbler,
Radio, hustelefon o.s.v. - jeg sagde til ham at jeg havde en søster som muligvis vilde en tur til
Island, om Du så kunde fa værelset, det kunde Du godt
ooooo
som Du ved arbejder jeg hos Tryggva i Mulakaffi et selvbetjeningsmadsted - han ejer det ikke selv
men er bestyrer sammen med 3 andre. Jeg arbejder fra 8 til 2 - den anden dag fra 2 til 12 - med
opvask - har 1 ugentlig fridag - men den dag arbejder jeg også, jeg vil heller have samlede fridage
- så jeg tager nok en tur til Isaferdi - Bussen går fra Reykjavik kl 8 morgen og er i Isaferdi kl 23 om
aftenen. Må tage 1 værelse for natten og er tilbage næste dag kl 23 - turen retur koster 1000 kr
minus kost og logi - de sagde på turistbureauet at det var en streng tur - men en oplevelse man
aldrig glemmer. Turen er med bus ind i landet
ooooo
jeg vil regne med at jeg tjener ca 140 pr dag minus kostpenge (er ca 300 om måneden af en løn på
4000 godt) med hensyn til at arbejde sagde de til mig at det var for sent på året at jeg var kommet
herop - men hvis man vil tage plads ved hvad som helst kan man altid få arbejde
ooooo
Torsdag d 15-8. Jeg fik ikke brevet afsted - der er ikke strejke mere så nu er aviserne til igen. Jeg
har set efter om der var en stilling for Dig, men det var der ikke. Jeg tror det er bedst at søge hvis
Du vil herop - og så gå direkte der hen hvor Du kunde tænke Dig at arbejde. Jeg vil ikke råde Dig
til at tage på ”Gardur” ooooo
jeg vilde ellers gerne have været på hotellet ”Tingvalla” men de manglede ikke hjælp på det
tidspunkt - men måske de gør det nu - nu er der chance for at jeg kan komme med ”Gulfoss” hjem
- herfra d 7-9 - jeg vil jo helst sejle med den båd - til en forandring, så jeg holder op hos Tryggva d
31 /8 eller 1 ste-9 - så har jeg 8te dage til at rejse rundt - på den tid kan jeg også nå at se meget
ooooo
det kunne ellers være morsomt om vi kunde tage på ture sammen. Jeg skal nok skrive omgående til
Dig hvis jeg hører nærmere om arbejde og hvad man kan tjene. Du må endelig hilse Torben og
Jonna mange gange fra mig — jeg håber de har det godt - jo jeg har været på Hverringaskaulin og
drikke kaffe - nå nu må jeg slutte. Hav det godt - jeg skriver hvis jeg hører noget om der er mange
sild i år.
Kærlig hilsen Ingeborg
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(Det følgende brev er til Diana og familie)

Julen 1986
Kære Allesammen!
Jeg vil håbe for jer at I må fa en rigtig hyggelig Jul selv om familien ikke er så stor mere - så er det
godt - at I far besøg af Børge’s Bror og Kone. Jeg forstår godt Helga og Johs ikke er her mere
Diana — og det er et savn for Dig - men vær glad for at Du har Børge og Børnene.
ooooo
Tiden går alt for hurtig - synes jeg - tænk - nu bliver jeg 82 år.
God Jul!
Godt Nytår!
Kærlig Hilsen
”Bobo”
”Ingeborg”
Undskyld jeg kom til at skrive ”Bobo” - det kalder Torben og Jonna mig.
Hillerød d 9-12-86
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ANBEFALINGER M.M.
Tyende (tjenestefolk) skulle have en skudsmålsbog, hvori husbonden (arbejdsgiveren) kunne anføre
den ansattes tjenestetid, arbejdsområde og løn. Skudsmålsbogen blev udstedt når man forlod skolen.
SKUDSMAALSBOG FOR ANDERS CHRISTIAN JOHANSEN

