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FORORD.

Medens Del I i væsentlig gråd bygger på arkivoplysninger og 
andre primære kilder, er del II i høj grad præget af 
personlige oplysninger, opnoteret i løbet af mere end 70 
år, og afhængige af den menneskelige hukommelses 
skrøbelighed.
Efterhånden som det tilsvarende materiale i arkiverne 

bliver tilgængeligt, vil man kunne kontrollere de 
personlige oplysninger og derved få mere pålidelige 
efterretninger om slægten.
Jeg er meget glad for de mange personlige oplysninger, 

jeg har fået, og bringer min hjertelige tak for dem. De 
personlige oplysninger har i mange tilfælde givet mig 
nøglen til arkivmateriale, som f.eks. da jeg ved hjælp af 
en afskrift af en vaccinationsattest fra 1845 fandt min 
oldefars bopæl det år. Jeg kunne da gå i folketællingen og 
finde hans fødesogn og derved kom jeg generationer længere 
tilbage i slægten.
Jeg er ikke i tvivl om, at mange i slægten vil kunne 

bidrage med rettelser og supplerende oplysninger, og jeg 
vil være meget taknemlig for at få sådanne meddelt, da de 
vil kunne nå at komme med i sidste del, hvor også et 
personregister vil lette anvendelsen af arbejdet.

Ulkebøl November 1996

Jørgen Wangel.
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V. GENERATION
A-Z.

A. Louise Caroline Hansine Sandbergs børn med
Jens Isak Lauridsen

(se IV A)
1. Hans Adolph Isak Jensen født 21.08.1845 i Torsted, død 
sst. 29.06.1885. Han betegnes ved sin død som cand.theol.
2. Marie Lovise Jensen født 29.11.1847, ugift 1880. 
Hendes skæbne er uoplyst. Men da faderen angives at have 4 
levende børn 1901, må hun være i live da.
3. Laura Jensine Jensen født 15.11.1850 i Torsted, død sst.
11.06.1931. Hun blev gift 22.06.1871 i Torsted med Søren 
Jørgensen født 01.07.1840 i Hostrup, Stouby. Han døde 09. 
04.1905 i Torsted. Børn: VI A
4. Adolfine Helene Vensel Jensen født 24.09.1852 i Torsted 
død 07.12.1852 sst.
5. Adolfine Helene Vensel Jensen født 28.01.1854 i Torsted, 
død 07.04 1854 sst.
6. Adolf Vensel Jensen 29.09.1855 i Torsted, død ca. 1930
sst. Han blev gift med Jensine Marie Andersen født 15.05. 
1867 i Uldum. Børn : VI B
7. Johan Olaf Brunlei (ifølge degnens kirkebog, Brovnley 
ifølge gravsten) Jensen, født 14.12.1864 i Torsted, død 07. 
01.1951, begravet i Torsted. Han blev gift med Ane Marie 
Pedersen, født 14.06.1879, død 28.10.1967. Ved skiftet var 
arvingerne på hendes mands side: Søren Olaf Jørgensen, Aage 
Kjær Lauridsen, Isak Jensen i Ølsted, (søn af Adolf), og 
søsteren Lauras sønnedatter Edith Vivier de Vougouen, 1 
Villa de Segler, Paris, men søsteren Marie Louise Jensen 
synes da død uden at efterlade arvinger.
B. Marie Christine Karen Sophie Felds børn med

Wilhelm Carl Møller:
( Se IV B 1 )

1. Niels Michael Jørgen Møller (opkaldt efter begge 
bedstefædre) fødtes 14.01.1848 i Haverslev præstegård. Han 
blev hjemmedøbt 16.01. og blev 15.06. båret til sin dåbs 
bekræftelse i Haverslev kirke af hr. Møllers hustru i 
Mollerup. Faddere var:
J.C.Møller til Kirkensgaard, hr proprietær Hasselbalch, 
informator Wesenberg og informator Christian Kjær i 
Haverslev præstegård ( han blev senere gift med barnets 
moster ). Moderen blev introduceret 27.02.

N.B. Faderen var blevet pålagt kirkedåb!
2. Nicolette Sophie Møller blev født den 30.01.1849 i 

Haverslev præstegård og blev hjemmedøbt samme dag.
Hun fik sin dåb bekræftet i Haverslev kirke 07.06.1849 og 

blev konfirmeret sammesteds 12.04.1863. Den 28.09.1850 var 
hun blevet vaccineret af Münster.
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3. Hans Christian Møller fødtes 10.03.1850, blev 
døbt hjemme den 12. og fik sin dåb bekræftet i Haverslev 
kirke 16.04, samme dag som farbroderen, Henrik Sophus 
Møller, ægtede mosteren Michael ine Petrea Feld. Drengen 
døde allerede året efter 7.02. og blev begravet 14.02.1851 
i Haverslev.
4. Hans Christian Møller blev født 05.02.1852, hjemmedøbt 

08.02. og fik sin dåb bekræftet i Haverslev kirke 18. 
05.1852 båret af jomfru Møller fra Weilesgaard. Faddere: 
Fru proprietær Møller til Kirkensgaard, og hr. Møller 
til Padkjær, hr. købmand Christensen og C. Feld fra 
Skjarhenggaard. Moderen blev introduceret 14.03.
Han døde af koldfeber 25.11.1861 og blev begravet 02.12. 

i Haverslev. Skifteretsattest blev udstedt 30.11.1861.
5. Nicoline Elisabeth Møller fødtes 22.02.1854. Hun blev 

døbt hjemme 26.02. Den 13.07. blev hun båret i Haverslev 
kirke til sin dåbs bekræftelse af jomfru Møller fra Malte. 
Faddere var: Proprietær Møller til Kirkensgaard i Beistrup, 
hr. proprietær Cortzen, købmand Christensen og pastor Kjær. 
Moderen blev introduceret 26.06.

N.B. Faderen var blevet pålagt kirkedåb!
6. Julius Johan Constantin Møller fødtes 16.02.1855 og 

blev døbt 13.04.i Haverslev, båret af moderen madam Møller. 
Faddere var: Proprietær Møller, Jens J. Svare og proprietær
C. Møller til Kirkensgaard i Beistrup.
Moderen blev indtroduceret 13.04.1855.

Han må være død før 04.01.1858.
7. Julius Johan Constantin Møller er født 04.01.1858, 

hjemmedøbt 28.02.og blev båret til sin dåbs bekræftelse i 
Haverslev kirke af sognepræstens kone, Johanne Maria 
Cathrine Sørensen af Haverslev præstegård. Faddere var 
købmand Christensen af Haverslev, proprietær Chr. Møller af 
Kirkensgaard i Beistrup sogn, forpagter Hendric Møller til 
Padkjær og jomfru Frederikke Hasselbalch af Wanggaarden 
Moderen blev introduceret 07.03.1858.
8. Christian Feld Møller er født 05.12.1859 og døbt i

Haverslev kirke 10.02.1860, båret af moderen, madam Møller 
i Wanggaarden. Faddere var: Proprietær C.Møller til
Kerkensgaard i Beistrup sogn, forpagter Møller til Padkjær 
med madamme og fru Høst fra Haverslev præstegaard (Johanne 
Marie Christine Sørensen).
Moderen blev introduceret 08.01.1860.
9. Caroline Wilhelmine Marie Møller blev født 26.04.1861, 

hjemmedøbt 30.04. og blev båret til sin dåbs bekræftelse i 
Haverslev kirke 25.08. af proprietær Møllers hustru af 
Kerkensgaard. Faddere var: Christine Marie Sophie Høst af 
Haverslev præstegård ( datter af sognepræsten), proprietær 
Møller (af Kerkensgaard), forpagter H. Møller af Padkjær 
og N. Møller af Padkjær ( Niels Krabbe Møller, farfaderen). 
Moderen blev introduceret 09.06.1861.
Hun døde allerede 31.05.1862 i en alder af 1 år og 1 

måned i Haverslev.
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C. Michaeline Petrea Felds børn med
Hendrik Sophus Møller:

( Se IV B 2 )
1. Frederikke Jørgine Møller fødtes 11.07.1851 på Padkjær. 

Hun blev hjenunedøbt 15.07. og blev båret til sin dåbs 
konfirmation i Bjørnsholm kirke 04.12.1851 af madam Bie på 
Lundsgaard. Faddere var : Jomfru Hannevera Wulff til 
Østergaard, Christian Peter Møller og Vilhelm Carl Møller, 
gårdejere i Han Herred.
2. Laura Nicolette Møller fødtes 03.04.1855, blev 

hjenunedøbt 25.04. og fik sin dåbs bekræftelse i Bjørnsholms 
kirke 27.06.1855 med faddere:
Gårdejer Wilhelm Møller og frue, Wanggaard, og gårdejer 
Christian Møller, Kirkensgaard, samt forvalter Bie på 
Lundgaard. Hun døde samme år den 20.08. og blev begravet 
24.08. i Bjørnsholm.
3. Christian Michael Møller blev født 09.12 1858. Han 

blev døbt 30.01.1859 i Bjørnsholm båret af jomfru 
Springborg fra Skjern, med faddere:
Jomfru Sophie Møller, proprietær Skoubo, Nyordgaard, samt 
proprietær Møller fra Beistrup, forvalter Sig. Bie fra 
Lundgaard og forvalter Carl Nyholm fra Bjørnsholm.
Han blev konfirmeret i Bjørnsholm 05.10.1873.

4. Niels Johannes Møller fødtes 28.12.1860, blev hjemmedøbt 
03.02.1861 og fik sin dåb bekræftet 07.05.1861 i Bjørnsholm 
kirke, båret af madam Nørgaard fra Ranum.
Faddere: Proprietær C.Møl1er, Wanggaarden i Haverslev, 
forpagter Juul, Nyorgaard samt forvalter Nyholm, 
Bjørnsholm.
5. Bolette Michaeline Møller fødtes 21.05.1864 og blev 

døbt i Bjørnsholm kirke 01.10. båret af madam Nørgaard, 
Ranum Skole. Faddere : Forvalter Nyholm, Bjørnsholm, 
forvalter Bie, Lundgaard og forvalter Juul, Kjærgaard.
6. Hans Peter Møller fødtes 29.08.1866 og blev båret til 

sin dåb i Bjørnsholm kirke 07.10. af fru proprietær 
Christian Møller på Kirkensgaard i (Beistrup) Han herred. 
Faddere: Forpagter C. Juul på Kjærgaard, forvalter S. Bie 
på Lundgaard og forvalter C. Nyholm på Bjørnsholm.
Moderen blev introduceret 04.11.
7. Constance Christine Juliane Møller fødtes 28.07 1870 i 

Næsby og blev døbt 11.09 i Bjørnsholm kirke. Hun blev båret 
af hustruen til skolelærer Isaksen. Faddere var: 
Gårdmand Anders Mortensen og gårdmand Mikkel Pedersen i 
Næsby , samt gårdmand Christen (NN) i Ranum. Hun døde 
allerede samme år den 18.09. og blev begravet 25.09. i 
Bjørnsholm.
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D. Hectore Gurrine Thryphone Felds børn med

Jens Christian Kjær: 
( Se IV B 3 )

1. Johannes Michael Peter Snog Kjær fødtes 23.03.1856 
Han blev hjemmedøbt 23.03 og fik sin dåb bekræftet i 
Skjern kirke 25.04. 1856, båret af sin mormoder fru Feld 
fra Haverslev præstegård. Faddere var : Jomfru Hanini 
Jordan fra Skjern Præstegård, provst Jungersen (Deibjerg), 
sognepræst Cramer (Stauning), kapellanen Kjær, doctor Wedel 
fra Tarm og købmand Hansen af Skjern. Han blev vaccineret 
14.07.1858 af distriktslæge Arentz.
2. Christian Kjær fødtes 26.04.1859 i Skjern. Han blev 

hjemmedøbt 09.05 og fik sin dåb bekræftet i Skjern kirke 
21.06.1859, båret af jomfru Frisch fra Horsens.
Faddere var: Jomfru Springborg af Skjern, Sognepræst 

Christian Johan Lodberg Vilstrup ( i Resen ) og Christian 
Frederik Jordan, (sognepræst i Skjern).
Han blev vaccineret 14.07.1859 af distriktslæge Arentz. 

Han døde som student 10.10.1878, kun 19 år gammel.
3. Jens Christian Thomas Kjær fødtes 20.11.1862 og blev 

døbt 21.01.1863 i Skjern, båret til dåben af fru Dorthea 
Wolthers. Faddere var:
Frøken Henriette Rasmussen, distriktslæge ( Niels Thomas 
Marcus Giøe Rosenkrantz) Wolters i Tarm, apoteker i Tarm 
Rasmussen og discipel Carl Rasmussen, alle fra Tarm i 
Egvad sogn.
Han døde af skarlagensfeber i Skjern 08.04.1869.
4. Marie Michaeline Bolette Christine Kjær blev født 
03.01.1861 i Skjern og blev døbt der 06.02.1861, båret af 
fru provstinde Jungersen ( Hedvig Ingeborg Bang ) fra 
Deibjerg.
Faddere var : Jomfru Louise Lübecker fra Skjernbrogaard, 
provst (Anders Christian) Jungersen, kapellan (Frederik 
Vincens) Gad fra Borris og købmand Chr. Hansen, Skjern. 
Navnet: Bolette var opkald efter fasteren, Bolette Kjær.
5. Thora Gurine Elisabeth Kjær blev født i Skjern 
12.11.1864 og døbt i Skjern kirke 26.12. båret af fru Kjær. 
Faddere var: justitsrådinde Lund på Petersminde, sammen med 
frøknerne Louise Lübecker og Hanne Stilling på 
Skjernbrogaard, samt justitsråd Lund, købmand Hansen, cand. 
juris Dreier og exam, juris Poulsen, alle af Skjern.

Hun døde af lungebetændelse 01.02.1869 i Skjern og blev 
begravet der 07.02.
6. Caroline Nicolette Kjær blev født 04.12.1866 i Skjern 

og blev døbt i Skjern kirke 08.01.1867 båret af frøken 
Regine Lübecker fra Skjernbrogaard.
Faddere var : Frøken Johanne Schönau i Skjern præstegård, 
apoteker Rasmussen og distriktslæge Wolters fra Tarm samt 
cand. juris. Krarup fra Skjernbrogaard.
7. Thora Gurrine Elisabeth Kjær fødtes 12.01.1869 i 

Skjern, blev hjemmedøbt og fik sin dåb bekræftet i Skjern 
kirke 31.03. båret af fru M. Kjær ( Ane Margrethe Elise 
Nielsen, 1822-1894, ) fra Randers (gift med barnet farbror, 
procurator Th. Kjær).
Faddere var: præsterne Cramer fra Stauning og Faurschou fra 
Deibjerg, distriktslæge Wolters og apoteker Rasmussen, Tarm 
Hun blev gift med læge Henrik Kjær i Hurup, uden børn.
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E. Christian Petersen Rodtwitt Felds
søn med Ane Marie Kleis:

( Se IV B 4 )
Hans Michael Feld blev født 01.09 1856 i Haverslev 

præstegård, blev hjenunedøbt 22.08 og fik sin dåb bekræftet 
i Haverslev kirke 04.10. båret af madam Høst, Haverslev 
Præstegård (sognepræstens kone).
Faddere var: Proprietær Møller og madamme til Wanggaarden i 
Haverslev, købmand Christensen og frue samt informator 
Buchhausen, Haverslev præstegård.
Han døde af skarlagensfeber 04.04.1858. To dage efter 

døde hans fader af samme sygdom, og de blev begravet sammen 
den 14.04. Skifteretsattest blev udstedt 08.04.1858.
F. Othaiia Henriette Victoria Tarquinia Wengels børn

med Søren Thuesen Christensen:
( Se IV C 2 )

1. Niels Adolph Wengel Christensen fødtes 28.08.1867 i 
Ullerup sogn, Vejle amt. Han var med sine brødre og sin 
moder i U.S.A., men rejste hjem med hende ca 1893 og blev 
vejmand i Søllested. Her købte han hus, med plads til 
moderen foruden hans egen familie. Han ægtede samme år 
Marianne Hansen, født o.1870, død ca. 1943.
De fik 7 børn VI C
2. Oscar Wengel Christensen død i U.S.A., ca.60 år gammel.
3. Emil Wengel Christensen død i U.S.A.
4. Peter Wengel Christensen død i U.S.A.
5. Laurits Wengel Christensen død i U.S.A. 45 år gammel.
6. Ludvig Wengel Christensen kaldet Wilson, født 1873, 
boede 1963 i Portland, Oregon hos datteren. Genoptog da 
efter ca 70 års forløb forbindelsen med familien i Danmark 
ved at sende et brev adresseret til: Adolph Christensen 
( or heirs ) Nybølle per Søllested, Lolland, Danmark.
Landposten kunne ikke finde adressaten, spurgte den gamle 
sognerådsformand, der foreslog at sende det til Gartner 
P.Wengel i Rødby. Man holdt fortsat forbindelse med hans 
slægt i Portland med en lokal engelskkyndig lærer som 
tolk.

Men brevene og med dem familiens senere adresse i 
U.S.A, gik desværre tabt under oprydningen af gartnerens 
bo, og forbindelsen med denne amerikanske slægtsgren blev 
således atter afbrudt. 1 datter: VI D
G. Alma Jutta Victoria Wengels børn med Rasmus Hansen:

( SE IV C 3 )
1. Frands Adolph Wengel Hansen fødtes 21.05.1876, blev 

hjemmedøbt 19.06. og fremstillet i kirken i Idestrup 
10.09. Han døde 09.03.1939 som lærer i Vaabensted.

Han var en afholdt mand, og der blev af gamle elever 
rejst en mindesten over ham.
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Den 02.01.1903 blev han i EskiIdstrup viet til Maren 
Helga Petrea Rasmussen, født 01.11.1882, døbt 27.12. i 
EskiIdstrup, en datter af gårdejer Rasmus Rasmussen Foged 
og Oline Margrethe Pedersen.

De fik: 1 søn, 4 døtre: VI E
2. Caja Louise Emilie Hansen fødtes 13.03.1878 og døbtes 

30.06. i Idestrup. Hun døde 18.12.1956. Den 29.05.1903 
ægtede hun lærer Jens Peter Christoffersen født 24.03. 
1877, død 05.10.1956, søn af skræddermester Jens Peter 
Christoffersen og Ane Cathrine Thomsen i Maribo.
De fik 3 sønner og 6 døtre: VI F
H. Marie Lovise Augusta Wengels børn

med Christian Lauritzen:
( Se IV C 4 )

I. Carl Adolph Laurits Lauritsen døbtes i Varde 08.08.
1870 med fadderne: vognmand Otto Peder Pedersen,
ølbrygger Hans Friis Nielsen, digevrager Hans Lyhne, murer 
Lyhnes kone, værtshusholder Svanning Lauritsens kone Ane 
Nielsine Lund, alle af Varde. Han døde 1938-39, var 
smedemester i Esbjerg og 1906 maskinmester på Fanø-færgen.
Han ægtede 12. 02.1898 Mathea Kirstine Ravn, født 10.12.

1871 på Rugballegård, død 26.06.1939, en datter af
slagtermester Claus Hansen Ravn i Holsted. Familien boede 
flere forskellige steder i Esbjerg. I 1900 var deres 
adresse: Havgade 21, i 1928: Norgesgade 36 og i 1911 
Østergade 66. 1922 figurerede de som ejere af huset
Frodesgade 8. (Skattemandtalslister og folketællinger.)

De fik 3 sønner, 1 datter: VI G
2. Ane Johanne Kathrine Lovise Lauritsen fødtes 18.05.

1872 og døde 31.05.1872.
3. Johan Christian Ludvig Lauritzen fødtes 05.05.

1873 og blev døbt i Varde 15.06. med faddere:
Avlsbruger Otto Pedersen, murermester Hansen, madam 

Augusta Madsen, og jomfru Ingeborg Jensen, alle af Varde.
Han boede 1942: 933 Kenyon St., Akron, Ohio, USA, og var

da gift med Jessica. 2 børn: VI H
4. Kaja Emilie Laurentine Lovise Lauritzen fødtes

19.05. 1875. Hun blev hjemmedøbt og fremstillet i Varde
kirke 15. august med faddere:
Madam Gejer, Christian Petersen, drejer Madsen jun., Marie 
Egtved, alle af Varde, samt Simon Lauritzen fra Tvind. 
Hun døde 11. 12. 1930 som ugift husbestyrerinde i Viborg.
5. Christian Lauritzen fødtes 07.05.1877 og døde 08.05.

1877.
6. Uleica Lovise Henriette Lauritzen fødtes 12.03.1878.

Hun blev hjemmedøbt den 20.april og fremstillet i kirken i 
Varde 05.09. med fadderne: Hr. Vengel af Svendborg ( =
morfaderen Carl Adolph Wengel ), Mad. Lohse i Varde. Arne 
Pilmann ibid, drejer D. Madsen ibid, karetmager Olsen ibid, 
guldsmed Sørensen ibid.

Den 12.03.1904 ægtede hun Rasmus Hansen Rasmussen, født 
01.02.1869 i Bakkendrup, søn af gårdejer Hans Rasmussen.
De fik en datter kaldet Vitte. VI J
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7. Anna Johanne Lauritzen fødtes 24.11.1880. Hendes 
faddere ved dåben i Varde var: Gaardmand Sørensens hustru 
Christine. Urmager Bjerrums hustru Marie, boghandler Lehn 
og buntmager Danielsen, alle af Varde. Hun døde allerede 
15.05.1887.
8. Cathrine Lovise Schnedler Lauritzen fødtes 04.03. 

1883 i Varde og døde 04.10.1912. Hun blev døbt 24.juni.
Hendes faddere var: Madam Karen Petersen, ugift Marie 

Rønnau og karetmagersvend Lauritz Lauritzen, alle af 
Varde. Hun ægtede 04.12.1909 Mejeribestyrer Christian 
Christensen, født 11.04.1880, ( ifølge dåbsattest Kristian 
Kristensen, men brugte C ), død 27.12.1971, søn af Ole 
Christensen i Herrestrup, Nordrup sogn, og Ane Jensen. 
Han ægtede 29.10.1915 Alma Wengel Lauritzen, født 
18.01.1885, død 22.12.1928, søster til første hustru.

Søn: VI K
9. Alma Wengel Lauritzen fødtes 18.01.1885 og blev 
hjemmedøbt 03.02., hvorefter hun blev fremstillet i kirken 
i Varde 12.07.1885 med fadderne: Madame Lovise Wengel, 
Svendborg, particulier Karl Wengel ibid. ( = Carl Adolph 
Wengel ), værtshusholder Ole Christensen i Varde og gift 
kone Cathrine Madsen. Hun døde 22.12.1928.
Hun ægtede 29.10.1915 sin svoger Christian Christensen, 
1880-1971, mejeribestyrer, enkemand efter hendes søster 
Cathrine Louise Schnedler Lauritzen. De fik 4 sønner og 2 
døtre: VI L
10. Laurits Christian Wengel Lauritzen født 24.01.1887 
og døbt i Varde 16.05. med fadderne: Jomfru Anna Knigge, 
skomager Hovedskau, John Lauritzen og Karl Lauritzen, alle 
af Varde.
11. Anna Johanne (II) Lauritzen fødtes 02.05.1888 og 
blev døbt 29.07. i Varde med fadderne: Barnets moder, 
ugifte Hanne Petersen, ungkarl Carl Lauritzen og ungkarl 
Johan Lauritzen, alle af Varde. Hun blev gift Jensen og 
havde som enke detailforretning på Søvej 1 i Viborg.

Datter: VI M
12. Marie Louise Augusta Wengel Lauritzen fødtes 23.08.
1890 og blev døbt i Varde 28.12 med fadderne: Ugifte Jenny 
Knigge, ugifte Kaja Lauritzen og Johan Pedersen, skomager 
Hovedskou og gæstgiver Hans Madsen, alle af Varde.
Hun døde 11.05.1894.

13. Kathrine Henriette Lauritzen fødtes i Varde 29.11.
1891 kl. 2 om morgenen. Hun blev hjemmedøbt og fik sin dåb 
bekræftet i kirken med fadderne: Jernstøber Hasselbalchs 
hustru og ugift Ane Pedersen fra København samt avlsbruger 
Jørgen Pedersen fra Varde.
Hun ægtede Johan Pedersen. De fik : 1 søn, 1 datter: VI N
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J. Johan Christian Ludvig Schneller Wengels 
børn med Ellen Kathrine Knudsen :

( Se IV C 5 )
1. Carl Knud Adolph Wengel fødtes 07.11.1876 i 

Stoense. Han var ved folketællingen september 1893 
maskinlærling hos C. Andersen i Svendborg. Mekaniker Carl 
Wengel, Havnegade 47 B, København, fik 18.januar 1937 
udstedt :

Dansk patent nr.52648 med patenttid fra 06.11.1935:
" Holder til Anbringelse af Smykker, såsom Ringe og 
Armbånd, eller lignende Genstande i Udstillingsøjemed." 
Han ægtede Jenny, der overlevede ham. Søn: VI O
2. Alma Lovise Kathrine Wengel født 14.07.1878 i Stoense

ægtede 03.03.1907 i Svendborg Niels Juel Joensen, født 21. 
01. 1877 på Færøerne, død 06.01.1912, med hvem hun fik en
søn. Anden gang ægtede hun 13.11.1915 slagtermester i 
Svendborg Mads Chr. Christensen, født 31.12. 1865 i
Faaborg, søn af Mads Christensen og Nielsine Caroline 
Nielsen. Søn: VI P
3. Elna Cecilie Kristine Wengel fødtes 27.03.1881 i

Svendborg. Hun ægtede gartner i Faxe Viggo Edvard 
Christian Hindberg født 05.06.1883 i Viborg, søn af Viggo 
Joachim Coelestinus Hindberg, overretssagfører i Viborg, 
og Nielsine Schougaard. 3 sønner: VI Q
4. LOUISE Marie Wengel fødtes 8.11.1883 i Svendborg. 

Med "United States" fra København i november 1903 
udvandrede "Frøken Louise Wengel fra Svendborg, 25 Ar", 
kontrakt forevist 18.11.(Aldersangivelsen tjente nok til at 
slippe for spørgsmålet, om hun havde forældrenes tilladelse 
til at udvandre; eller hun havde ved en fejltagelse fået 
en søsters dåbsattest med sig). Hun havde sin yngre søster 
Uleica med sig. Hun kom hjem på besøg og rejste igen 
1912, som Louise Schnedler Wengel, med "Tietgen" til 
New York, U.S.A., hvor hun blev husbestyrerinde for et 
barnløst ægtepar. Hun var igen 1916 hjemme på besøg og 
rejste med "Hellig Olav" til New York. Hun fik en 
datter, der dog døde 6 år gammel i Svendborg.
Som ældre vendte hun tilbage til Svendborg, købte en 

villa og levede ugift nogle år. Her blev hun en dag 
fundet død, styrtet ned ad trappen fra førstesalen.

Datter: VI R
5. Julie ULEICA Wengel født i Svendborg 22.01.1885, 
fødslen antegnet i Frue sogns kirkebog. Hun blev døbt 
22.02.1885 i Svendborg St. Nikolaj Kirke. Kirkebog: 
"Faddere var: Skipper Jensens Hustru Josefine Jensen, 
Tobaksspinder Karl Wengels Hustru, Bedstefaderen forhenv. 
Landmand Adolph Wengel og Tobaksspinder Karl Wengel."
Hun udvandrede fra København med "United States" til 

Madison, Wisconsin, 1903, 18 år gammel, kontrakt forevist
for Københavns politi 18.11.1903, og vendte hjem 1912, 
men traf på rejsen Aksel Vilhelm (William) Wessmann, og 
ægtede ham ombord.
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Han udvandrede igen i 1912, ifølge udvandringsprotokollen 
hos Københavns politi var han fra Sverige, 22 år gammel 
handlende, og udvandrede med sin hustru Uleica, 25 år 
gammel, med "Oscar II" fra København til USA, hvor de i 
en forstad til Chicago ( 342 Marion Street, Oak Park,
Illinois) fik deres datter Aida Werna Wessmann 22.10. 
1912. Hun var 1922 med datteren på besøg i Danmark. De 
rejste afsted igen fra København med "United States" via 
New York. Uleica blev træt af at bo i USA. Manden lovede at 
skaffe sig en stilling i Danmark eller Sverige, og hun tog 
i forvejen hjem med datteren. En årrække senere havde 
han endnu ikke ladet høre fra sig, og ægteskabet blev 
opløst. Hun blev senere gift Knudsen. 1 datter VI S
Axel William Wesmann fik i U.S.A, også ægteskabet opløst, 

giftede sig igen og fik en søn, der som amerikansk officer 
besøgte København kort efter anden verdenskrig uden at 
træffe søsteren. Han havde en samtale med svogeren, men 
søsteren var ikke rask og ønskede ikke at møde ham. 
Kontakten blev ikke senere fornyet.
6. Cecilie Marie Hansigne Wengel fødtes 11.08.1886 og 

døde 20. 06.1972. Hun fik dissemineret sklerose. Hun døbtes 
i bademester Wengels hus i Svendborg og ifølge kirkebogen: 
"i Vor Frue Kirke 19.09. 1886 i Menighedens Nærværelse.
Faddere: Rasmus Jensen Rasmussen, Maren Sejersen.

Anm. Barnet døbt af E. Fleicher, Præst ved den katolsk
apostolske Menighed - Forældrene Irvingianere"

Hun ægtede 29.12.1922 i Hellerup underdirektør i 
selskabet Almindelig Brand Gothard Severin Bodmin, født 
09.02.1897 i Dragør, død 19.08.1969, søn af Lauritz 
Nicolaj Christiansen og Mathilde Severin. De fik 2 døtre: 

VI T
7. Cathrine Vilhelmine Wengel født 22.11.1887 i

Svendborg, død sst.oktober 1974 ugift. Ifølge kirkebog for 
Vor Frue Kirke : "døbtes i Bademester Wengels hus ved 
Svendborg. 18. December 1887 i Menighedens Nærværelse. 
Forældre: Handelskommis Johan Christian Ludvig Schnedler
Wengel og h. H. Ellen Kathrine Knudsen 33 Aar, 
Øxenbjergmark. Faddere: Karl Adolph Wengel Barnets Fader. 
Rasmus Jensen Rasmussen, Ane Marie Wengel. Cathrine Louise 
Wengel. Anm.: Forældrene er Irvingianere. Barnet døbt af 
E. Fleicher, Præst ved den katholsk apostoliske Menighed i 
Svendborg".

8. Dagmar Victoria Wengel fødtes 14.05.1889. Hun 
ægtede maskininspektør Axel Axelsen, død 1952. Med ham fik 
hun 3 stedsønner, de to gift og med børn. (Brev af 
14.09.1958. )
9. Karen Wengel fødtes 22.11.1890. Hun ægtede : A : 

Fri is-Jensen,: B : 1927 maskininspektør Hans Henrik
Nielsen, født 22.06.1886 i Svendborg. Søn : VI U
10. Lydia Wengel fødtes 23.01.1892 i Svendborg. Efter at 
være blevet blind kom hun 1995 på plejehjem og døde 103 år 
gammel.
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Hun ægtede 12.08. 1914 i Sandefjord, Norge, bygartner og 
kirkeværge i Stavanger Sivert Johan Jørgensen Løken, født 
25.01.1882 i Kinn-Fjordane, Norge, søn af Jørgen Løken 
og Karen Olsen. De fik 2 sønner,1 datter : VI V
11. Adolph Emanuel Wengel fødtes i Svendborg 17.03.1894 og 
døde sst. 28.06.1911.
12. Holger Wengel fødtes 04.05.1898 i Svendborg og døde 
sst. 14.01.1986. Han ægtede 24.04.1923 Christiane Sofie 
Jansen, født 06.04.1905 i Ulbølle, datter af Søren Jansen 
og Kirsten Rasmussen. De fik 2 sønner: VI X

K. Sophie Louise Wengels børn med 
Svend Georg Oscar Andresen:

( SE IV C 7 )
1. Agnes Wengel Andresen fødtes 05.08.1882 og blev døbt 

i Tostrup kirke 08.10.1882 med fadderne: Skolelærer 
J.Grønning Nielsen af Tostrup. Gårdmand Mikkel Skaarup af 
Tostrup, barnets fader, barnets moder, skolelærer 
J.Grønning Nielsens hustru Larssine i Tostrup. Moderen blev 
indledt 03.09.! Hun døde i Hvalsø 1957. Hun ægtede 
28.03.1907 Michael Agerskov Lund, født 10.04.1877, død 
01.01.1964, begravet 04.01.1964 i Hvalsø.
Han var søn af Hans Carl Ludvig Lund født i Lyngby 
28.11.1847 og død på Randrup 05.01.1923, proprietær, og 
Marie Cecilie Agerskov, 1849-1932. ( Se: Lyngbybogen 1956.)
De var barnløse, men under svigerinden Marianes alvorlige 

sygdom adopterede de hendes søn Svend Aage Wengel, født i 
Frederikssund 28.06.1914 død 13.09.1985 i Kalundborg. VI Y
2. Svend George Karl Wengel Andresen fødtes 17.07.1884 
i Tostrup og blev døbt 14.09. med fadderne: Proprietær 
Thomas Jensen Aarup til Kailestrup, Hvam sogn ( Se Worsøe- 
slægtsbog 1965. Thomas J. Aarups sønnesøn lektor Christian 
Henning Aarup, 1904-1995 blev 1970 kollega med dyrlægens 
barnebarn Jørgen Wangel på Sønderborg Statsskole og 
bevarede kontakten. De synes gennem Worsøerne at have 
fælles aner i Aalborg, se ACTA Nr.l), købmand Konrad Brun i 
Viborg, pastor Schwarz Nielsen i Tostrup, barnets moder 
og gårdmand Mikkel Skaarups hustru Maren i Tostrup. 
Moderen kom i kirke 07.09. Ifølge navnebevis fra 
Frederiksberg Birks kontor af 27.05.1915 fik han navnet: 
Svend Georg Karl Wangel. Han døde 28.12.1957 i 
Kolding og blev begravet der lørdag den 4. januar 1958.
Han lærte som kleinsmed i Esbjerg, hos sin fætter Carl 

Adolph Laurits Lauritzen, var en tid medarbejder hos J. C. 
Ellehammer, blev derefter strikkemester og siden fabrikant 
af hjemmelavede chokolader, som han solgte fra egen butik 
i Cosmorama i Kolding.