Anders Christian Johansen, Søn af Huusmand Johan Bengt Svendsen og Hustru Ane Kirstine
Andersdatter paa Aistrup Hede, er født 31 October 1859, døbt i Aistrup Kirke 26 December S.A.,
vaccineret 10 Febr 1861 af Schovbo, konfirmeret 12 April 1874.
Sulsted Præstegd 17/4 74, Skanertz, Sognepræst
Anders Christian Johansen, 14‘A Aar, hermed Afgang til Østerbrønderslev Sogn.
Aistrup Skole d. 4die Mai 1874. Sørensen
Anders Christian Johansen har tient mig 1 A Aar nemlig fra 1 Mai 1874 og til Dato.
Kraghede d. 1 November 1875, Christen Sørensen
Meldt Afgang fra Østerbrønderslev til Aistrup Sogn den 1/11 75.
Anders C Jacobsen, Sognefoged

Meldt Tilgang til Aistrup Sogn No 32.
Aistrup den 7de November 1875, Peter Frederiksen, Sognefoged
Anders Christian Johansen har tjent mig i et Aar fra første November 1875 og til Dato 1876.
Søren Sørensen
Meldt Afgang fra tjeneste til Østerbrønderslev Sogn (32).
Aistrup den 1 November 1876, Peter Frederiksen, Sognefoged

219/ Meldt Tilgang til Østerbrønderslev Sogn den 7/11 76
Anders C Jacobsen, Sognefoged

Anders Christian Johansen har tjent mig fra 1ste Nov. 1876 til 1ste November 1877 og i den tid
opført sig som en Lydig og Tro Tjener,
Kraghede den 1ste November 1877, Lars Peter Jensen
Anders Christian Johansen har tjent mig fra første November 1877 og til Dato.
Kraghede 1878, Anders Chr Pedersen
Anders Kristian Johansen har tjent mig fra første November 1878 og til Dato.
Kraghede 1880, Peder Kr Andersen

Bemeldte Karl Anders Christian Johansen har tient mig fra 1 November 1880 til 1 November 1881
med tilfredshed.
Kraghede d 1 November 1881, Christen Sørensen
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Meldt Afgang fra Østerbrønderslev til Aistrup Sogn.
11/12 81, Anders C Jacobsen, Sognefoged

Meldt Tilgang til Aistrup den 17/12 81. Fol 5 - 32
Peter Frederichsen, Sognefoged
Meldt Afgang fra Aistrup til V Brønderslev Sogn den 21/5 86
Peter Frederichsen
Tilgang til V Brønderslev d 11/6 86.
A C Jensen

Anders Chr Johansen har tjent mig fra 12 Decbr 1887 til 3 Juni 1888 til min Tilfredshed.
”Pedershaab” Brønderslev 12/7 88, P Nielsen
Meldt Afgang til N Sundby.
V Brønderslev den 12 Juli 88, LI Nielsen
Meldt Tilgang til Nørresundby Landsogn den 14/9 88, No 786
E Jensen, Sognefoged
Anders Chr Johansen har opholdt sig hos mig fra den 12 Juli 1888 til den 11 Mai 1889.
P C Andersen

Meldt Afgang fra Lindholm til Vesterbrønderslev den 11/5 89
E Jensen, Sognefoged
Meldt Tilgang. Fol 138 No 67
V Brønderslev d. 12 Maj 1889, L J Nielsen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIDNESBYRDSBOG FOR CHRISTIAN JOHANSEN
Der er bevaret to vidnesbyrdsbøger fra Christians skoletid dækkende perioden fra 29/5 1908 til 18/2
1911, hvor han gik i 1. og 2. mellem i Brønderslev Realskole og hvor han altså var 11 til 14 år.
Faderen satte sin ældste søn Christian meget højt. Det gjorde skolen ikke. Det følgende er et
sammendrag af de bedømmelser, der blev givet seks gange om året foruden års- og
eksamenskarakterer.