Han fik en datter før sit ægteskab, hun fik kort før 
han døde hans likvide midler, men advokaten var instrueret 
om, at det var en betingelse herfor, at hendes navn ikke 
måtte afsløres for familien.
Der er således mulighed for, at endnu en gren af 

familien dukker om, som det skete med Christian Molt 
Wengels datters efterslægt.
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Svend ægtede 1908 Bodil Marie Henninge, født 17.09.1886, 

død 08.10.1946 i Kolding.
I ægteskabet fik han 2 døtre: VI Z

Wengel Andresen fødtes 04.12. 
26.08.1921 i Iqique i Chile. 
07.02.1886 med fadderne:

Hoick, Holckenhavn. Læge 
forvalter Vilhelm Wengel, 
barnets morbroder. Enkefru 

Frøken Anna Dam, 
Iqique i

3. Christian Eiler Nicolaj 
1885 i Vester Tostrup og døde 
Han blev døbt i Tostrup kirke
Hofjægermester, lensbaron 

Kristian Høgsbro, Hellebæk, 
Korsøgaard i Simested sogn,
Schwartz-Nielsen, Tostrup præstegaard. 
Tostrup præstegård. Han døde ugift 26.08.1921 i 
Chile som apoteker og kemikaliefabrikant der.
Han blev discipel på Frederiksbjerg Apothek 

og cand. pharm.1907. Han havde tjenste på danske 
og havde været agent for firmaet "Nordisk
Kemikalieforretning", da han på en 3-årig kontrakt blev 
ansat på apoteker Holsts apotek i Guayaquil i Ecuador og 
rejste derud via Panama 1910. Derfra skrev han et brev 
til sin morbror Wilhelm Wengel, Madison, Wisconsin, USA:

i Aarhus 
apoteker 
Droge-og

"Kære Onkel! Guayaquil 28/2 1912.
Jeg ved ikke, om Du nogen Sinde har haft Fornøjelsen at 
tage mig nærmere i Øjesyn, maaske som nyfødt, og vil det 
vel saa være bedre straks at præsentere mig lidt nærmere 
for dig: Mit Navn er Christian Eiler Nikolaj Wengel 
Andresen, født i Vester Tostrup pr. Aalestrup St., Jylland, 
4. December 1885. Moder fortæller, Du skal have været min 
Gudfader, saa Du erindrer maaske mere derom end jeg. 
Forældre: 
Wengel, din 
angaar blev 
anbragt i 
farmaceutiske 
Apothekerexamen, 
Sygepasser ved det kongelige Militære Hospital i København, 
fungerede paa forskellige af Landets største Apotheker 
utilfreds med Forholdene, 
paa det herværende danske Apothek, 
største, maaske det største Apothek, 
Dollars Guld aarlig, og har jeg nu 
Civilisationens yderste Udørken. 
Livsbeskrivelse i korte Træk.
jeg er 
ikke 
danne dig

Dyrlæge Andresen og Louise 
Søster, nu bosiddende 
jeg efter at have
Apotekerlære, tog 

Medhjæ1perexamen 
blev derpaa

i 
taget 
fire 

og
trukken

Mine 
Andresen, født 

Løgstør. Hvad mig 
Præliminæreksamen 
Aar efter den 

2Jj Aar derefter 
i Trøjen som

, men 
modtog jeg Tilbud om Ansættelse 

et af Syamerikas 
, Omsætning c.% Million 
tilbragt c.1% Aar her i 

Se her har Du hele min 
Hvorledes jeg ser ud, om 

skal jeg 
selv kan

jeg
grim eller smuk, klog eller dura o.s.v 

indlade mig paa at besvare, men maaske 
en lille Mening herom.

• f 

Du

11.12.af
at jeg har 

at høre 
kære Nord-amerikanske Familie, som altid 
mig meget, og hvem jeg tit og ofte har 
lyst at besøge og eventuelt at slutte mig

Moder har jeg faaet tilsendt Dit Brev 
har dette interesseret mig saa meget, 

i Haab om senere 
Nord-amerikanske Familie 
meget, og

Fra min
1911 og
faaet Lyst at tilskrive Dig 
nærmere fra min 
har interesseret 
haft den største
til ved at udvandre, men Skæbnen vilde det altsaa ikke saa, 
det skulde være Syd-og ikke Nordamerika, der skulde blive 
mit Maal.
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har endnu Eventyrlysten i Blodet,
Verden, saa maaske Skæbnen 

og, Tusind Tak 
venlige Indbydelse, jeg skal sandelig da ikke 

gøre Brug af samme og aflægge Dig et Besøg i 
U.St.'s Paradis; jeg har i den sidste Tid læst 

meget fra de smukke Byer i U.S., saa Lysten krabber 
efter selv at tage det nærmere i 
af mine kæreste Læsninger 

Maanedsmagasinerne, de amerikanske og engelske 
jeg megen Fornøjelse af, selvfølgelig kan jeg 
engelsk og taler ogsaa en Del, hvad forøvrigt er nødvendigt 
her, da her er mange Englændere og Amerikanere, ligeledes 
Tysk baade læser og taler jeg, men Hovedsproget her er jo 
ellers Spansk, et for os Nordboere temmelig vanskelig 
Sprog, men det gaar dog nu saa nogenlunde.

Vi er kun en meget lille 
Byen Apothekeren 
Kandidater 
findes 
Doctorer, 
Apotekerens 
Apothekeren er i denne Tid paa Rejse til Europa.

Naa jeg er jo endnu ung.
Lysten til endnu at se mere af Verden, saa 
senere kunde lede min Vej til Nordamerika, 
for din venlige Indbydelse, jeg skal 
glemme at 
Madison, 
saa 
mig i Blodet

En

, hans kone 
og en Grosserer 

4 Danskere ialt.- Vi 
bor tilsammen med
dejlige Lejlighed

Øjesyn.
er nemlig 
og dem har 

altsaa læse

dansk Koloni hernede, 
er fra Scotland, 
i Panamahatte, 
tre Kandidater, 

Grossereren 
her ovenpaa

i
i

her i
3 danske 
Indlandet 

her kaldet 
Glæsels, 

Apotheket.

Det er ellers ikke noget særligt morsomt Land at opholde 
sig i. Du har vel læst om vore talrige og grusomme 
Revolutioner, Oprør o.s.v., i det sidste Oprør, der for 
kun kort Tid siden er knust, dræbtes c. 3000 Mennesker i 
løbet af 8 Dage, nu skal vi have Præsidentvalg og gaar det 
næppe af uden nye Uroligheder. I de 1% Aar, jeg har været 
her, har jeg oplevet to Revolutioner og 2 à 3 større 
Uroligheder. Naar saa hertil kommer vore talrige og 
farlige Sygdomme, Gul Feber, Thyfus, Malaria, Pest 
o.s.v.,osv., kan du jo nok forstaa, det ikke er lutter 
Morskab at opholde sig i et saadant Land for et 
nogenlunde civiliceret Menneske. Desuden er Landet fuldt 
af Tyve og Røvere, for ikke ligefrem at sige Mordere, at 
man altid maa være paa sin Post.- Jeg har Kontrakt med 
Apothekeren her på tre Aar, desværre en temmelig daarlig 
Kontrakt, Gage kun lige til Livets Ophold, alt her er 
knagende dyrt, og Arbejdstid daglig fra 7 Morgen til 9 
Aften og den halve Søndag, altsaa alt for lang Arbejdstid 
for en Europæer i Tropelandene.
Varmen er ikke så overvældende, selv om den"er generende 

nok, om Sommeren fra 25-28 Grader Celcius og om Vinteren 28 
til højst 32 Grader, heldigvis varer Vinteren ikke længe, 
fra December til midt i Marts , men er den da ogsaa slem 
nok, ikke alene med Varmen men særlig med den stadige Regn 
og Masser af Insekter, særlig modbydelig er Masser af 
Moskittoer, vi idelig har at slaas med i denne Tid.
Sidste Sommer foretog jeg en meget interessant Rejse til 

Landets store Stad Quito, gjorde Ophold forskellige Steder 
paa Vejen for at bese de smukke Landskaber og havde et 
stort og godt Udbytte af denne Rejse. -
Jeg tænker nu, naar Regntiden er overstaaet at vilde 
foretage nogle mindre Ture her i Tropelandet, Kystlandet, 
da jeg hidtil kun har set meget lidt heraf. -
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Ja, nu tror jeg dog at vilde slutte for denne Gang, 
haabende at kunde fortsætte en anden Gang, hvis Du da har 
Interesse i at høre lidt nærmere her fra Landet. Modtag nu 
fra din fjerne og ukendte Slægtning min hjærteligste 
Hilsen til Dig og Familien, haabende jeg ikke har trættet 
Dig for længe med mit Skriveri,

Din hengivne Nevø Eiler."
Senere studerede han ved universitetet i Santiago de Chile 
og tog 1914 doktorgraden der på en afhandling om analyse af 
glycerin:
"Estudio comparâtivo de los diversos mètodos de 
dosificaciôn de glicerina."
Han var derpå ansat ved salpeterværkerne i det aride 
nordlige Chile, Oficina Papero Estrada i Iqique, The 
Tarapacå & Tocopilla Nitrate Co. Ltd. Han købte det lokale 
apotek af en tysker og måtte afdrage købesummen over en 
årrække, hvilket under 1.verdenskrig voldte ham stort 
afbræk i omsætningen, da man troede, han sendte penge til 
Tyskland for at støtte den tyske krigsførelse, hvilket 
just ikke var populært i datidens Chile.
Han testamenterede hvert af sine broderbørn et beløb til 

at dække udgifterne ved første studieår.
4. Bruno Wengel Andresen ( fra 27.05.1915 ifølge 
navnebevis af Frederiksberg Birks Kontor: Bruno Wangel ) 
fødtes 17.05.1887 i Tostrup, i hvis kirke han den 17. 
07.1887 blev døbt med fadderne: Lærer Houlberg fra Hvam. 
Købmand Jens Peter Jensen, Hvam. Gårdejer Jens Jensen, 
Hvam. Frøken Ingeborg Leisner, Tostrup præstegård. Jomfru 
Kirstine Lassen, Hvam. Han døde 06.09.1952 (i Rungsted?) 
og blev begravet 19.09.1952 fra det store kapel på 
Københavns Vestre Kirkegård.
Han var assurandør for Nordisk Liv-og Ulykke.

Han ægtede november 1910 Asta Bender, født 13.05. 
1887 i Sønder Nærå som datter af Søren Peder Christian 
Bender, 1844-1910, og Marie Cathrine Gloérfeldt, 1844-1905. 
De fik: 1 søn og 1 datter: Via
5. William Wengel Andresen ( 28.07.1928 kongelig 

bevilling til navnet : Wangel ) blev født 06.07.1889 i 
Tostrup, blev hjemmedøbt 05.09. og fremstillet i kirken 26. 
12. Han havde som ung gigtfeber og rosen og blev derfor 
erklæret uegnet til militærtjeneste.

Han døde 16.08.1961 på Københavns Amts Sygehus i 
Glostrup, indlagt fra Skandrups Allé 4 Hareskovby i Værløse 
sogn efter et akut hjertetilfælde.
Han kom i Løgstør Realskole 21.08.1899 og fik senere fra 

skolens overlærer, der desuden var forstander for Teknisk 
Skole, følgende anbefaling:
"William Wengel Andresen har været Elev i Løgstør Realskole 
fra 21.08.1899 til 01.04.1904, og jeg lærte ham at kende 
som en opvakt og flink Elev, der med Pligtopfyldelse 
passede sit Arbejde saavel i Hjemmet som på Skolen; han var 
i Timerne opmærksom og interesseret, ligesom han var 
omhyggelig og ordentlig med sine skriftlige Udarbejdelser. 
Hans Opførsel i hele Skoletiden udmærket.
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At William Andresen er et Menneske, der gerne vil fremad og 
stadig arbejder videre på sin Uddannelse, viser han på 
forskellig Maade; han har saaledes været Elev i den 
herværende tekniske Skoles Afdeling for Handelselever i 4 
Aar (fra 1904-1908). Ogsaa her viste han sig som en flittig 
og interesseret Elev, der passede sin Skole og sit Arbejde 
der til Lærernes fulde Tilfredshed. Han er dertil et 
ungt Menneske med en net, elskværdig Optræden, paa samme 
Tid kvik og beskeden, og hans Vandel er helt igennem 
dadelfri.
Løgstør kom.Realskole, d. 25/4 1909
sign.Lavendtz. Overlærer, Forstander for Teknisk Skole.

Han blev uddannet i Løgstør Materialhandel og fik herfra 
ved sin fratræden følgende anbefaling af sin chef: 
"Villiam V. Andresen har været i min Material-og 
Urtekramforretning siden Oktober 1904, de første fire Aar 
som Lærling, det sidste som Kommis, og har hans hele Vandel 
i samme Tid været saaledes, at det er mig en Glæde at kunne 
give ham de bedste Vidnesbyrd.
Naar han fratræder Pladsen hos mig, da er det efter hans 

eget Ønske, og for at søge videre uddannelse på en 
Handelsskole.

Løgstør den l.ste Oktober 1909 J.A.Lorentzen."
Handelsskoleuddannelsen supplerede han på den nyoprettede 

højskole "Købmandshvile" i Hørsholm, hvor han tilbragte et 
år, der prægede ham for livet.

Derefter havde han ansættelse i Hjørring og blev, 
førend han endnu var myndig, købmand i Frederikssund.
Der blev 09.08.1912 udstedt borgerskab til ham som 

Købmand i Frederikssund.
Dette opsagde han 29.06.1914, da han havde overvurderet 

evnen ( eller viljen ) hos sine kunder blandt omegnens 
landmænd til at betale deres regninger, og derfor løb tør 
for arbjdskapital og måtte sælge forretningen.

Han boede en tid i Fredensborg, hvor hustruen havde 
virksomhed som modist. Derfra flyttede de til Rungsted, 
hvor de boede 1916-1925.
Han blev brugsforeningsuddeler i Birkerød, hvor der opstod 
stort underskud på regnskabet, ført af foreningens 
kasserer. Det kom til retssag, og her kom uddelerens 
forretningsrutine ham til hjælp.
Han havde ved enhver varelevering signeret fakturaen 

og kunne derfor i retten opdele kassererens bilag i to 
dele, den ene, som han havde fået i butikken, den anden 
som var et ekstra sæt fakturaer, som leverandøren havde 
sendt til kassereren, der havde bogført begge, men kun 
betalt den ene, og således oparbejdet et regnskabsmæssigt 
underskud til egen fordel.
W.W.A. forlod brugsforeningen, var under retssagen tjener 

på Strandmøllekroen og blev så grosserer i autogummi og 
senere salgschef for Mariendals Mølle & Brødfabrik og 
Margarinefabrikken Solo, Sønderborg, med bolig i Roskilde.

Han indarbejdede to nydannelser i Danmark: Det indpakkede 
rugbrød og den indpakkede margarine. I 1928 etablerede han 
sig med Fyns Autogummi i Odense. I starten blev familien 
boende i Roskilde, for at finde en passende bolig i Odense 
og en køber til villaen i Skovbovænget i Roskilde.



Dilletantkomedie på Købmandshvile.William Wengel Andresen med stråhat



Marianne Nielsens
°g

William Wengel-Andresens

DryErp

den 21. September 1913.
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Hans to brødre, der i mange år havde ført navnet Wangel, 
fik ham nu overtalt til, i forbindelse med den 
forestående flytning til Odense, at søge navnet for sig 
og de tre sønner, Christian Eiler Wengel, Jørgen Alfred 
Wengel og Carl Wilhelm Wengel. Kongelig bevilling blev 
udstedt 28.07.1928.
Imidlertid lod han sig friste af et økonomisk favorabelt 

tilbud til ham og hans hustru fra A/S Pfaff 
1930 blev han overinspektør for Pfaff 
samtidigt med, at hustruen blev ansat som 
til at undervise håndarbejdslærerinder i 
moderne symaskiner, som han forsøgte at 
skolerne.

Symaskiner, og 
i Nordjylland, 
démonstratrice 
brugen af 
få

de
indført i

Der blev fundet en god lejlighed, førstesalen i Grønnings 
Gaard i Aalborg, RoskiIdevillaen blev solgt, et hus i 
Lønstrup indgik i udbetalingen, og man flyttede sammen i 
fortrøstning om en økonomisk lys fremtid. Alt tegnede sig 
lovende et par år.

Imidlertid medførte oprettelsen af Direktoratet for 
Vareforsyning en kvotering af symaskineimporten, så at 
firmaet ikke mere kunne indføre det antal maskiner, det 
kunne sælge, hvorfor man nu nedlagde begge stillingerne. 
Under disse omstændigheder drev han i et par år handel med 
brugte symaskiner. Hans kone oprettede spejderdepotet: 
Wangels Magasin, der blev startet i lejligheden på 
første sal i Grønnings Gaard og siden flyttet til en 
butik i Prinsensgade ved Vesterbro.
Hun var den første, der fremstillede soveposer med 
fastsiddende pudebetræk og fik mønsterbskyttelse på ideen. 
Han fik agentur for et forsikringsselskab og blev derpå 
salgschef for vinfirmaet Duus & Co i Jens Bangs Stenhus i 
Aalborg og solgte vin til og med om formiddagen på sin 
dødsdag.
1936 flyttede de til Stemannsgade i Randers og derfra 1938 
til Set.Mikkelsgade 20 i Slagelse.
Under besættelsen brændte tyskerne ejendommen i Lønstrup, 
men fiskeeksportør Kirkedal, der havde fået nys om den 
forestående aktion, fik i den tidlige morgen hele indboet 
flyttet til sit loft, hvor det lå uskadt efter krigen, så 
tyskerne kom til et tomt hus.
Ca. 1958 flyttede de til villaen, som de en del år 
tidligere havde købt, Skandrups Alle 4 i Hareskovby, hvor 
han døde.
21.09.1913 ægtede han Mariane Vilhelmine Nielsen, født 

23.02. 1886 i København, død 12.10.1983 i Værløse, datter 
af øltapper og ølhandler, grosserer Søren Vilhelm Nielsen, 
1861-1920, og Hermine Brink, 1860-1935. Efter afsluttet 
faglig uddannelse hos modist, Kgl. hofleverandør Davidsen 
i København, søgte hun supplerende faglig uddannelse ved 
ansættelse i firmaer af forskellig karakter indenfor faget. 
Der foreligger fra de år en række udtalelser om hende:

"Frøken Marianne Nielsen har været hos mig i 9 Måneder 
og vist sig sjælden flink til fin Modepynt samt 
ekspedition"

Sign.Aalborg Dec.6.1906 Ina Larsen.
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"Dansk Straa-& Filthatte-Fabrik Silkegade 5&6. Axel 
E.Tafdrup København d.9.Januar 1907.
Frøken Marianne Nielsen, som har været i min Forretning 

i 2 Saisoner, og særlig beskæftiger sig med den finere 
Modepynt, kan jeg anbefale som en meget dygtig og 
samvittighedsfuld Dame, som jeg i alle Maader kan anbefale 
paa det bedste."

Sign. A.E.Tafdrup.
"Pariser Bazaren. A.Melby. Købmagergade 39. Kbh.8/8-1907.
Frøken M. Nielsen som har været hos mig ved Modepynt fra

1.Februar kan jeg anbefale som meget flink og 
samvittighedsfuld, hun fratræder Pladsen efter eget Ønske", 

sign. A.Melby
"Chr.Nielsen Hatte- & Buntmager Maribo.

Frøken M.Nielsen som har været i min Forretning fra 
1.Oktober 1907 kan jeg anbefale som sjelden flink og dygtig 
i sit Fag, saavel til Modepynt som Expedition, og kan jeg 
anbefale hende på det bedste til hvem hun fremtidig søger 
Beskæftigelse hos.
Maribo i Juli 1908 Sign. Chr.Nielsen Modeforretning."
"Frøken Mariane Nielsen har været hos mig i 2 Aar, fra 

1/9 1908 til 1/9 1910, som Direktrice, og har udfyldt sin 
Plads med megen Dygtighed.

Sign. S.Jensen Modehandlerinde.
Da hun følte sig tilstrækkeligt kvalificeret til at 

etablere egen forretning fik hun udstedt "Næringsbrev paa 
Detailhandel dog uden Ret til Brændevinshandel" 18.09.1913. 
For dette betalte hun i kendelse 60 kr. og i stempel 20 kr 
ialt 80 kr. Så åbnede hun egen virksomhed som modist i 
Frederikssund. Hun havde også i sit ægteskab selvstændig 
virksomhed som modist og syede da i mange år hatte til 
Fr.VIII's dronning Lovisa og hendes datter prinsesse 
Thyra indtil midten af 1920-erne. Dette gav anledning 
til en pudsig episode, som var ret karakteristisk 
såvel for den svensk-fødte dronning som for prinsessen: 
Dronningen fik engang syet en hat, der blev dekoreret med 
strudsfjer. Da hun prøvede den færdige hat, fik hun 
øje på drengene, der løb og legede indianere i haven, 
hvorefter hun bad om at få de af klippede stumper af 
fjerene med. Drengene blev kaldt ind for at aflevere det 
af udstyret, som stammede fra den kongelige fjerpragt.
Da dronningen skred ned ad trappen, blev prinsesse 

Thyra tilbage og hviskede til drengene, at hun kom 
igen et par dage efter, hvis de ville have en køretur. 
To dage senere hentede hun dem i en stor sort bil med 
kongelig chauffør, og køreturen gik til konditoriet i 
Rungsted, hvor hun trakterede med chokolade med flødeskum 
og så meget de kunne spise af konditoriets kager.
En måned efter var der basar for Dansk Røde Kors. 

Modisten, som var aktiv i Røde Kors i en årrække, fik en 
guldnål overrakt af Dronning Lovise og var så heldig i 
tombolaen at vinde et sæt forgyldte kaffeskeer, som den 
sparsommelige, men ikke nærige, Dronning Lovise havde 
givet til basaren.
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Afbygger Peder NielsensGàrd og familie år 1900. Slangerup.
Mariane 14 år, har syet hatte til søster Agnes mor,fastre

og tanter. Bedstemor bærer den traditionelle kyse.
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I 1920 blev hun efter længere tids sygdom indlagt på 
Usserød sygehus og derefter på Rigshospitalet. Lægerne gav 
ikke familien noget håb om helbredelse.
Det blev nødvendigt at anbringe børnene hos forskellige 
familier. Den yngste, Buster, kom til tandlæge, cand.pharm. 
Henrik Dahlgreen og hustru Margrethe, der var barnløse. 
Jørgen kom til den barnløse morbroder Carl, der var gift 
med Louise Ernst, Eiler til morforældrene og Svend til 
fasteren Agnes Wengel og hendes mand, Michael Agerskov 
Lund, isenkræmmer i Nykøbing Mors, der insisterede på at 
adoptere drengen. Moderen, der havde opgivet håbet om 
helbredelse, skrev under herpå på hospitalet, og papirerne 
blev indgivet.
Også øvrige plejeforældre ønskede adoption, men de ville 
afvente udfaldet af moderens sygdom og ønskede ikke at 
bestyrke hendes manglende tiltro til helbredelse. 
Imidlertid besluttede professor Schaldemose sig til at 
prøve en ny operation, hvorved han ville fjerne de 
angrebne organer. Operationen lykkedes, og efter en 
længere tids rekreation samlede hun igen familien i 
hjemmet.

Men nu uden sin ældste søn, der livet igennem nærede 
bitterhed overfor hende og overfor brødrene, så han endog 
krævede offentligt skifte efter moderen, der sad i 
uskiftet bo. Dette havde hen selv opfordret hende til, men 
skifteretten havde først nægtet hende det, da der forud for 
ægteskabets indgåelse var oprettet en ægtepagt.
Imidlertid havde retten overset, at brudgommen ikke var 

myndig ved ægtepagtens oprettelse, og at denne ikke var 
skrevet under af hans værge, så skifteretten, efter krav 
fra sønnen Jørgen, der havde læst Danske Lov, måtte ændre 
sin beslutning og give enken ret at sidde i uskiftet bo.
Som 70-årig genoptog hun tegning, der indgik i hendes 

uddannelse, gik så over til maleriet, blev medlem af 
malerkredsen "Paletten" i Slagelse og havde 1968 separat 
udstilling på Værløse Rådhus, indbudt af personale
foreningens kunstkreds. løvrigt udstillede hun på plejehjem 
for at vise, at man også som pensionist kan have glæde 
af at optage en kunstnerisk aktivitet uden erhvervs
mæssigt formål. Hun ville derfor ikke sælge noget billede, 
så længe hun var aktiv som maler ( men derefter solgte 
hun, så hun ved sin død kun efterlod enkelte billeder til 
sønnerne ).
Nogle år senere svigtede hendes syn på grund af grå 

stær. Professor Ehlers på Rigshospitalet og reservelægen 
undersøgte hende, hvorpå de drøftede hendes øjnes tilstand 
i værelset ved siden af og kom tilbage for at meddele 
hende, at de ikke mente at kunne gøre noget derved. 
"Hørte jeg rigtigt fra Deres samtale inde ved siden af, at 
De ville have opereret mig, hvis jeg havde været 20 år 
yngre?" Det måtte professoren indrømme. Hun tog da ud til 
overlæge Frandsen på Frederiksberg Hospitals Øjenafdeling 
og sagde til ham: "Professor Ehlers siger, at det mine øjne 
fejler, kan man operere for. Vil De operere mig?"- "Jeg må 
undersøge Dem først, inden jeg svarer." En uge efter blev 
det ene øje opereret, en måned senere det andet, og snart 
kunne hun se godt nok igen til at kunne skrive navne bag på 
amatørbilleder fra forrige århundrede.



20

En fest, arrangeret som "Surprise party" på hendes 90- 
års fødselsdag, måtte aflyses :

Hun havde købt billetter og på fødselsdagens morgen 
fløj hun til Tenerife, for at tage skitser til nye 
malerier, iført en ny hat, som hun selv havde komponeret 
og syet til rejsen.

Efter sin mands død i 1961 blev hun boende i villaen i 
20 år og beholdt den, til hun i et år havde fundet sig 
tilrette på plejehjemmet Ryetbo i Værløse. Her lagde hun 
sig til at dø, tæt ved 98 år gammel, mæt af dage, med 
bevaret sindsro, tro og viljestyrke. 4 sønner: VI b
L. Wilhelm (William) Frederik Constantin Wengels 

børn med Ellen Louise Ingeborg Matson:
( Se IV C 8 og V PI )

1. Arthur Matson Wengel fødtes 15.06.1891 og døde 25. 
01.1952 i Madison, Wisconsin, U.S.A., af et hjerteslag pà 
fortovet foran sin virksomhed Ray-O-Vac Co. Allerede som 
dreng var han ivrigt optaget af radio og ejede et af de 
første trådløse apparater i Madison. Han blev ingeniør, 
opfinder og direktør for Wengel Laboratories Inc. i 
Madison Wisconsin. Fra 1920 til 1932 fabrikerede han radio
er, og de fandt vid udbredelse såvel i hele USA som i andre 
lande. Han deltog i udviklingen af bilradioen, af den 
bærbare radio, og især nye hjælpemidler for svagthørende og 
døve. Han var opfinder af bl.a.:
Electrotherapeutic Apparatus, 
U.S.Patent nr.1,598,630,sept. .7.1926.
Radio Apparatus, U.S.Patent nr.2,022,447, Nov.26.1935.
Hearing Aid Device, U.S.Patent nr.2,192,669, Mar.8.1940. 
Method and Apparatus for testing hearing, U.S.Patent 
nr.2,217,394, Oct.8.1940.
Case for a portable hearing aid device, U.S.Patent 
nr.2,253,216, Aug.19.1941.
Hearing aid device, U.S.Patent nr.2,266,669, Dec.16.1941.
All-frequency generator, U.S.Patent nr.2,287,401, June 
23.1942.
Frequency responsive indicating apparatus, U.S.Patent nr. 
2,384,716, sept. .11.1945.
Voltage regulator, particularly for flash equipment for 
photography, U.S.Patent nr.2,495,301, Jan.24.1950.
Power supply unit for high-speed flash, U.S.Patent nr. 
2,659,854, Nov.17.1953.
Han skrev bl.a.bogen "The History of Auralometry" og en 
brochure på 33 sider om teknikken ved den kvantitative 
udmåling af høreevnen hos hørehæmmede, et dengang nyt 
fagligt område : "Auralometri Explained".
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Med sine mangeårige erfaringer fra forskning indenfor 
radio og lyd blev han konsulteret af :
"The Speech Department of the University of Wisconsin" 
vedrørende det eksperimetelle arbejde det igangsatte, og 
han blev levende interesseret og aktiv i forskningen for 
at skaffe bedre midler til at måle høreevnen kvantitativt 
og til at give hørehæmmede individuelt tilpassede 
hjælpemidler.
I nogle år fabrikerede han radioapparater efter egne 
patenterede opfindelser. De vandt stor udbredelse, hvad 
der har skabt vanskeligheder for dem, der i USA vil søge 
slægtninge med navnet Wengel: Mange østeuropæiske 
immigranter med navne, der var vanskelige for amerikanere 
at forstå og at stave, tog navneforandring og hentede det 
nye navn fra radiomodtageren: Wengel Radio.
I telefonbøgerne for forstæderne til Chicago findes f.eks. 
mange spalter med navnet Wengel!
Han ægtede i 1915 i Janesville Eva Mildred Wilson, født 

i Toledo, Ohio 20.11.1899, død 1984. Hun var født udenfor 
ægteskab og talte aldrig om sine forældre. Hun sluttede 
sig til Jehovas Vidner som også datteren.
De fik 2 sønner og 1 datter: IV c
2. Edith Magdalene Wengel, født 10.08.1894 i Madison,

Wisconsin, døde i Omaha, Nebraska. Hun blev uddannet ved 
University of Wisconsin i Madison som ernæringsfysiolog, 
og blev "Chief Dietitian of the Hospitals of Omaha", 
Nebraska. Hun ægtede 16.11.1921 i Madison University 
Chapel Alvin Killian Bettinger, født 03.10.1893. Han 
blev " Professor of Mathematics of Creiton University", 
Omaha, Nebraska. Hun står i : Who is Who of American Women 
1961/62, page 89. 1 søn: VI d
3. Raymon William Wengel fødtes 04.03.1902 i Madison, 

Wisconsin. Han studerede fysik og etablerede med en kollega 
Henry G.Taylor et olie-efterforskningfirma:
"Geophysical Exploration Compagny, Beaumont, Texas", 
baseret på deres egen opfindelse:

Oscillograph.
US Patent nr 1,745,817, Febr.4.1930.

Firmaet gik i starten godt, men så kom en ny lov, efter 
hvilken oliefirmaer blev beskattet af de forekomster, 
hvis størrelse de havde konstateret, selv om de ikke var 
under udnyttelse. Det satte efterforskningen i stå. Det 
kunne bedre betale sig at sikre sig lovende arealer uden 
definitiv konstatering af oliemængden, da man derved 
undgik skatten, indtil udvinding blev aktuel. Kunderne 
forsvandt, og Raymon Wengel blev så i 1933 ansat som 
forsker og leder af " Applied Physics” ved Eastman Kodak i 
Rochester, N.Y. Han pensioneredes herfra i 1967 og 
flyttede til Ft.Myers Beach, Florida. Han er opfinder af 
bl.a. de patenterede opfindelser, som Kodak har udnyttet:
Photographic lamp, U.S.Patent nr.2,043,913, June 9.1936.
Interchangeable shutter assemblage for motion picture 
apparatus, U.S.Patent nr.2,135,993, Nov.8.1938.
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Motion picture camera supply reel spindel, U.S.Patent nr. 
2,139,784, Dec.13.1939.
Friction Clutch, U.S.Patent nr.2,151,724. Mar.28.1939.
Motion picture apparatus, US Patent nr.2,169,011,
Aug.8.1939.
Method and apparatus for forming a reflector support on an 
incandescent lamp, US Patent nr.2,218,254, Oct.15.1940.
Slide changing device, US Patent nr.2,298,322, Oct.13.1942.
Film gate for projectors, US Patent nr.2,315,914, 
Apr.6.1943.
Projector shutter, US Patent nr.2,3128,239, Aug.31.1943.
Slide projector, US Patent nr.2.362,601, Nov.14.1944.
Optically infinity sight, US Patent nr.2,604,002, July 
22.1952
Film drive compensatory mechanism, US Patent nr. 2,641,961, 
June 16.1953.
Pneumatic arrangement for advancing and registering a film 
strip, US Patent nr.2,747,457, May 29.1965.
Continuos film loop holder for repeating projectors US 
Patent nr. 2,808,259, Oct.1.1957.
Buisness card structure US Patent nr. 3,072,024, 
Jan.8.1963.
Means for circulating a liquid through a processing 
apparatus, US Patent nr.3,139,904, July 7,1964,
Film record card, US Patent nr.3,77,600, April 13.1965.

Den 02.10.1926 ægtede han i Cambridge, Wisconsin Helen 
Kilbourn Pierce, født 27.06 1902, død 19 maj 1992. De fik 
1 datter og 2 sønner: VI e
M. Ulrikke Henriette Félicita Haas's

barn med Carl Elsenius Reiersen:
( SE IV D 3 )

Othalia Henriette Uleica Reiersen fødtes 13.09.1862 i
London. Hendes videre skæbne er uoplyst. ( Vahl 4030).

N. Niels Adolph Wengel Mowinckels børn
med Anna Catharina Mathilda van der Borch: 

( Se IV F 1 )
1. Michael Adolph Mowinckel fødtes 16.12.1870 i 

Antwerpen. Han fik en hvidevarehandel, 69 Rue Leopold, i
Antwerpen.
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2. Johan Henrik Mowinckel fødtes i Antwerpen 12.10.1876. 

Han var nogle år officer i Belgisk Kongo og etablerede sig 
senere med Drogueries Produits Chemiques et Industriels, 
Set.Lambertusstraat 35, Berchem, Antwerpen.
Han ægtede 21.10.1902 Ursula Élodie Vereist, født i 
Niel, Antwerpen, 14.10.1868. De fik 1 søn : VI f
3. Adolphine Alfonsine Natalie Mowinckel fødtes i 

Antwerpen 19.01.1870. Hun ægtede 15.11.1938 Frans 
Goosens, født i Hamme Les Termonde i Belgien 03.05.1875.
4. Anna Alida Mathilde Mowinckel fødtes i Antwerpen 

29.04.1872 og døde sst. 14.02.1920.
5. Magdalene Ludovica Anna Mowinckel fødtes i Antwerpen 

29.04.1875. Hun ægtede 18.07.1897 i Antwerpen major Frans 
Gurnet, født 25.01.1858. De fik 1 søn, 1 datter: VI g
0. Johan Henrik Wengel Mowinckels børn

med Anna Louise Soltau:
( Se IV F 2 )

1. Heinrich Mowinckel fødtes i Swinemünde 07.07.1870 og 
døde 07.04.1928 som købmand i Berlin. Den 06.03.1897 ægtede 
han Ida Lange, født 06.08.1877 i Ragnit, Ostpreusen og død 
19.03.1939. Han aftjente sin værnepligt som preusisk 
soldat. De fik 1 søn og 1 datter : VI h
2. Clara Mowinckel fødtes i Swinemünde 05.06.1871 og 
døde 16.09. 1903 i Rösenbeck bei Eberswalde.

Hun ægtede i Swinemünde 01.12.1893 Bernhard Gramm, 
født 24.11.1855, slusemester i Finkenherd ved Frankfurt 
a.d. Oder. De fik 2 sønner og 2 døtre : VI j
3. Else Mowinckel fødtes i Swinemünde 25.05.1875. Hun 
ægtede der 10.02.1892 Carl Brockhoff, født i Anklam 22.04. 
1862 og død i Swinemünde 24.12.1918.

De fik 1 søn og 1 datter: VI k
4. Oscar Mowinckel fødtes i Swinemünde 30.11.1882. 
Han blev frisør i Berlin og ægtede der : A : 24.03.1914 
Ottilia Schultz født i Brody 08.07.1882, død 06.09.1936. De 
fik datteren Irma Mowinckel født 06.12.1919. Den 
13.06.1938 ægtede han : B : Helene Johanna Charlotte Busch, 
født 14.05.1903 i Waldheim i Sachsen. Datter: VI 1
P. Anna Alida Wengel Mowinckels børn 

med Hans Madsen (Henry Matson):
( Se IV F 5 )

1. Ellen Louise INGEBORG Matson fødtes 09.12.1870 i
Lowville, Wisconsin og døde 02.01.1953 i Omaha, Nebraska.

Hun ægtede 24.09.1890 Wilhelm (William) Frederik 
Constantin Wengel, født 24.11. 1856, i Tved ved Svendborg, 
død 16.02.1938 i Madison Wisconsin.