I begyndelsen ser det meget pænt ud. Han er gennemgående ganske flink og har en god forståelse,
men er uopmærksom og urolig.
Et foreløbigt lavpunkt er september 1909, hvor det i dansk hedder: ”Ret flink, men meget
uefterettelig ved Aflevering af Stilene”, i engelsk: ”For det meste uopmærksom, daarlig forberedt
og viser ingen Interesse”, og i naturhistorie: ”Mangler Energi og fuldstændig blottet for al
Forberedelse”. I regning er han dog ”Ret flink men kunde ved Flid drive det til meget mere”.
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I november 1909 hedder det i dansk: ”Læser godt op og kan sine Vers, men gør for lidt ud af
Grammatikken, hvorfor Stilene ikke er saa gode, som de burde være, navnlig er Tegnsætningen
daarlig. Orden som Regel nogenlunde”. Engelsk: ”Christian lader til at have alt muligt andet i
Hovedet end Lektier. Viser ingen Lyst eller Interesse. Kunde være en dygtig Dreng, hvis han vilde
bestille noget ordentligt”. Til gengæld hedder det i naturhistorie: ”Det synes, som det gaar noget
bedre nu”, og i matematik: ”Meget flink” og regning: ”Her er Christian godt med”.

December 1910 siges det kort i dansk: ”Nogenlunde. Stilene duer ikke”, i engelsk: ”Er altfor tit
daarligt forberedt, om end der dog maaske er nogen Fremgang”, og i historie og geografi: ”Det
synes, som om det er Kristians Mening ikke at ville naa længere end denne Klasse. Med den
Dovenskab, han for Tiden lægger for Dagen, vil han ikke kunne klare disse to Fag” og i hans ellers
ganske stærke fag matematik: ”Ret flink. Er altfor ofte daarligt forberedt, er gaaet meget tilbage.
Standpunktet utilfredsstillende”. Det fører til denne salut fra skolens leder: ”Hvis Christian ikke
efter Jul vil arbejde anderledes end hidtil, kan han ikke bestaa Oprykningsprøven til Sommer. Vi
venter, at han tager fat for Alvor og indhenter det forsømte efter Jul”.

Hermed slutter de to karakterbøger. Der kan have været flere, men mere sandsynligt er det, at
Christian herefter er taget ud af skolen i 2. mellemskoleklasse i en alder af 14 år.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TO ANBEFALINGER FOR KAREN MARGRETHE JOHANSEN

Sindshvile 27-9-1928
Frøken Karen Margrete Johansen har været hos os som ung Pige fra 1/5 til 1/8 1928 og i den Tid
vist sig særdeles flink, pligtopfyldende og interesseret i sit Arbejde. Hun er i Besiddelse af et
vindende Væsen, dannet og venlig, og jeg kan paa det Bedste anbefale hende som en tro og
paalidelig Hjælp i ethvert Hjem, der ønsker en saadan. At Opholdet her var saa kortvarig, skyldtes
Gaardens Brand den 11/7, og vi for en Tid ophævede Husførelsen.
Fru Alex Petersen
Sindshvile
Kvistgaard
xxxxxxxxxx

Frøken Karen Margrethe Johansen har til 1ste November 1930 været her A Aar som
Husholdningselev. Hun har i Sommer været en god Hjælp og har deltaget i alt hvad der hører under
en stor Husholdning, baade Herskabs- og Folkehusholdning, samt hjulpen med Renholdelse af
Køkkenet. Frk. Johansen har udvist Interesse for sin Gerning og har udfyldt sine Pligter til min
fulde Tilfredshed; er tillige en dannet og elskværdig ung Pige.
”Overgaard” pr. Havndal. 23 August 1930
Asta Jørgensen. Husjomfru
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ANBEFALING FOR INGEBORG JOHANSEN
H Henriksen
Brønderslev Biograf
9-1-1929

At Frøken Johansen nu i 4 Aar har spillet Klaver i mit Biograftheater til min folde Tilfredshed
atesteres hermed hvorfor jeg giver hende min bedsted Anbefaling.
H Henriksen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANBEFALING FOR EINER LEMMING
København d. 15de Januar 1910
Undertegnede der ved Teknisk Selskabs Skole har haft Karetmagersvend Einar Lemming som Elev
i Fagtegning for Vognbyggeri og i den Tid han freqventerede denne - lært ham at kende som en
flink og velbegavet Elev, der gæme vil søge fremme i sit Fag - ligesaavel som han i dette har udført
smukke Ting og jeg har haft Leilighed til at bedømme hans praktisk udførte Arbeide, kan jeg
derefter anbefale ham som en dygtig Arbeider i sit Fag - og som jeg ikke tvivler om, at enhver som
vil tage ham i Arbeide kan være tjent med.
Helmuth Malling
Karetmagermester
Lærer ved Teknisk Selskabs Skole
I Klassen for Vognbyggeri
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BILAG J
NOGLE KILDEKRITISKE BEMÆRKNINGER

Ved den første udgave af denne bog blev som kilde delvis brugt en anetavle for kiropraktor Dr.
H.A. Simonsen udarbejdet 1936. Denne anetavle har siden vist sig at indeholde nogle alvorlige fejl
vedrørende ægteparret Anders Poulsen og Zidsel Sørensdatter.
ANDERS POULSEN (afsnit 3-0
Han er døbt 7-4-1811 i Sulsted hvor anetavlen angiver hans forældre som Poul Andersen og Anne
”Jensdatter”.

Anders’ far: Poul Peiter Andersen (afsnit 3-B)
Jeg er enig med anetavlen i at Anders’ far er Poul Peiter Andersen, idet der ikke er andre Poul
Andersen’er i Sulsted, der kan være fædre. Denne Anders passer fint ind i den lange række af bøm
som Poul Peiter (med eller uden Andersen) har med Anne Olesdatter. Kun ved det første bam
anføres faderen som ”Poul Andersen, landerekrut fra Ørum”. At Poul Peiter er født i Ørum fremgår
desuden af folketællingen 1845, der nævner fødesognet. Poul Peiters fødselsår er angivet på
følgende måde i folketællinger mv. i Sulsted:

FT 1801
FT 1834
FT 1840
FT 1845
Død 1847

34 år
68
76
80
82

dvs. født c 1767
c 1766
c 1764
cl765, født i Ørum
c 1765

Han er faktisk døbt 3-9-1768 i Ørum. Anetavlen anfører derimod at han er døbt 18-5-1756 i
Ajstrup!, men der er ingen der er døbt den dato hverken i Ajstrup eller nabosognet Sulsted (de to
sogne har fælles kirkebog).
Anders’ mor: Anne Olesdatter (afsnit 3-B)
Ovennævnte Anne ”Jensdatter” er en fejllæsning af Anne Olesdatter, hvis fødselsår findes angivet
som følger:
FT 1801
FT 1834
FT 1840
FT 1845
FT 1850
Død 1850

26 år
60
67
72
79
78

dvs. født c 1775
c 1774
c 1773
cl 773, født i Sulsted
cl 771, født i Sulsted
cl 772

Hun er faktisk døbt 22-1-1775 i Sulsted og bliver gift 7-11-1794 i Sulsted med Poul Peiter
Andersen. Anetavlen mener hun er ”Anne Jensdatter, døbt 16-4-1777 i Sulsted”, og har så
selvfølgelig ikke nogen vielse med Poul Peiter Andersen, men i øvrigt er der ingen barnedåb i
Sulsted den nævnte dato, ligesom der ikke er nogen Anne Jensdatter i Sulsted ved folketællingen
1787. hvor en Anne Jensdatter så skulle være 10 år.
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ZIDSEL SØRENSDATTER (afsnit 3-C)
Hun er født 10-5-1814 i Ajstrup som datter af Søren Mortensen og Inger Laursdatter.
Zidsels far: Søren Mortensen (afsnit 5-B)
Hans fødselsår angives således ved folketællingerne i Ajstrup:
FT 1787
FT 1801
Død 1830

11 år
25
55

dvs. født c 1776
C1776
cl 775

Han er faktisk døbt 10-12-1775 i Ajstrup og bliver gift 25-10-1811 i Ajstrup med Inger Laursdatter.
Anetavlen er enig i vielsesdatoen, men mener han er døbt 8-4-1774 i Ajstrup. Der er imidlertid
ingen Søren i Ajstrup, der er døbt den dato! Anetavlen mener også at Søren skulle være søn af en
Morten Jensen, der skulle være død 25-11-1786, men der er ingen døde den dag hverken i Ajstrup
eller Sulsted!