Deres børn: Se ovenfor V L
2. Anna Alida Olga Matson fødtes 21.01.1873 og døde 
27.01.1948. Hun ægtede 04.10 1893 farmeren Gerald 
Townsend, født 25.12.1878, død ca.1936 uden børn.
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3. Andrea Rasmine (Gordia) Matson blev født 24.05.1875 
og døde i april 1941 af Parkinsons syge.
Hun ægtede dommeren Cameron Leander Baldwin, født 24.08. 
1872, død 15.06.1962. De fik 2 døtre: VI m
4 Anna Magdalena Matson født 28.09.1878 i Lowville, 
Wisconsin. Hun ægtede 12.09.1912 Theodor Benjamin Taylor 
født 10.10.1879, død april 1952. De fik 2 døtre: VI n
5. Selma Victoria Matson fødtes 16.10.1885 i Lowville
Wisconsin og døde i Scarboro, Ontario ca.1975. Hun ægtede 
den 24.04. 1913 Lawrence Spencer Day, født 28.09.1892. 
Han døde en julidag i 1939, druknet på en fisketur. De fik 
en søn: VI o
6. Elvira Uleica (Kya) Matson fødtes 18.01.1889 i
Lowville, Wisconsin, og døde 17.01.1963. Hun ægtede 24.04. 
1917 John Huss Curtis, født 29.09.1888, død 28.02.1961. De 
fik 1 søn, 2 døtre: VI p

Q. Adam Gleerup Wengel Mowinckels
børn med Petronella Ribe:

( Se IV F 6 )
1. Niels Mowinckel fødtes i Antwerpen 28.07.1880, blev 
under 1. verdenskrig invalideret under raid mod Zeebrügge 
og døde i Newcastle on Tyne ca. 1925 på hospital for 
krigsinvalider. (Slekten Mowinckel). Han var tekniker. Den 
20.05.1905 ægtede han i Antwerpen Helene Josepha Janssens, 
født der 25.08.1859, død sst. 10. 05.1927.

De fik en søn : VI q
2. Ludovica Adolphine Mowinckel født i Antwerpen 21.09. 
1883, død 1883.

R. Lida Marie Wengels børn med Poul Bernhard Bøving.
( SE IV G 1 )

1. Karin Sophie Böving født 29.09.1867. Gift med Carl 
Jacobsen.
2. Niels Preben Böving, født 26.06.1869. Gift med

Elisabeth H. Stendahl. De fik børnene: VI r
3. Poul Axel Böving født 16.09.1871. Han ægtede 

Lynette Wren.
4. Jens Orten Böving født 24.08.1874, ægtede Hilma C. 

Søderberg.
( På dette tidspunkt boede forpagterfamilien på Alholmen, 
Anderslöf, ved Trelleborg, Malmöhus Län.)
5. Kaj Evald Böving født 28.04.1876. Gift med Martha 

Monsen.
6. Lida Marie Böving født 02.06.1879.
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7. Riborg Birgitte Böving født 24.09.1880. Hun ægtede 

Ignaz Börretz.
8. Sten Verner Böving født 21.08.1882, død 14.01.1883 

af skarlagensfeber.
9. Ulla Gyrithe Böving født 15.02.1885.

Hun ægtede 1911 konsul, direktør John Valdemar Ekman til 
Wäja, født 29.07.1879 i Häggdänger, Västernorrlands län, 
søn af pastor Robert Ekman og Hilda Fahlén. Han gennemgik 
handelsskole og blev uddannet i England og Frankrig 1900- 
1903. Formand for bestyrelsen for Dynäs a.b. og Väija a.b., 
administrerende direktør for Svanö a.b., medlem af 
bestyrelsen for Svenska Cellulosaföreningen og Svenska 
Trävaruexportföreningen, fhv. formand for bestyrelsen for 
Härnösand Distrikts Trävaruexportförening og Angermanälvs 
Flottningsförening.
( Sturegatan 56, Stockholm: Vem är Det 1949 ).
10. Bror Georg Böving født 30.12.1889.

S. Wilhelmine Christiane Wengels børn med 
Erik Christian Andreas Qwist:

( Se IV G 2 )
1. Inger Lucie Qwist fødtes 09.02.1867, sygeplejerske.

(Vahl A 345)
2. Agnes Charlotte Qwist fødtes 05.04.1868. (Vahl A 346)
3. Johannes Carl Qwist fødtes 07.12.1869. (Vahl A 347) Han 
blev forvalter på "Skadereden", i Sorø Amt.
Han ægtede i 1895 Alvilda Elisabeth Madsen, født i 

Dragør 10.04.1870, datter af dyrlæge Fritz Julius Madsen, 
født i København 03.11.1838, og Marie Johanne Frederikke 
Andersen, født på Kaltredgaard 05.09.1836, ( gift 28.04.
1865 i Bregninge kirke .)

De fik 3 sønner, 1 datter: VI s
4. Kirsten Qwist født 08.12.1870. (Vahl A 348)
5. Margrethe Qwist født 13.09.1876. (Vahl A 349)
6. Charles Qwist, født 28.03.1874, død 1936, var 01.06. 
1890 gartnerelev på Fuglsang og stod fadder til Lida Wengel 
i Saxkøbing Kirke. Han blev senere overgartner. Han ægtede 
Ella Erich, død 1928. (Vahl A 350)

De fik en søn: VI t
7. Herluf Qwist født 25.03.1876. (Vahl A 351).
8. Christian Qwist født 06.03.1878. (Vahl A 352).
9. Rigmor Qwist født 21.06.1880. (Vahl A 353).
10. Valborg Qwist født 16.12.1881. (Vahl A 354).
11. Vilhelm Qwist født 30.06.1883, død 01.03.1884

(Vahl A 355).
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12. Kaj Qwist, født 18.12.1884 (Vahl A 356), forpagter 
på Hagestedgård ved Holbæk.

13. Helga Qwist født 20.05.1886, død 09.03.1892 (Vahl A
357) .

14. Svend Qwist født 21.02.1888 (Vahl A 358).
15. Otto Qwist født 11.08.1889 (Vahl A 359).

T. Evald Molt Wengels børn med
Christina Elise Camilla Petersen kaldet Gümoes:

( Se IV G 5 )
1. Kamma Vilhelmine Wengel fødtes 15.02. og døbtes
07.05. 1882 i Saxkøbing. Hun døde 13.10.1928. Hendes
faddere var:
Konsul Gümoes's hustru i Vordingborg, frøken Ginderup, 
Bandholm, konsul Gümoes, Vordingborg, købmand Sørensen, 
Nykøbing Falster og forpagter Quist, Gyldenholm. Hun døde 
13.10.1928. Den 26.01.1904 ægtede hun i Saxkøbing ejeren 
af Brønshøjgård ved Lillerød, Reino Thorkild Stahlhut, født 
11.02.1885, søn af restauratør August Johan Stahlhut og 
Vilhelmine Adelaide Svendsen.
De blev skilt 1921. Hun drev siden pensionat "Udsigten" 

i Løkken, hvor hun døde. De fik 9 børn: VI u
2. Sigrid Wengel fødtes 22.06.1883 i Saxkøbing og døde 
29.07.1913 i København. Hun blev lærer og ægtede 15.04.1905 
forpagter (af sin fars gård Taagerudsgaard i Østofte sogn) 
Jørgen Bech Meincke født 26.09.1881, søn af løjtnant, 
proprietær Edvard Andreas Bech Meincke, 1845-1911, ejer 
af Linelyst på Lolland, og Alma Vilhelmine Møller, 1850- 
1923. Han ægtede 1917 Gerda Elisabeth Damm, født 04.07. 
1891, død 16.04 1963 i England, skilt 1935.
Med Sigrid Wengel fik han 2 sønner,1 datter: VI v

3. Kaj Molt Wengel født 03.10.1884 og døbt 25.01.1885
i Saxkøbing, død før 1980. Han emigrerede oktober 1884 med 
"Hellig Olav" fra København til New York. Han blev ingeniør 
ved Winnipeg Elværk i Manitoba Canada. Han ægtede 
21.04.1913 i Winnipeg Anna Margrethe Winther, født 01.08. 
1889 i Aalborg, død i Winnepeg 1980, datter af baneformand 
Winther og Cathrine Christoffersen. De var flere gange på 
besøg i Danmark, således 1916, da sønnen var 4 år. De
rejste tilbage til Canada fra København med "Hellig Olav" , 
og var igen i Danmark 1924, da Erik var 12 år, hvor de 
returnerede via New York med "Frederik VIII" hvor de havde 
selskab af William og Ingeborg Wengel, uden at de dog 
blev klar over deres indbyrdes slægtsskab. Søn: VI x
4. Paul Louis Wengel født 07.09, døbt 27.11.1887 i 

Saxkøbing, død i Jyllinge (hos kusinen Else Stahlhut) og 
begravet i Mundelstrup. Han emigrerede med Hellig Olav 21 
år gammel til New York fra København, kontrakt forevist for 
politiet 12.03.1909.
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Han tog til Canada og var fariner der i mange år. 
22.06.1925 ægtede han lærer Rit Svane, død 31.12.1959 
i Chilliwack, British Columbia, Canada, datter af 
Skibskaptajn Eilif Svane fra Frederikssund. (S/S Fr. 
VIII). Hun var guvernante på Orreby, ivrig botaniker, og 
skænkede sin samling af planter fra U.S.A, og Canada til 
Københavns universitet.
5. Lida Wengel født 23.03. og døbt 01.06.1890 i Saxkøbing.
Hun ægtede 27.10.1911 Hans Jensen Frost, født 16.11.1883, 
død 1927, mejeribestyrer i Mundelstrup, søn af postbud 
Hans Jensen Frost og Else Cathrine Hansen. De fik 3 
sønner og 1 datter: VI y
6. Ulla Wengel født 05.12.1893, døbt 18.03.1894 i
Saxkøbing. Hun døde 02.02.1989 i Viborg. Hun blev cand. 
pharm, og ægtede 30.10.1919 Georg Zeider-Pallesen, død 
29.10.1964, kredsdyrlæge i Viborg. De fik en søn: VI z
U. Sophus Frederik Wengels børn med Helen Laurie:

( Se IV H 3 )
1. Lillie Wengel født 19.12.1883 i Renfrew i Scotland.
Hun døde 17.01. 1966, da hun boede på Høje Skodsborg 

i Nordsjælland. Hun var med sine forældre i Japan, da 
faderen var engageret af kejseren til at oplære japanere i 
brugen af det tekniske udstyr på Japans første pansrede 
skib, leveret af værftet i Renfrew, hvor han var 
skibsbygningsingeniør.
Hun ægtede 15.09.1906 i Hansted sin faders yngre 

halvbroder broder Hans Jørgen Wengel, 1873-1952, 
vinhandler i København (se nedenfor V y ).
2. Johan Julius Wengel født 21.12.1891 i Nagasaki 
i Japan. Ingeniør i Renfrew, Scotland.
Han blev gift og fik 2 børn: VI aa
V Axel Wengels 

Knippel :
børn med Wilhelmine Marie Dorothea
( Se IV H 6 )
Wengel født 06.03.1892 i 

Cand. pharm. Han ægtede 
født 

bankdirektør Jesper 
B

1. Johan Julius
død 21.10.1955 sst.
21.01.1921 i Kolding Ingeborg Poula Skjøde, 
1896 i Kolding, datter af
Skjøde og Elise Christine Hansen. Han ægtede 
Hansen. Han fik 3 børn:

Ringsted, 
A : 

04.07. 
Hansen 
Karen 
VI ab

2. Nina Marie Wengel født 23.09.1896, død 16.03.1983. 
Hun ægtede 30.05.1919 oberstløjtnant Thorvald Hansen, født 
19.06.1884 i Skellerup, Fyn, søn af gårdejer Anders Hansen 
og Marie Christine Hansen. De fik sønnen : VI ac
X. Conrad Johan Christian Wengels børn med Johanne 
Christine Peetz og med Agnes Wilhelmine With Nielsen:

( Se IV H 7 )
1. Lida Johanne Christine Peetz Wengel født 19.09.1895 
i Buenos Aires, døbt ombord på hjemrejsen fra Argentine.
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2. Gerhard Kaj With Wengel født 12.01.1902 i 
København. Han blev vognmand 1 København.
Han ægtede : A : i Jesuskirken, København 1923 Asta 
Edsberg, der fik 1 datter: VI ad
Han ægtede : B : Ane Sophie Nielsen, født 24.05.1925, skilt 
1950. De fik 1 datter og 2 sønner : VI ad
Y. Hans Jørgen Wengels børn med Lillie Wengel;

( Se IV H 11 )
1. Jørgen Molt Wengel født 06.08.1907 i København, 
assurandør i Odense. Gift med Maud Strate, født 25.05. 
1914, død ca. 1984 i Odense, datter af isenkræmmer Strate.
2. Mogens Molt Wengel født 27.05.1912 i København, 
dræbt i færdsel på Christianshavn, gift med Aase Linnemann.

Søn: VI ae
3. Axel Erik Molt Wengel født 21.04.1914 i København. 
Han blev student 1932 fra Østersøgades Gymnasium, fik 
afgang fra Niels Brocks Handelsskole 1937 og blev cand.jur 
1954. Fra 1938-1954 var han vinhandler i København. Efter 
embedseksamen var han sagførerfuldmægtig fra 1954-1956 i 
Glostrup, fra 1956-58 i Sorø og fra 1956-64 i København.

Derpå blev han fuldmægtig 1965-68 i Ministeriet for 
Grønland, og fra 1969 i Finansministeriet, Lønnings-og 
Pensionsdepartementet.
Gift med og skilt fra Gudrun Schneider, født 27.10.1919 i 
Kolding. Børn: VI af

Z. Christine Marie Christiansens børn med
Andreas Frederiksen Thornberg

( Se IV J )
1. Frederik Ejler Thornberg født 31.08.1874 i 
Kalvehave.
2. Carl Christian Frederik Thornberg født 22.06.1876 og
døbt 20. 08. i Kalvehave, død 30.09.1956 som skomager i
Ørslev.
Han ægtede : A : Den 16.11. 1900 i Vordingborg Larsine

Kirstine Larsen, født 26.05 1877 i Bakkebølle, død 12.03. 
1905 i Borre sogn, en datter af indsidder Chr. Larsen og 
Ane Jensen.
Han ægtede : B : 01.02.1915 i Vordingborg Anna Marie

Elisabeth Hansen', født 28.05.1889 i Studby, døbt 25.08. 
1889 i Kastrup, død 17.01.1969, datter af indsidder 
Ludvig Peter Hansen og Ane Marie Nielsen.

Deres børn: VI ag
3. Christian Theodor Thornberg født 27.02.1879, 
udvandrede til Illinois, U.S.A., levede i Chicago. (1625 
N.California Ave).
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VI GENERATION
A-Z, a-z, aa-ak.

A. Laura Jensine Jensens børn med Søren Jørgensen
( se V A3 )

1. Jørgine Emilie Jørgensen født 14.01.1872 i Urlev, død 
12.09.1940 i Torsted. Hun ægtede Jens Kjær Lauridsen født 
06.05.1874 i Torsted, død 06.05.1952 sst. 2 sønner: VII A
2. Bodil Kirstine Jørgensen født 16.07.1873 i Urlev, død 
1954 i Torsted, ugift.
3. Louise Jensine Marie Jørgensen født 12.03.1876 i Urlev 
død 1957 i Torsted.
4. Jens Isak Jørgensen født 09.04.1878 i Urlev, gårdmand
i Gram, Rårup sogn. 2 sønner: VII B
5. Richard Jørgensen, født 22.03.1883 i Urlev, død 1944
i Torsted. Han ægtede Gabrielle Marie Nielsen, født 26. 
03.1893 i Horsens, død 21.01.1927 i Oens, datter af købmand 
Carl Nielsn i Horsens. De fik en datter: VII C
B. Adolf Vensel Jensens børn med Jensine Marie Andersen:

(se V A6)
1. Jens Isak Jensen født 19.05.1891 i Torsted, død 26.06 
1971 begravet i Torsted. Han ægtede Karen Bislund født 10. 
12.1893 død 29.07.1967, begravet i Torsted.

De fik en søn : VII D
C. Niels Adolph Wengel Christensens børn

med Marianne Hansen:
( Se V F1 )

1. Augusta Wengel Christensen, født 1896, død 1905.
2. Adolph Wengel Christensen, født 25.07.1899, død 07.04. 
1981, gartner i Hannesborg, Ullerslev, Fyn.