Zidsels mor: Inger Laursdatter (afsnit 5-B)
Hendes fødselsår er angivet således:
FT 1787
FT 1801
FT 1850
FT 1855
FT 1860
Død 1861

11 år
24
73
78
84
85

dvs. født c 1776
c 1777
c 1777, født i Hammer
c 1777, født i Hammer
cl 776, født i Hammer
c 1776

Hun er faktisk født 15-3-1777 i Hammer sogn og døbt dér, hvorimod anetavlen mener hun er døbt
23-1-1775 i Ajstrup - men der er ingen døbte den dato hverken i Ajstrup eller Sulsted!

Ill
ANETAVLER

Numrene i parentes refererer til afsnittene i det foregående.

TAVLE 1: CHRISTIANS OG ANNAS FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE

Nils Eliasson Kjellstrand
(2-A)
gift 1832--------------------------------- Johan Bernt Svensson
Anna Christina Swensdr
(1832-) (2-B)
(cl 792-) (2-A)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1858-------------------- (Anders) Christian Johansen
I
(1859-1942) (afsnit 16)
Anders Poulsen
I
I
(1811-1886)(3-C)
I
I
gift 1835 ---------------------------------- Ane Kirstine Andersdt
I
Zidsel Sørensdr
(1835-1887) (2-B)
I
(1814-1888)(3-C)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gift 1894
I
Hendrich Friderichsen
I
(1800-1837) (7-D)
I
gift 1830--------------------------------- Carl Frederiksen
I
Stine Cathrine Christensdr
(1834-1909) (7-E)
I
(1809-1883) (7-D)
I
I
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1863--------------------- Anna Carlsen
I
(1875-1920) (afsnit 16)
Hans Christensen Baade
I
(1790-1858) (12-C)
I
gift 1821--------------------------------- Sidsel Hansdr
Maren Sørensdr
(1837-1899) (7-E)
(1797-) (12-C)
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TAVLE 2: CHRISTIANS MOR: ANE KIRSTINE ANDERSDATTER

Anders Pedersen
(C1740-) (3-A)
gift 1768---------------- Poul Peiter Andersen
AnnaNielsdr
(1768-1847) (3-B)
(cl730-1785) (3-A)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxx
gift 1794--------------------- Anders Poulsen
I
(1811-1886)(3-C)
Ole Pedersen
I
I
(o 1728-1798) (4-A)
I
I
gift 1768---------------- Anne Olesdr
I
Helvig Jensdr
(1775-1850) (3-B)
I
(cl 739-) (4-A)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1835 ------------ Ane Kirstine Andersdt
I
(1835-1887)(2-B)
Morten Sørensen
I
(c 1745-1804) (5-A)
I
gift O1770---------------Søren Mortensen
I
Johanne Jensdr
(1775-1830) (5-B)
I
(c 1748-1821) (5-A)
I
I
I
I
xxxxxxxxxxxxxxx
gift 1811---------------------- Zidsel Sørensdr
I
(1814-1888)(3-C)
Laurs Nielsen Krog
I
(cl741-)(6-A)
I
gift 1769---------------- Inger Laursdr
Zidsel Andersdt
(1777-1861) (5-B)
(cl 737-1808)(6-A)
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TAVLE 3: ANNAS MOR: SIDSEL HANSDATTER

Niels Andersen Baade
(cl718-1779) (12-A)
gift C1739---------------Christen Nielsen Baade
N.N.
(1746-1831) (12-B)
(cl720-) (12-A)
I

gift 01773 ----------------- — Hans Christensen Baade
(1790-1858)(12-C)
I
I
I
I
Anne Nielsdr
I
(cl748-1823) (12-B)
I
xxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1821-------------------- Sidsel Hansdr
(1837-1899)(7-E)
I
I
Søren Christensen
I
(cl763-)(13-A)
gift O1790-----------------■— Maren Sørensdr
(1797-) (12-C)
Martha Christensdr
(cl769-)(13-A)
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TAVLE 4: ANNAS FAR: CARL FREDERIKSEN

Johannes Krieger
(cl733-) (7-A)
gift ol760-------------------------------- Johan Friderich Krieger
Marie Aadsel
(c 1763-) (7-C)
(cl739-)(7-A)
I
I
xxxxxxxxxxxxxx
gift 1793 --------------------- Hendrich Friderichsen
I
(1800-1837) (7-D)
Jørgen Jørgensen
I
I
(cl 727-) (7-B)
I
I
gift o 1760---------------------------------Johanne Jørgensdr
I
Kirsten Envoldsdr
(cl764-1806) (7-C)
I
(cl 736-) (7-B)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1830 -—Carl Frederiksen
I
(1834-1909)(7-E)
Anders Christensen
I
(c 1740-) (8-D)
I
gift 1781---------------------------------- Christen Andersen
I
Marie Hansdr
(1782-1851)(8-E)
I
(1759-1823) (8-D)
I
I
I
I
xxxxxxxxxxxxxxx
gift 1804---------------------- Stine Cathrine Christensdr
I
(1809-1883)
(7-D)
Lars Jensen
I
(1739-1826) (9-D)
I
gift 1778---------------------------------- Kirsten Larsdr
Eliz. Cath. Christensdr
(1780-1859) (8-E)
(1756-1826) (9-D)

xxxxxxxxxx

Aner til Marie Hansdr (1759-1823): se tavle 5
Aner til Lars Jensen (1739-1826): som Johanne Jensdr i tavle 5
Aner til Elizabeth Cathrine Christensdr (1756-1826): se tavle 6
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TAVLE 5: ANNAS TIPOLDEMOR: MARIE HANSDATTER

Laurids Christensen
(1676-1752)(8-B)
I
I
gift 1705 --------------- - Hans Laursen
xxxxxxxxxxxxxxxx
(1719-) (8-C)
I
I
I
Niels Jensen
I
I
(O1650-) (8-A)
I
gift 1672------------------- - Maren Nielsdr
I
(1677-1762)(8-B)
Johanne Christensdr
I
(1653-1705) (8-A)
I
gift 1754----------------- — Marie Hansdr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1759-1823) (8-D)
I
I
Knud Jensøn
I
(c1677-1729)(9-B)
I
gift O1700----------------- - Jens Knudsøn
I
(1711-1749) (9-C)
Margrethe Christensdr
I
I
(C1681-) (9-B)
I
I
Johanne
Jensdr
X xxxxxxxxxxxxxxxxx
gift 1733 --------------(1734-1804) (8-C)
I
I
Laurids Sørensen
I
(c 1677-1753) (9-A)
-Maren
Lauridsdr
gift O1700----------------(c1708-1782)(9-C)
Magrethe Thomsdr
(c 1674-1744) (9-A)
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TAVLE 6: ANNAS TIPOLDEMOR: ELIZABETH CATHRINE CHRISTENSDATTER

Knud Nielsøn
(C1643-1698)(10-B)
gift 1673 ---------------- Thomas Knudsøn
Helle Thomsdr
(1682-1744) (10-C)
(C1648-1721) (10-B)
I
I
xxxxxxxxxxxxxxxx gift 1712--------------------- Christen Thomsen
I
(1714-1795) (10-D)
Knud Jensen
I
I
(cl665-1737) (11-A)
I
I
gift 1682---------------- Catharine Knudsdr
gift 1752---------------- Eliz. Cath. Christensdr
Johanne Ibsdr
(1694-1775) (10-C)
I
(1756-1826) (9-D)
(cl 662-) (11-A)
I
I
Kirsten Jensdr
(c1734-1777)(10-D)

Aner til Helle Thomsdr (c 1648-1721) er

Thomas Laursen
(ol 617-) (10-A)
gift ol640
Kirsten Olufsdr
(ol 615-) (10-A)
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PERSONREGISTER
Registret er opdelt i tre dele for henholdsvis Christians og Annas forfædre, søskende og
efterkommere.
c = ca., e = efter, f = før

1, FORFÆDRE TIL CHRISTIAN OG ANNA
Der er kun medtaget forfædre i lige linie, ikke disses søskende.