Han ægtede ca. 1922 Magda Madsen, født 25.05.1900, død 
oktober 1972. De fik en datter: VII E
3. Carl Wengel Christensen født 14.09.1900, trælast
arbejder i Oreby per Saxkøing. Han ægtede Lis Henriksen, 
født 17.07.1905. De fik en søn: VII F
4. Peter Wengel Christensen født 10.11.1902, død 1978. 
Blomsterhandler i Rødby. Han ægtede Edith Jensen, født 
13.10.1903, død ca. 1976 uden børn.
5. Hans Richard Wengel (Christensen) født 04.08.1905, død
21.08. 1975, afdelingsleder (arkivar) i Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring København. Han brugte den nye navnelov.
Han kom i lære hos købmand Alfred Jensen i Hørsholm og 

havde i læreårene en andet hjem hos faderens fætter, 
William Wangel. Som udlært blev han elev på højskolen 
Købmandshvile, et par hundrede meter fra W.Wangels hjem.
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Derpå blev han indkaldt til værnepligtstjeneste i 

Roskilde, hvortil familen W.W. flyttede, så han fortsat 
havde sit andet hjem der. Efter værnepligt blev han chef 
for Singer Symaskiners afdeling på Østerbro i Kbh., og 
boede hos Williams svigermoder, Hermine Brink gift 
Nielsen.
Han ægtede Ebba Michelli Jørgensen, født 04.07.1907,

( Dødsannonce i Berl. Tid. 28.12,1984: 07.04.1907) død 24. 
12.1984 i Dianalund, datter af Emil Jørgensen.
De fik 4 børn: VII G
6. Alma Wengel Christensen død 1906.
7. Alma Augusta Wengel Christensen født 20.12.1909. Hun
ægtede : A : Ove Ibsen, med hvem hun fik en søn. VII H
Efter skilsmisse ægtede hun : B : slagtermester Aage 

Møller, Østofte per Maribo. Han adopterede hendes søn af 
første ægteskab.
De fik sammen yderligere en søn: VII H
D Ludvig (Wengel Christensen) Wilsons børn: 

( Se V F6 )
1. Søn, født 1913, havde ingen børn 1963.
2. Datter født 1916, boende 
U.S.A., gift og havde 3 børn,

1963 i Portland, 
født 1941-1951:

Oregon.
VII J

E Frands Adolph Wengel Hansens børn med
Maren Helga Petrea Rasmussen:

( Se V GI )
1. Edith Wengel Hansen, født 08.07.1904, død ca. 1994. 
Hun blev døbt i Vaabensted 07.08. båret af sin moder. 
Faddere: Oline Margrethe Pedersen, hustru til gårdejer
Rasmus Rasmussen Foged i Sørup, EskiIdstrup sogn, Alma 
Jutta Victoria Wengel, hustru til forpagter Rasmus 
Hansen i Idestrup præstegård, samt gårdejer Rasmus 
Rasmussen, Sørup, EskiIdstrup og forpagter Rasmus Hansen, 
Idest rup præstegård.

Hun ægtede 16.04.1929 Ejnar Påhlson, født 11.07.1901 
i Lidsted, Bornholm, død 03.02.1966. Han var uddannet som 
mejerist, men blev viktualiehandler i Nykøbing Falster. 
Hun boede som enke kørestolsbunden i Nykøbing.

De fik en datter: VII K
2. Gudrun Wengel Hansen født 20.01. døbt 17.03.1907, død 
som lille.
3. Leo Wengel Hansen født i Vaabensted 21.02.1909, død 
06.06. 1987. Han arbejdede mange år ved landbruget, blev 
så kontormand ved Falck-Zonen i 41 år til 1976.
Han ægtede Maren Ragnhild Elisabeth Larsen født 22.10. 
1910, død ca.01.07.1996. De fik 2 børn : VII L
4. Ruth Lilly Wengel Hansen, født 26.09.1914. Hun 
ægtede Frederik Lund, født ca.1911.
Han var mejeribestyrer og blev siden kommunekasserer i 
Maibølle. De fik 4 børn: VII M
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F Caja Louise Emilie Hansens børn med

Jens Peter Christoffersen:
( Se V G2 )

1. Kaj Christoffersen født 10.02.1904 og død 31.05.1983 i
Maribo. Han ægtede Laura Ottilia Lehtonen, født i 
Jacobsstad, Finland, 17. 07.1906, død 19.07.1982, datter af 
Carlo Frederik Lehtonen, født 13.07.1881, død 07.10.1926, 
og Selma Bexar, født 20.02.1882, død 22.08.1966. De fik 4 
børn: VII N
2. Erik Bent Christoffersen født 06.04.1905 i Maribo, død 
22.03.1976. Han blev cand. jur. 1928 og landsretssagfører i 
Fredericia. Han ægtede 19.05.1934 Karen Elisabet (Kalis) 
Gad, født 21.09.1907 i Odense, død ca. 1987.

Hun var datter af konsulterende ingeniør i Nakskov 
Regnar Gad, født 06.03.1872 i Løsning, død 22.01.1039, og 
Harriet Brennecke, født 11.08.1876, død 10.05.1939 i 
Longelse, datter af ingeniørkaptajn I.P.A. Brennecke, født 
06.07.1847 død 26.05.1891, og Eugenie Eleonora Mibach, 
født 24.04.1856 død 18.07.1918. ( Se: Præstesiægten Gad.)

De fik 3 børn: VII 0
3. Alma Christoffersen født 1906, død 1920 af diabetes.
4. Ingeborg Rasmine Christoffersen, født 15.08.1906 i 
Maribo, død 13.07.1973. Hun blev discipel på Maribo apotek, 
exam.pharm 1929,1. DFH-studerende 1933-1935, cand.pharm. 
1935. Provisor på : Hørsholm apotek 1936, Københavns Husum 
apotek 1937-1944, Triangel apotek 1944-1945, atter på 
Husum apotek 1945-1947 og endelig provisor på Set.Pauls 
Apotek, København. Hun ægtede 1947 sin halvfætter Carl 
Emil Schnedler-Meyer, død 1960, pianist, musikpædagog. 
Han var søn af overlærer Schnedler-Meyer, Aarhus. Først da 
de nogen tid efter brylluppet traf en fælles slægtning, der 
ønskede dem tillykke, blev de klar over, at de var 
næstsøskendebørn!
5. Karen Louise Christoffersen født 26.09.1907,
bedriftssygeplejerske hos ESSO.
Hun ægtede 1937 adjunkt Axel Holger Rørdam Kjølsen 

Bernøe, født 12.02.1902, søn af grosserer R. Bernøe. Skilt.
Han ægtede : B : 1945 Emma Bonavent Bjørn.

6. Ellen Margrethe (Søtter) Christoffersen, født 07.06. 
1910, boghandler i Maribo, ugift.
7. Caja Christoffersen født 16.05.1914, død 02.12.1987. Den 
25.10.1938 ægtede hun Svend Johansen From, født 05.07. 
1910 i Bygvraa død 25.08.1981, søn af Johan Johansen From, 
1874-1953, gårdejer, og Sara Wiuff, 13.01.1875-08.03.1953. 
Han blev læge i Agerskov fra august 1940.
De fik 4 børn : VII P
8. Bjørn Christoffersen født 01.09.1915, død 05.08.1985.
Han blev værkmester på Værløse Flyveplads. Han ægtede 
05.07.1947 Else Birgit Løfquist, født København Set.Paul 
18.09.1921. De fik 2 børn : VII Q
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9. Gerda Christoffersen, født 07.03.1919 i Maribo. Hun 
ægtede 12.07.1943 Hans Johansen From, født 22.12.1911, død 
02.05.1981, gårdejer, Fuglsanggård i Hejsager.
De fik 3 børn : VII R

G. Carl Adolph Wengel Lauritzens børn
med Mathea Kirstine Ravn.

(se V Hl)
1. Christian (Ravn) Lauritzen fødtes i Esbjerg 22.03.1899. 
Han ægtede Katrine Rasmussen.
De fik 1 søn, 1 datter : VII S
2. Claus Ravn Lauritzen født 07.11.1900, død 01.09.1901.
3. Johan Christian Ludvig Ravn Lauritzen fødtes i Esbjerg
08.12.1901 og døde 25.11.1973. Maskinmester i Helsingør. 
Han ægtede 02.04.1932 Hedwig Emilie Othilie Jordan, fra 
Stettin. De fik 2 døtre: VII T
4. Dagny Ravn Lauritzen født 29.06.1905 døbt 22.10 i
Esbjerg. Hun ægtede 1926 Lorenz Koch, direktør i WS- 
firma. De fik en søn: VII U

H John Wengel Lauritzens børn med Jessica:
( Se V H3 )

1. Brewster Wengel Lauritzen født 21.10.1907. I 1942 
premierløjtnt. i US Army. Gift.
2. Marie Jane Lauritzen født 31.10.1913.

J. Uleica Lovice Henriette Lauritzens datter
med Rasmus Hansen Rasmussen:

( Se V H6 )
"Vitte".

K. Cathrine Louise Schnedler Lauritzens søn
med Christen Christensen:

( Se V H8 )
Ove Kristian Schnedtler Christensen født 30.09.1912, død 
02.02. 1965, arbejdsmand, truckfører.
L. Alma Wengel Lauritzens børn

med Christian Christensen:
( Se V H9 )

1. Louis Wengel Kristensen født 29.11.1916, død 18.03. 
1917.
2. Kaja Louise Wengel Kristensen født 19.12.1917. Hun
ægtede 27.09.1940 Poul Villy Hemmingsen, født 31.07.1912, 
død 15.05.1980, mejerist, gårdejer. De fik : VII V
3. Svend Louis Wengel født 01.07.1919, døbt i Varde kirke
11.08.1919. Faddere: Gasværksbestyrer Chr. Lauritzen,
Varde, og Dyrlæge George Andresen og hustru (Louise Wengel) 
Løgstør. Han blev mejeri ingeniør i Odense. Han ægtede 
19.03.1960 Nora Thagaard, født 29.12. 1918 i Bedsted, Thy. 
De fik en søn: VII X
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4. Anei ise Wengel Kristensen født 30.01.1921 i
Hammer. Hun ægtede 26.04.1947 Børge Julius Schwensen født 
30.08.1921, død 05. 02.1982. De fik 3 døtre: VII Y
5. Orla Wengel født 04.05.1923 i Hammer. Han blev H.D. 
i regnskabsvæsen. Han ægtede 26.12.1947 Inge Karen 
Pedersen, født 20.02. 1926.
De fik 3 sønner: VII Z
6. Bent Wengel Kristensen født 10.12.1927, død 05.09.1989 
i Næstved. Han blev mejerist, arbejdsmand, førtids 
pensionist, invalid.
M Anna Johanne Lauritzens datter med Jensen

( Se V H 11 )
Anna Marie Jensen.

N. Katrine Henriette Lauritzens børn
med Johan Pedersen:

( Se V H13 )
1. Christian Pedersen, født 1921. Postbud.
2. Tove Pedersen født 1923
0. Carl Knud Adolph Wengels søn:

( Se V J1 )
Carl Adolph Wengel.

P Alma Lovise Cathrine Wengels søn
med Niels Juel Joensen:

( Se V J2 )
Aage Joensen, slagter, konsulent i Siam. (=Thailand) 

Han fik en søn VII a
Q Elna Cecilie Kristine Wengels børn

med Viggo Edvard Hindberg:
( Se V J3 )

1. Kaj Hindberg født 25.10.1910 i Nikolaj sogn,
Svendborg, konfirmeret 09.04.1925 i Faxe, blev i 1942 ansat 
i rederiet J.Lauritzen, sejlede i mange år i polarfarten, 
i hvilken han som fører af Kista Dan gjorde adskillige 
rejser til Antarktis og Østgrønland.

Januar-februar 1954 førte han på "Kista Dan" en stor 
australsk Sydpolekspedition på 29 dage den 6.500 km lange 
strækning fra Melbourne til Mac Robertsons Land på 
Sydpolarkontinentet, ind gennem pakisen for at landsætte 
ekspeditionen med alt det materiel, der var nødvendigt for 
etableringen af den første permanente videnskabelige 
station i denne del af verden.
Om bord havde man en lille Auster-flyvemaskine. Med den 
fandt man en velegnet plads til etablering af stationen, 
og så gik de 9 mand, der skulle overvintre, fra borde.
Et andet togt, der vakte international opmærksomhed var, da han med sit skib hentede hele befolkningen på den 5 km2 
store ø Pitcairn, verdens mest isoleret beliggende beboede 
ø. Der var sket en naturkatastrofe, der mentes at have 
gjort øen ubeboelig. De blev sejlet til London.
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Da de ikke trivedes i England, og øen blev beboelig igen, 
sparede de op, chartrede samme skib og vendte tilbage.
De var efterkommerne af de 15 engelske mytterister fra 
"Bounty" og 12 tilfangetagne polynesiske kvinder, som 1790 
bosatte sig på øen, hvis oprindelige befolkning da var 
uddød.
I de senere år førte Hindberg M/S Helga Dan. Han blev 

pensioneret 24.03.1971, hvorefter rederiet i "Frivagten"s 
majnummer 1971 takkede kaptajn Hindberg for god og loyal 
tjeneste .
2. Axel Hindberg født 23.02.1916 i Gladsakse, konfirmeret 
13.04. 1930 i Faxe. Han blev revisor og pianist.
3. Poul Adolph Hindberg født 28.02.1918. Han blev 
jazzmusiker. Han ægtede "Coca" Caliopiia Serban, født i 
Rumænien, dansepædagog.

De fik en datter: VII b
4. Grethe Louise
Hempe1s HandeIshus.

Hindberg født 30.04.1920 Ansat i

R Louise Marie 
sine morforældrene i 

(
NN

Wengels datter død 6% år 
Svendborg.
Se V J 4 )

gammel hos

Julie 
Axel

Uleica Wengels datter med 
Vilhem ("William")Wesmann: 

( Se V J 5 )
Wessmann født 22.10.1912 i 

Chicago, Illinois, USA, død
Skovshoved kirke. Hun ægtede 

der var 
født 08.07.

Verna 
til 
fra
Clausen, der var født 07.07.1897 i 

Clausen, født 08.07. 1866 i Adsbøl,
født 07.11.1871 i Højen ved Vejle.

Aida 
forstad 
begravet 
Christian
søn af Carl C. 
Marie Huusmann, 
De fik 2 sønner og 2 døtre:

Oak Park, 
22.06.1993, 
skibsreder 
Haderslev, 

og Ida
VI c

Cecilie 
med

Marie Hansine Wengels børn 
Gothard Severin Bodmin:

( Se V J 6 )
Bodmin, født ca.1923, student 
cancer. Hun ægtede ca. 1956

1942, død 
Peder S.

, og 
i Burger King-restaurantkæden.

Lizzi (Lis)
i U.S.A, af

der da var geokemiker ved et olieselskab 
blev underdirektør

Florida.
2 døtre:

1
1991
Pietrowsky,
senere
South Miami,
De fik 1 søn, 2 døtre: VII d
Efter sin mands død indgik Lis Bodmin ægteskab med Vickory, 
hvilket dog snart opløstes.

S

T

2 Lykke Beate Bodmin f. ca.1925. Student 1944. Uddannet 
musikpædagog, senere i Den Kongelige Porcelainsfabrik på 
Amagertorv i København som sælger. Passede og plejede i 
mange år moderen, der led af dissemineret sklerose. I 
1990 undergik hun selv en hofteoperation, men den 
indsatte protese fungerede så dårligt, at hun blev bundet 
til en kørestol, som moderen var det.
Adresse 1995: Gardes Allé 5, 2900 Hellerup.
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U Karen Wengels søn med Friis-Jensen:
( Se V J9 )

Ole Friis Jensen.
V Lydia Wengels børn med

Sivert Johan Jørgensen Løken:
( Se V J10 )

1 Romund Wengel Løken født 16.10.1915 i Stavanger, 
major i det norske luftvåben. Han lærte på Kongsberg 
Våpenfabrik, slap efter besættelsen over til England, 
tjenstgjorde som flyver under resten af krigen, var derpå 
en tid konsulent for opbygningen af luftforsvar i Nigeria i 
Afrika.
Han fik så tilbudt ( og modtog ) en stilling som 
"arkivar ved luftvåpnet i Norge", d.v.s.at han var 
ansvarlig for, at der på hver militær flyveplads var 
fortegnelse over alle reservedele til samtlige NATOs 
maskintyper, så at reservedelslagrene kunne holdes å jour. 
De boede i mange år i Lillestrøm og i 1991 i Oslo. Han 
ægtede 17.02.1951 Guriane Lundberg. Børn : VII e
2. Jan Wengel Løken, født 19.02.1924. Han rejste efter 
krigen til Californien.
3. Else Wengel Løken, født 04.08.1932 i Stavanger, gift 
26.01.1952 i Stavanger med Leif Bergum, født i Førde, der 
har fotograf virksomhed og hjem i Sogndal i Sogn. De 
havde hendes mor boende hos sig, til hun 103 år gammel 
kom på plejehjem efter at være blevet blind. Der blev 
optaget en video i hjemmet af hendes mors 100-års 
fødselsdag, hvor fødselsdagsbarnet sidder og underholder 
gæsterne med en præcis angivelse af blomsternes navne i de 
forskellige buketter og med at fortælle, hvilke slægtninge, 
der har sendt dem, samt deres ægtefællers og børns navne, 
også søsterdatterens børn i Sønderjylland.
De fik 1 søn og 1 datter: VII f

X Holger Wengels børn med Christiane Sophie Jansen
( Se V J12 )

1 Bent Schnedler Wengel f.26.12.1923 i Svendborg,
kunstmaler, gift med Gerda Nielsine Rasmussen, født 07.01. 
1924 i Svendborg.
De fik 4 sønner og 2 døtre: VII g
2 Aage Schnedler Wengel, født 17.05.1930 i Svendborg, 
lærer i Nyborg. Han ægtede Inge Balle Olsen, født 
16.06.1931, lærer. De fik en datter: VII h

Y Agnes Wengel 
adoptivsøn
Svend Aage Lund

Andresens og Michael Agerskov Lunds
( Se V Kl)

se VI bl
Z Svend (Wengel Andresen) Wangels datter med NN:

( Se V K2)
1. Navnet ukendt. Personlig meddelelse af William Wangel.
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Svend Wangels døtre med Bodil MARIE Henninge:
2. Esther Wangel født 20.02.1908, død før 1972.
Hun var i 1932 forlovet med Vilhelm Dohnsmidt, 
manufakturhandler i Ryslinge, men blev senere gift med 
Hugo Drews, uden børn.
3. Agnethe Wangel, født 25.10.1911. Hun ægtede 20.05.
1934 Eigil Christian Thorkild Kryger, født i Hørby 20.09. 
1905 død på kuranstalten GI.Skovriddergaard i Silkeborg 
02.01.1972, begravet 08.01. i Gentofte. Søn af Georg Chr. 
Kryger og hustru Else Dorthea. Prokurist i trælasthandel. 
Hun var i november 1996 under genoptræning efter en 
hjerneblødning. De fik 1 søn og 1 datter: VII J

Bruno Wangels børn med Asta Bender:
( Se V K4 )

1. Gunnar Wangel født 09.04.1911, død 29.01.1954, 
begravet 05.02. fra Frederiksberg Kirke. Han blev uddannet 
i fotofirmaet Kongsbak & Cohn, specialicerede sig som 
filmfotograf og grundlagde 1947 eget firma, Gunnar Wangel 
Film A/S. Han nåede at optage over 300 film, bl.a. for 
kongehuset, for Statens Filmcentral og for Dansk 
Kulturfilm.
Allerede 1935 optog han farvefilm af Chr.X's rideture og 

fødselsdage. Han ledsagede kronprins Frederik og 
Kronprinsesse Ingrid på deres Amerikarejse, og var med på 
kongeskibet under deres besøg som kongepar på Grønland 1952 
og optog begge gange film, der vakte stor interesse.
Han deltog i modstandskampen, optog illegale film, men blev 
taget af tyskerne, kom i Vestre fængsel og derfra i 
Frøslev koncentrationslejr.