Aadsel, Marie (cl739-el787)
Andersdatter, Ane Kirstine (1835-1887)
Andersdatter, Zidsel (cl737-1808)
Andersen, Christen (1782-1851)
Andersen, Poul Peiter (1768-1847)
Andersen, Niels Baade (cl718-1779)
Christensdatter, Elizabeth Cathrine (1756-1826)
Christensdatter, Johanne (1653-1705)
Christensdatter, Margrethe (c 1681 -)
Christensdatter, Martha (cl769-el816)
Christensdatter, Stine Cathrine (1809-1883)
Christensen, Anders (c 1740-e 1809)
Christensen, Laurids (1676-1752)
Christensen, Søren (cl763-el816)
Christensen Baade, Hans (1790-1858)
Envoldsdatter, Kirsten (c 1736-)
Frederiksen, Lauritz Carl August (1834-1909)
Friderichsen, Hendrich (1800-1837)
Hansdatter, Marie (1759-1823)
Hansdatter, Sidsel (1837-1899)
Ibsdatter, J ohanne (c 1662-)
Jensdatter, Helvig (cl739-el787)
Jensdatter, Johanne (1734-1804)
Jensdatter, Johanne (c 1748-1821)
Jensdatter, Kirsten (c 1734-1777)
Jensen. Knud (C1665-1737)
Jensen. Lars (1739-1826)
Jensen. Niels (ol650-el 705)
Jensøn, Knud (cl 677-1729)
Jørgensdatter, Johanne Thykjær (c 1764-1806)
Jørgensen, Jørgen (cl727-)
Kjellstrand, Nils Eliasson (gift 1832)
Knudsdatter, Catharine (1694-1775)
Knudsøn, Jens(1711-1749)
Knudsøn, Thomas (1682-1744)
Krieger, Johan Friderich (cl763-el806)
Krieger, Johannes (cl733-el787)
Larsdatter, Kirsten (1780-1859)
Lauridsdatter, Maren (c 1708-1782)
Laursdatter, Inger (1777-1861)

16
7
15
23
10
30
26
20
25
33
18
22
20
33
32
16
19
18
22
19
29
12
21
13
28
29
26
20
25
17
16
7
28
25
28
17
16
23
25
14
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Laursen, Hans (1719-el 787)
Laursen, Thomas (ol617-el674)
Mortensen, Søren (1775-1830)
Nielsdatter, Anna (cl730-1785)
Nielsdatter, Anne (c 1748-1823)
Nielsdatter, Maren (1677-1762)
Nielsen Baade, Christen (1746-1831)
Nielsen Krog, Laurs (c 1741-el808)
Nielsøn, Knud (cl643-1698)
Olesdatter, Anne (1775-1850)
Olufsdatter, Kirsten (ol615-el655)
Pedersen, Anders (cl740-el787)
Pedersen, Ole (o 1728-1798)
Poulsen, Anders (1811-1886)
Stephansen, Christen (o 1633)
Svensson, Johan Bernt (1832-cl880?)
Swensdotter, Anna Christina (cl 792-)
Sørensdatter, Maren (1797-el860)
Sørensdatter, Zidsel (1814-1888)
Sørensen, Laurids (c 1677-1753)
Sørensen, Morten (cl745-1804)
Thomsdatter, Helle (c 1648-1721)
Thomsdatter, Magrethe (c 1674-1744)
Thomsen, Christen (1714-1795)
Villumsen, Søren (cl635-1724)

21
27
14
9
31
20
31
15
27
10
27
9
12
11
20
7
7
32
11
24
13
27
24
28
24

2. SØSKENDE TIL CHRISTIAN OG ANNA
Omfatter Christian og Anna, deres hel- og halvsøskende og disses ægtefæller og børn, men ikke
sidstnævntes ægtefæller og børn