Efter tyskernes kapitulation optog han erhvervsfilm, 
således på Carlsberg den hidtil største danske 
dokumentarfilm, ikke nogen historisk redegørelse, men en 
aktuel film, der ikke alene viste de mange arbejdstrin på 
denne store virksomhed i dagens Danmark, men tillige dens 
menneskelige ressourcer og de kulturelle værdier, der 
skabes ved Carlsbergs midler.
Ved sine film var Gunnar Wangel både fotograf og instruktør 
og skabte derved meget bemærkelsesværdige resultater. 
Indenfor filmbranchen var han afholdt og respekteret for 
sin dygtighed og for den pligtfølelse, med hvilken han gik 
op i sit arbejde.
Desværre viste det sig, at hans helbred var blevet svækket 
under fangenskabet. Han fik det lægeråd, at ophøre med sin 
aktive tilværelse og sætte sig til ro. Men han ville 
hellere have et kortere åremål med aktivt liv end mange års 
lænestolstilværelse og fortsatte sit virke.

Foran hans kiste stod en krans fra kongeparret.
Da kisten blev ført fra Frederiksberg kirke til 

Vestre Kirkegård ad Vesterfælledvej, stod bryggeriets 
arbejdere og tjenestemænd som en tæt mur langs vejen med 
blottede hoveder.



Dansk maler camperer på Boulevard du Montp
-i«, i oktober. - Der er alt tillacDer er alt tilladt. Til gengæld må 

man • ingenting!
<■-. Men udstillingen? Hvordan er det 
for en dansk maler at udstille i 
Paris?

Ja, det er jo noget af et eksperi
ment. Den danske kunstnerforening 
i Paris, hvis formand er Kirsten 
Vinding, hjalp mig med at finde lo
kalerne — og — ja, så vovede jeg 
forsøget. Her har været en masse 

'mennesker, især efter at jeg fik an
meldelse i deres største kunstblad 
ART. Deres kunstinteresse er jo stor.

Vi blader i gæstebøgerne, der lig
ger på bordet. Publikum skriver efter 
fransk skik deres mening om bille
derne, og dfet gælder, hvad enten 
den er positiv eller negativ. En mor
som bog at have bagefter.-

Er De tilfreds med resultatet af 
udstillingen? '

Stort set: Ja. En omtale" i ART er 
der vist ikke mange danske malere, 

ider har opnået. Zazie.

aris, i oktober.
pN dag går man
■A ned ad’ den A à
rede 'Boulevard
i Montparnasse . *• Lf 
j passerer en L j
)gn med danske 
nummerplader, 
ke nogen sjæl- 
»nhed ’ i Paris, 
en denne er et
ilt lille hus, blå ••
' med små røde
irdiner i vin- « wisr-m
lerne.
Nysgerrigt nær- 
er man sig og 
.kker ind i stu- { 
i: Der er sofa, »
:ab, kommode ; ■'*
; et køkkenbord K?
éd . gasapparater
• minsandten! *^rv
Man-, ser sig «n-:. . . . A^\s\) 
ring for om mu- —ru.
gt at få øje på
ermanden, men frr——
jr er kun få- ***~ 
ennesker på ga
rn. Det er mid
dagsstunden — 
franskmandens 
eilige time.
Over for, hvor 
>gnen holder, er 
t kunstgålleri. På plakaten, der 
dder^i, døren, læser man et navn, 
>m' ^mari* synes*Mrnan*J kender : ' Eiler 
rangel. Er det ikke et bogforlag i 
København? ■ /
Mari tager mod t\l sig og går . ind, 

g’her træffer man en skægget herre, 
>m viser sig at være udstilleren, 
an præsenterer sig som Eiler Wan- 

b1'og fortæller, at han ganske rig- 
gt engang havde et forlag i Køben
avn, og at det stadig eksisterer, men 
t han. s nu er maler og til daglig bor 
'Fredericia, og at det er hans vogn, 
er holder derude.

, ■ . ... ’ - •

I i
I

Bor De der?
; Ja,.jeg har:holdt udstilling\her i 

14 dage, og i den tid har jeg boet i 
min vogn her på Boulevard du Mont
parnasse.

Hvad siger folk til det? Kommer 
der ikke mange nysgerrige? V.«

Det synes jeg ikke. Her i Paris er 
man jo vant til lidt .af hvert. Om nier 
bor en skægget' maler- i ; en blå^ bil 
på boulevarden, tager de 'sig' ikke 
af. Forbudt? Sikkert! I Frankrig' er 
alt forbudt, og alle gør, hvad der 
passer dem. Hjemme er det omvendt.

Filmsfotografen Gunnar Wangel.

Fair ..— en str|alende 
hvisBHledei>-^ navnlig

2YII1CI JLlvcl’JL ULIIL
■ ——

En Forevisning,''der. gjorde 
stor Lykke

Det nye Samarbejde mellem Køben- ■
- ■

I havns. Turistforening og Dansk-Ameri
kansk Klub kunde ikke faa nogen bedre ; 
Start, end det fik i ;Aftes i Haandvær-

I ”s "•
kerforeningen, hvor Drs. kgl. Højheder

• •
i Kronprins Frederik og Kronprinsesse 

Ingrid var til Stede.
i Den store Sal i Moltkes Palæ var, 

'overfyldt, da Kronprinsparret ankom 
for at se den Film, Fotograf Gunnar 
Wangel fra Kongsbak & Cohn havde 
optaget paa Verdensudstillingen i New 

i York, med Aabningen af den danske 
Pavillon som Midtpunkt. V '

Propagandachef Bendt Rom, Forman
den for Københavns Turistforening, bød 
Velkommen, og Bureauchef MøUer-Holst 
tolkede Dansk-Amerikanernes Glæde 
ved Kronprinsparrets Besøg i taterne, 
saaledes som denne Glæde väl kommet 

|. til Udtryk i Breve til Klubbem , / 
Saa viste Gunnar Wangel selv sin 

.Danmarksfilm, der blev vist paa den’

KronprmsparnJr Jr “ ■
til Wangels
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Gift 1949 med Else Kaas Nielsen, H.D., 
nov. 1995, datter af skipper Valdemar 
død før datteren blev født, og Erna 
underviste på Handelshøjskolen , men

tiltagende døvhed ophøre dermed.
videre trods en 

mangeårige medarbejder, 
Sten
da

med den 
komponist

kr, 
og Hun kunne senere, 
sælge firmaet til ham.

Jørgensen 
Scott-Hansen

som 
kom
som

Gunnar Wangel blev 
født 14.08.1920, død 
Nielsen, 1875-1920, 
Kaas, 1888-1977. Hun 
måtte på grund af
Efter sin mands død førte hun firmaet 

gæld på 100.000 
f ilminstruktør 
produktionschef, 
hjem fra U.S.A.,

Hun læste derefter til cand. jur. og blev 1973 ansat 
fuldmægtig i Skatteministeriet.
Han efterlod sig 2 sønner, en på 4 år, en på 4 måneder: 

VII k
2. Bodil Wangel født 01.03.1919, død 27.12.1994, begravet 

04.01.1995 på Skansekirkegården, Hillerød. Hun var leder i 
Lottekorpset. Hun ægtede Ove Heilbuth Michelsen født 19. 
11.1912, døbt i Sverige i Storkyrkan i Stockholm under 
besættelsen, efter at de danske jøder var hjulpet over 
Øresund i sikkerhed for nazisternes jagt. Han døde 02.02. 
1980 og blev begravet 07.02. i Hillerød.
Han var udlært som skotøjshandler i faderens forretning og 
blev uddannet til bandagist hos Schollert i Sverige 
under krigen. Han virkede efter besættelsen som bandagist i 
Randers, Viborg og sidst i Hillerød.

De adopterede en søn: VII 1
b William (Wengel Andresen) Wangels børn

med Mariane Vilhelmine Nielsen:
( Se V K5 )

1 Svend Aage Wengel Andresen, født 28.06.1914 i 
Frederikssund ( 1920 adopteret af sin faster Agnes og 
hendes mand Michael Agerskov Lund ) død 13. 09. 1985 i 
Kalundborg, begravet 19.09 fra Nyvangskirken.
Han kom efter sin realeksamen i Tølløse i isénkramlære 

hos Mich. A. Lund i Hvalsø ( adoptivfaderen ) og blev 
der udlært som isenkramkommis. I et par år var han kommis 
samme sted, og derefter ansat en årrække ved Falcks 
redningskorps i Hillerød. Overtog siden familiefirmaet i 
Hvalsø. Som ældre solgte han dette, købte hus i 
Kalundborg og blev kontorist hos Ford-forhandleren der.
Med en skortensf ejerdat ter fra Hval søegnen fik han som 

ganske ung et barn, der blev bortadopteret.
Han ægtede 18.06.1944 Lily Jensen, født 21.08. 

omkring 1920. De fik 3 døtre: VII m
2. Christian Eiler (Wengel Andresen) Wangel født 
31.08.1915 i Fredensborg, døbt 10.10. i Slotskirken, død 
31.07.1986 på Slagelse Centralsygehus. Forlagsboghandler og 
kunstmaler.

I mellemskolen kom han til at gå i klasse med sin et 
år yngre broder, der havde sprunget 5.klasse over.
Han var for uafhængig en natur til at trives med 

skolen, og for at komme ud, da han var 14 år gammel, 
spillede han komedie til årsprøven: Da han i geografi 
kom op i Tjekoslovakiet, sagde han, at det grænsede til 
Norge, Canada og Tyrkiet.
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fik han lov til at komme i lære og blev udlært som 
biografdekoratør for 

en studierejse 
hjemrejse af 
København 
tyskerne

Senere 
i 

Frankrig blev 
ambassade, men 

09.04.1940

blev han 
Stockholm. Under 

han tilrådet 
strandede i 

og blev af
den 

under 
nægtet

Så 
møbelpolstrer. 
Nordiska Kompaniet 
1940 til 
svenske
overnatning 
vidererejse til Sverige. 

Han grundlagde Eiler 
Danmarks første bogklub, 
som Lucie Street, J. 
Pinches Weiner, 
måtte han lade 
Egmont f onden.

I nogle år var han boghandler i Hareskovby, men fik 
tuberkulose og kom på sanatorium. Derefter var hans fysiske 
arbejdsevne nedsat, 
evner som kunstmaler.
i Danmark, dels i Frankrig, og foretog i 
langvarige rejser til middelhavslandene og 
Han boede under sine rejser i bussen, 
han i 14 dage camperede overfor 
Boulevard du Montparnasse, 
eller andre. Efter en anmeldelse 
største franske kunstblad Arts et 
på udstillingen af interesserede. 
Tre forskellige anmeldelser af < 
Kolding 1958 var alle positive 
Folkebladet: "en maler, ung af
noget, og som intenst arbejder 
farveglad, dristig i sine kompositioner, 
eksplosiv".
Jydske Tidende: "Eiler Wangel har talent, og hans
udstilling er værd at besøge." 
Kolding Avis: "De seneste arbejder er de 
og afklarede i teknik og farvevalg.

I et billede fra Gudsøvig 
bæltet ind over vigen, og der er 
billedet, 
Under alle omstændigheder er det 
udstilling"

Et nyt forsøg med:"Det andet 
Bogsamleres Klub" endte med, at han 
grunde måtte stoppe. (Tuberkulose)
Han var i flere perioder indlagt på sanatorier, først med 

en lunge angrebet, en række år senere med den anden.
Han havde derefter kun \ lunge funktionsdygtig, med 

en dertil svarende nedsat fysisk arbejdskraft.
Senere blev han optaget som studerende ved 

Universitets-center. Sidst blev han leder af 
Oplysningsforbund i Sorø Amt.

Den skoletrætte endte som skoleleder!
Den sidste snes år af sit liv boede han i Sorø, 
var aktiv på flere områder og bl.a. var med til 
byen det første fritidshjem. Han blev også medlem af det 
første skolenævn. Nogle af hans billeder hænger på rådhuset 
i Sorø, et fandt vægplads hos rektor Bernhard Baunsgaard.

Han ægtede : A : ca.1935 Gerda Bønnelycke Madsen.
De blev skilt, uden børn.

Wangels Forlag 
Wange1-K1ubben 

Street, J. B. Sundström, 
Men under en 
forlaget gå fra sig.

og startede 1947 
med forfattere 

Gertrude Stein og 
langvarig typografstrejke 

Det ejes nu af

og han koncentrerede sig nu om sine 
Han havde talrige udstillinger, dels 

en kleinbus 
malede der. 

selv i Paris, hvor 
sin udstilling på 

uden at blive antastet af politi 
af udstillingen i det 

Metiers myldrede det ind
en udstilling på Hotel 
overfor hans arbejder: 

sind-, en maler, der vil 
sig fremad. Han er 

til tider

mest harmoniske
strømmer 

noget 
fordi der er bratte overgange mellem farverne, 

en interessant

et lysvæld fra 
særpræget over

Forlag" og "Danske 
af helbredsmæssige

Roskilde 
Liberalt

hvor han 
at skaffe
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Undertecknad, som sedan många år tillbaka känner Jörgen 

Wangel, hans akademiska studier, hans vetenskapliga arbeten 

och arbeten inom läkemedelsindustrien, har redan tidigare av

givit yttranden beträffande hans examensmeriter. Som exempel 

anför jag följande utdrag ur skrivelse, som jag såsom sakkun

nig vid tillsättning av tjänsten som avdelningsföreståndare 

vid sjukhusdirektionens bakteriologiska centrallaboratorium 

ingav till Stockholms Stads Sjukhusdirektion den 5 maj 1953 J

"En sökande, J. Wangel, har dansk examen, den s.k. magis

terkonferensen. Jag har tidigare haft anledning att i detalj 

genomgå Wangels meriter, och min uppfattning är att hans exa

mensmeriter väl tåla jämförelse med svensk licentiatexamen i 

kemi med biokemisk inriktning. Då Wangel dessutomhar en rätt 

omfattande medicinsk utbildning, lång och väl vitsordad tjänst, 

bl.a. inom läkemedelsindustrien, samt en icke föraktlig rad 

av vetenskapliga publikationer, anser jag honom väl kompetent 

till befattningen ...................."

Vad jag vet om Wangels verksamhet sedan detta yttrande av

gavs styrker ytterligare uppfattningen a£t hans formella kom

petens ligger väsentligt över de flesta svenska filosofie li

centiaters.

Stockholm den 23 juni 1970

Professor emer



39

Han ægtede : B : 25.04.1942 Kirsten Frølund, der af frygt 
for smitte lod sig skille. Hun giftede sig igen, fik nogle 
år senere selv tuberkulose og døde deraf.
Han ægtede : C : 12.07.1942 Nina Rasmussen, født i
Svinninge 11.01.1922, død i Tåstrup 10.01.1993 med hvem han 
fik 2 sønner: VII n
De blev skilt, hun atter gift, med Ernst Lindahl Olsen.

Han ægtede : D : i Fredericia 04.02.1956 Gudrun Borup 
Pedersen, født i Give 17.02. 1929, datter af Richard Borup
Pedersen, født 11.09.1897, og Eva Hortence Petersen, født 
02.12.1904, død 03.09.1953. De blev skilt 30.06.1972, men 
var stadig venner.
Med Gudrun fik han 1 søn og 3 døtre: VII o
3. Jørgen Alfred (Wengel Andresen) Wangel født på 
Rigshospitalet i København 01.12.1916.
Dåben fandt sted i Hørsholm kirke 14.01. 1917. Skolegang 
i Rungsted Forskole, Hørsholm kommuneskole, Roskilde 
private Forberedelsesskole, Allehelgensgades kommuneskole 
og den kommunale Mellem- og Realskole i Roskilde, derfra 
overflyttet til Roskilde Katedralskole, skolen på Refsnæs 
Kysthospital, Roskilde Katedralskole, cand, theol Jacobsens 
skole i Aalborg. Student fra Aalborg Katedralskole 1935 
(mat.nat.). I gymnasietiden bladudgiver og sælger af 
krydderier en gros. Roklubsmedlem og spejderfører.

Støttemedlem af Dansk Spejderkorps Flensborg ( Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig ) fra 1929.
Umiddelbart efter studentereksamen ansat ved De danske 

Spritfabrikker i en uddannelsesstilling. Men da han blev 
klar over, at det arbejde, som kontorchefen satte ham til, 
i virkeligheden bestod i at dække over et omfattende 
bedragerikomplot med deltagere i bogholderi og lager, sagde 
han op til fratrædelse 01.09.
Han lod sig indskrive ved Københavns universitet og bedrev 
der - og delvis ved farmaceutisk læreanstalt og ved 
Polyteknisk læreanstalt ( Nu DTU )- medicinske, kemiske og 
biologiske studier, sideløbende med erhvervsarbejde. 
(Biblioteksmedhjælp, inkassator og tegner af forsikringer.) 

I studietiden assistent hos professor Stig Veibel 
på bevilling fra Carlsberg-fonden.

1943-1945 dæknavn Andresen, knyttet til 
blodtransfusionsenhed på Set. Josef hospital og til Holger 
Christoffersens gruppe.
Magisterkonferns i biokemi København december 1945.