Andersen, Anna (1907-)
Andersen, Anna Marie Kirstine (1898-)
Andersen, Hans Morits (1878-fl946)
Andersen, Hans Morits (1899-1979)
Andersen, Hansine Christine (1878-1953)
Andersen, Jens Christian (1880-)
Andersen, Kaj Stenild (1910-)
Andersen, Maren Nielsen (1896-1972)
Andersen, Niels Peter (1869-)
Andersen, Sigrid Carla Katrine (1902-1902)
Andersen, Sigrid Kirstine Andrea (1912-)
Andersen, Sigurd Karl Rosendahl (1903-)
Andersen, Sofie Caroline (1874-)
Andersen, Valdemar Kristian (1900-)
Boisen, Oscar Marinus (1903-)
Carlsen, Andreas Severin (1870-1912)
Carlsen. Anna Christine (1875-1920)
Carlsen. Christian (1863-fl901)
Carlsen, Christian Rosendahl (1898-)

45
38
44
45
39
41
45
38
38
45
45
45
39
39
39
43
46
43
44
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Carlsen, Jens Peter Andreas (1893-)
Carlsen, Karl Daniel (1901-)
Carlsen, Maren Kathrine (1872-1946)
Carlsen, Sigurd Johannes (1899-)
Carlsen, Stine (1868-1935)
Carlsen, Valdemar Rosendahl (1907-)
Christiansen, Caroline Nielsine Christine (1867-1942)
Gram. Anne Mette Christensen (1858-1928)
Hansen, Hans Bernt (1898-1918)
Hansen, Hans Peder (1871 -)
Jespersen, Jens Christen (1875-1916)
Johansen, Anders Christian (1859-1942)
Johansen, Elvira Sofie Marie (1894-1986)
Johansen, Kirstine Marie (1862-1925)
Johansen, Sophie (1857-1874)
Johansen, Sørine Cecilie (1865-1909)
Nielsen, Behrendt Seier (1896-1896)
Nielsen, Karl Marius Sejer (1901-1901)
Nielsen, Peder Seier Carl (1866-1945)
Pedersen, Martine Petrine (1872-1948)
Petterson, Aksel Albert (1907-)
Petterson, Hj almar Emanuel (1906-c1995)
Petterson, Peter Valdemar (1907-)
Petterson, Ulrik Magnus (1913-1999)
Pettersson, Carl Johan (1878-1967)

44
44
44
44
43
44
38
42
35
35
35
46
36
34
34
35
34
34
34
43
40
40
40
40
39

3. EFTERSLÆGTEN TIL CHRISTIAN OG ANNA
Omfatter efterkommere og disses ægtefæller og bøm
Bannister, Allison (1988-)
Bannister, Christopher Stephen Thomas (1956-)
Bannister, Eric William Borge (1997-)
Borleffs, Carel Jan (1921-1997)
Borleffs, Carel Jan (1959-)
Christensen, Jørgen (1935-)
Embury, Ray Albert (1959-)
Halvorsen, Anne Kathrin (1969-)
Hvidegaard, Alfred (1907-1981)
Hvidegaard, Torben (1933-)
Hvidegaard, Tore (1979-)
Johansen, Anna Cecilie (1901-1921)
Johansen, Bjørn Rune (1967-)
Johansen, Carl Bemdt (1903-1937)
Johansen, Christian (1895-1895)
Johansen, Christian (1897-1913)
Johansen, Diana Marie (1935-)
Johansen, Elisabeth Marie (1902-1982)
Johansen. Ingeborg Sofie (1905-1991)
Johansen, Jette Marianne (1941-)

66
66
66
60
67
63
67
68
55
64
68
51
68
53
49
49
58
51
54
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Johansen, Johannes Berend (1899-1981)
Johansen, Karen Margrethe (1906-1907)
Johansen, Karen Margrethe (1908-1908)
Johansen, Karen Margrethe (1909-1994)
Johansen, Poul Rosendahl (1898-1957)
Lemming, Einer Johan Bernhard (1888-1940)
Lemming, Gurli Alice (1933-)
Lemming, Jørgen Berner (1941-2000)
Lund. Børge (1925-1991)
Lund. Dean Clayton (1962-)
Lund. Gina Marie (I960-)
Lund. Judcy Ann (1956-)
Poulsen, Helga Alfrida (1906-1986)
Splittorff, Jonna (1941-)
Walters, Wayne (gift 1979)
Wolter, Wolfgang Otto (1920-1998)

50
54
54
55
49
51
60
62
58
67
67
66
50
64
66
58