Supplerende uddannelse: Lärlingskurs i Svenska 
språket Nacka 1949-1950. Nordisk litteratur ved 
Folkuniversitetet i Stockholm. Svensk "Lärarkurs i Fysik 
och Kemi” ved Katedralskolan i Uppsala og Högre 
Flickskolan, i Uppsala. Pædagogik og pædagogisk psykologi 
ved Uppsala Universitet.
Behörighet at förordnas såsom e. adjunkt, Sverige 1953.
Dansk Ingeniørforenings toårige kursus i erhvervslivets 

forhold. Kemisk teknologi ved DTH (gennemprøvning af 
kursus hos professor Søltoft før dette blev introduceret i 
studiet se: Ingeniøren 28.04.1956 p.349). Strålingsfysik og 
strålingsbiologi samt den industrielle anvendelse af 
radioaktive isotoper (KTH, Stockholm).
Af Dansk Ingeniørforening opfordret til at indtræde i 

Selskabet for anvendt kernefysik ved dettes oprettelse.
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Deltager i internationale kongresser i Stockholm, Lund, 
Moskva, Cambridge, London og København. Handelsministeriets 
kursus i Engelsk til forhandlingsbrug. Diverse kurser i 
russisk ved Københavns Universitet.
Fransk mundtligt og skriftligt - og 1985 EDB - på 

handelsskolen i Sønderborg. Spansk og italiensk til 
turistbehov.
Som gymnasielærer deltaget i efteruddannelseskurser i 

fagene, såvel regionalt som på landsplan.
Januar 1946-marts 1947 assistent hos professor Bror 

Holmberg ved Nobelinstitutet för Kemi, Stockholm. 1947- 
1953 videnskabelig medarbejder, leder af den biokemiske 
afdeling og af en afdeling for organisk syntese ved A.B. 
Pharmacias forskningslaboratorier i Stockholm og Uppsala. 
Under ansættelsestiden ved Pharmacia gæst i et år på 
Biokemiska Institutionen ved Stockholms Högskola hos 
professor Karl Myrbäck. Medicinsk mikrobiologi ved Uppsala 
Universitet.
Fra 1. januar 1954 ansat som ingeniør ved De danske 

Sukkerfabrikker, videnskabelig medarbejder ved disses 
centrallaboratorium til september 1960.

Derefter amanuensis ved Københavns Universitets 
Retsmedicinske Institut til september 1963, samtidigt med 
arbejde fra 8-10 som gymnasielærer ved Gladsakse 
Gymnasium. Fra 1963 lærer ved Hærens Officersskole. Dansk 
praktisk pædagogicum ved Gladsakse Gymnasium 1963-64.
Fra 01.02.1964 til 31.12.1969 forundersøger og 

forbehandler ved Patentdirektoratet i København og fortsat 
lærer ved officersskolen indtil april 1968, da denne 
uddannelse blev omlagt.

Fra 1.januar til september 1970 lærer i Trollhättan i 
kemi og biologi ved Nils Ericsonskolan (ingeniørskole og 
naturvidenskabeligt gymnasium), samt i dansk lyrik og dansk 
hverdagssprog, dels på samme skole, dels på Humanistiska 
Läroverket i Trollhättan.
Fra 1.august 1970 lektor i kemi og biologi ved Sønderborg 
Statsskole. 1979-81 lektor ved Kalundborg Gymnasium. Efter 
lægeråd søgt væk på grund af allergi, fremkaldt af enten de 
der anvendte byggematerialer eller af recirkulationen af 
90% af luften i ventilationsanlægget. Fra 01.08.1981 
lektor i biologi og kemi ved Aalborg Studenterkursus til 
pensionering 31.12. 1983.
Lærer ved HTX i Sønderborg i biologi, fysik, kemi og 

kemisk teknologi 1.august til 31. decmber 1988.
Endvidere forelæser ved Folkeuniversitetet og lærer i 

slægtshistorie ved fritidsundervisning i Sønderjylland. 
Skribent og udgiver af det slægtshistoriske tidsskrift ACTA 
ISSN 0907-3086.

Tillidshverv: medlem af studenterrådet for biokemifaget. 
Formand for Biokemisk Forening.
Bestyrelsesposter i faglige organisationer 1954-1970, 

herunder arbejdende bestyrelsesformand under oprettelsen af 
Magistrenes Pensionskasse og medlem af dens bestyrelse 
1960-1970 samt medlem af bestyrelsen for Dansk 
Magisterforening og for biokemikerforbundet (Formand 1960). 
04.07.1968 Medstifter af Dansk Forening til Fremme af 
Opfindelser ved møde afholdt i patentdirektoratet.



Aalborg Studenterkursus 
Bestyrelsen v/formanden 
Hasserisvej 174 
9000 Aalborg.

Aalborg, den 3. oktober 1983 
AB/bd

Hr. mag.scient. Jørgen Wangel
Mosevang 29
Ulkebøl
6400 Sønderborg.

Hermed bekræftes modtagelsen af Deres ansøgning om afsked 
fra Deres ansættelse ved Aalborg Studenterkursus fra den 
31. december 1983 at regne. Jeg skal hermed på bestyrelsens 
vegne meddele Dem den søgte afsked efter gældende regler.

Samtidig skal jeg takke Dem for Deres store interesse og 
indsats for Aalborg Studenterkursus i den tid, De har virket 
ved kurset.

P.b.v.

Med venlig hilsen

Kopi til rektor Steen Nordhagen til iagttagelse og 
bestyrelsens medlemmer til orientering.
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( Blandt stifterne var Piet Hein, afdelingsingeniør 
Hassager, redaktør Knud Meister og Karl Krøyer.)

Formand for Lejerforeningen Fortunen.
Medlem af bestyrelsen for A/S Lyngby Boligselskab og 

bestyrelsesformand for Kollegiehusene i Sønderborg. 
Øvrige bestyrelsesposter: Dansk-svensk klub Uppsala.
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland (formand fra 
1981). Foreningen Norden Sønderborg/Gråsten. Historisk 
Samfund for Sønderjylland, Sønderborg Amtskreds (kasserer). 
Revisor for Sønderborgsamfundet 1972-1990. Medlem af 
brugerrådet i Ulkebøl fra 1995.

Formand for ad hoc legatet:
"Gladsaxepræsten Jens Bertelsens mindelegat"
( 1966-68 tildelt svømmeren John Emil Bertelsen,

der gennemgik Deutsche Sporthochschule og senere blev lærer 
ved Vordingborg Seminarium).

Formand for styrelsen for Olga & Jørgen Wangels 
Uddannelses-og etableringsfond, oprettet for arven efter 
forældrene.
Videnskabelige og pædagogiske publikationer:
1) Studiet til Magisterkonferens i Biokemi, august 1943.
2) Stig Veibel, Hanne Lillelund og Jørgen Wangel:
Om identifikation af hydroxylförbindelser ved hjælp af m- 
nitrobenzazid II
Dansk Tidsskrift for Farmaci 1943, 183-188.
3) Stig Veibel, Christian Møller og Jørgen Wangel: 
Investigations on the Glycosidases of Milk-sugar yeast 
emulsin.
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 
Matematisk-fysiske Meddelelser Bind XXII, nr.2, 1945. 
(Samme : Second Edition 1955.)
4) Stig Veibel, Jørgen Wangel og Gregers Østrup:
On the difference between beta-glucosidase and beta
galactosidase.
Biochimica et Biophysica Acta 1947, 126-138.
5) Jørgen Wangel:
Undersøgelser over glycosidaserne i mælkesukkergæremulsin. 
6.Nordiska Kemistmötet i Lund (1948),312 f.
6) Jörgen Wangel:
Om Xanthogenhydraider og Xanthogenhydrazoner.
Arkiv för Kemi. Band 1, Nr.51, Stockholm 1949.
7) J.Wangel:
Biokemikeruddannelsen. KEMISK april 1957.
8) J.Wangel:
Fremstilling og biologisk virkning af xanthogenhydrazider 
og reaktionsprodukter heraf.
KEMISK Nr.8, København 1958
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9) K.Haydorn, K.A.Singer and J.Wangel: 
Radioisotope laboratory design.
Risö Report No.26. Juli 1961
10) Medforfatter til værket: Laboratorier. 
København 1962.
11) J.Wangel:
Alcohol, Road Traffic, and Drugs in Denmark, 1960.
Proceedings of the Third International Confernce on Alcohol 
and Road Traffic London, September 1962.
( 200 særtryk anskaffet af Retsmedicinsk Institut.)
12) J.Wangel:
Studies on Alcohol and Road Traffic II.
Alcohol, Road Traffic, and Age of Drivers. 
Medicin, Science, and the Law.
13) Studies on Alcohol and Road Traffic III. 
Road Traffic, and Drinking Habits of Drivers. 
Medicin, Science, and the Law.
De to sidstnævnte artikler var marts 1963 antaget af 
redaktionen af nævnte tidsskrift, godkendt af professor 
Gormsen, der havde meddelt deres fremkomst i ugeavisen for 
Rigshospitalet i april, men de blev uden forfatterens 
vidende af professor Gormsen tilbagekaldt og destrueret, da 
man fandt ud af, at de fundne data stred mod retslægerådets 
politik, hvilket Gormsen ikke følte sig forpligtet til at 
meddele forfatteren, som først fik det at vide af 
tidsskriftets redaktør efter sin fratræden fra ansættelsen 
ved Retsmedicinsk Institut.
14) Jørgen Wangel:
Nogle træk af kemien
Sønderborg 1970, 
sidste udgave 1988.
15) Jørgen Wangel:
Nogle træk af biologien
Sønderborg 1970
Nye udgaver t.o.m.1988.
16) J.Wangel:
Miljøkemiske problemer.
Gymnasieskolen 07.11.1977
17) Jørgen Wangel:
Gymnasieskolen - en farlig arbejdsplads.
Gymnasieskolen 26.03.1978
18) J.Wangel:
Isoelektrisk pH
1978.
19) Jørgen Wangel.
Carbonsyrens syrestyrke.
05.12.1978
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20) J.Wangel:
Nogle træk af arvelighedslæren 
Sønderborg 1982.

21) Jørgen Wangel:
Oxidationstrin og afstemning af redoxprocesser. 
KLMF April 1984, 17 f.

22) Kemiske Reaktionsligninger 
KLMF September 1984, 12-14.

23) Dumpekarakter til Direktoratet ! 
Gymnasieskolen 1990, 188-189.

Patenter :
24) Med B. Askelöf og B. Sundbeck:
Förfaringssätt för framställning av sulfonamidderivat. 
Svensk patent nr. 124 605 fra 30.04.1948.
25) B. Sundbeck og J. Wangel:
Förfaringssätt för framställning av sterila lösningar av 2- 
sulfonamido-,5-alkyl-l,3,4-tiodiazoler.
Finsk patent nr. 25414, 1951.

J.A.Wange1 : Eneopfinder til følgende patenter (26-32) :

26) Sätt att framställa xantogenhydrazider 
Svensk patent nr. 134 025 fra 17.august 1949.
27) Förfarande för framställning av tuberkulostatiska 
hydrazinföreningar.
Svensk patent nr.152 895 fra 06. april 1951.
28) Förfarande för framställning av tiokarbonylföreningar. 
Svensk patent nr.165 089 fra 17.august 1949.
29) Förfarande för framställning av hydrazinderivat med 
tuberkulostatisk och tuberkulocid effekt.
Svensk patent nr. 170 021 fra 17.august 1949.
30) Förfarande för framställning av antibakterielt 
verksamma hydrazinderivat.
Svensk patent nr.170 022 fra 06. april 1951.
31) Thiocarbhydrazine compounds.
United States Patent nr. 2,674,614 fra 06. april 1954.
32) Vervahren zur Herstellung von neuen Thiocarbhydrazid- 
Ve rb i ndungen.
Østrisk patentskrift nr.172 634 25.september 1952.



4433) Fremgangsmåde til rensning af mælkesyre. 
Dansk patent nr. 83589 7.oktober 1957.
Identisk med:

17. juli 1957,
, 23. februar 1957,
, 08. juli 1957,

, 26. februar 1957, 
728.634, og

, 28.12.1956,
juli 1957,
12. juli 1957

12. juli 1957

Australsk patent nr 222531, 
Belgisk patent nr. 555 278 
Britisk patent nr. 815 206 
Canadisk patent nr. 579 635 
Fransk patent nr.
Fransk patent nr. 1 163 688
Indisk patent nr. 61.08012. 
Italiensk patent nr.575 022.
New Zealandsk patent nr. 119 227,
Tysk patent nr.l 049 436. 05.maj 1959 og
U.S.A, patent nr.2,885,436. 26.02.1957.

Slægtshistoriske publikationer af Jørgen Wangel.
34) Personalhistorisk Tidsskrift 1987:
En Familie på Amager ( Harder i St.Magleby ).

35) Personalhistorisk Tidsskrift 1990:
Hans Jensen Nimb

36) Fra Ribe Amt 1990
Med Emmy Cecilie Kali (1845-1922) : 
Madammens Mandø-minder.

37) Personalhistorisk Tidsskrift 1991: 
Anna Johansdatter Foss.

38) ACTA Nr 1 1992:
Hortulan, Ulsøe og Worsøe. En opkaldsanalyse som 
arbejdshypotese.

39) Acta Nr 2 1992: ( Tilegnet Hans H. Worsøe på 60-
årsdagen.)
von der Heide i Slesvig og Danmark (Heri Worsøernes aner.) 

Else Deichmann Mulvads (for- og) efterslægt, (til 1992 
samt aner fra ca.1600.)
40) Acta Nr 3 1994:
Hans Jørgen Wengels slægt>
Et ægteskab med 9 ægtefæller, 1684-1826, med efterkommere 

i 18 lande, i alt 9 generationer til 1993.
Del I. De første 4 generationer, 1684-1966.

41) Acta Nr 4 1995: The Family Hedemann in Hawaii.
42) Acta Nr 5 1994:
Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall.

Deres for- og efterslægt. Del I. 78 A-4 sider.
43) Acta Nr 6 1994:
Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kali. 

Deres for- og efterslægt. Del II. 82 A-4 sider.
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Hans Jørgen Wengels slægt. Femte og sjette generation.

44) ACTA Nr 7 1995. Fortsættelse af Nr.6. 84 sider A-4.
45) ACTA Nr 8 1996. 11 ti " 7. 80 11 A-4.
46) ACTA Nr 9 1996. The Hedemann Clan in U.S .A. 68 sider
47) ACTA Nr 10 1996 . Fortsættelse af Nr. 8. :80 sider A-4
48) ACTA Nr 11 1996 . Fortsættelse af ACTA Nr 3.

49) Personalhistorisk Tidsskrift 1996, 54-60. 
Vidunderbarnet Haas.

FORELÆSNINGER og FOREDRAG af Jørgen Wangel:
50) Københavns Universitet 19.12.1945:
Konferensforelæsning om umættede organiske syrer og deres 
biologiske betydning.

51) Sjätte Nordiska Kemistmötet Lund, 1948:
Undersøgelser over glycosidaserne i
mælkesukkergæremulsin.

52) Ingeniørmøde for sukkerindustri København 1955:
Nogle anvendelsesmuligheder for isotopteknik i 
sukkerindustrien.

53) Kemisk Forening København 15.04.1958:
Om fremstilling og biologisk virkning af 

xanthogenhydrazider og xanthogenhydrazoner.
54) Ingeniørraøde for sukkerindustri København april 1960:
Om mælkesyredannelse og sukkertab.

56) Vth International Congress of Biochemistry, Moskva 
1960:
The Elimination of some Sources of Error in the Ion 

Exchange Purification of samples for Lactic Acid 
Determination.
Third International Conference on Alcohol and Road Traffic,
57) London December 1962 :
Alcohol, Road Traffic, and Drugs in Denmark, 1960.

58) Dansk Ingeniørforening april 1964:
Kemi og promille.

59) Set.Johns University, Toronto,17.10.1968, colloquium of 
Addiction Research Foundation:
On the Interaction between Alchol and some other Factors 

of Biological Importance.
60) Sønderjysk Kemi lærermøde 1972
Hoffmann's Apparat. Med demonstrationsforsøg.

61) Augustenborg Bibliotek 23.01.1982:
Træk af alsisk præste- og degnehistorie.
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62) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, Nordborg 
01.10.83:
Slægtens arv. Biologisk og juridisk.

63) Radioforedrag 20.11.1984 :
En dag i fædrenes liv. (Manøe)

64) Onsdagsklubben for Havnbjerg 04.03.1987:
Om Livet på Mandø i Gamle Dage.
65) Vestervang Plejehjem, Broager 23.08.1987:
Om Livet på Mandø i Gamle Dage.
66) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 12.09.1987 : 
Langelos arvinger. Sønderjysk slægts historie i 5 sekler.

67) Lokalhistorisk Forening for Broagerland 07.03.1988:
En Broager-præst og hans slægt i 5 århundreder.

68) Foreningen Norden, Gråsten 12.10.1988:
I Erik Den Rødes og Leif Den Lykkeliges Fodspor.

69) Uge Højskole 22.03.1989:
Sydamerikanske indianerkulturer i 6.000 år.

70) Omsorgscenter " Skrænten" 07.06.1989: 
Sydamerikanske indianerkulturer.
71) Plejehjemmet Vestervang, Broager.
Livet på Mandøe i gamle dage.
72) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 27.01.1990 
Arkiver - Kilder til Slægtens Historie.

73) 1. Set. Georgsgilde i Sønderborg 14.02.1990:
Hos gamle Spejdere i Tjekoslovakiet.

74) Uge Højskole 19.05.1990:
Snedkere, Musikanter og andet Godtfolk

i Slægten i 1600-tallet.
75) Ulkebøl Husholdningsforening 18.09.1990:
På besøg i Peru.

76) Folkeuniversitetet, Sønderborg 25.10.1990: 
Miljøkatastrofer i Norden.

77) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 09.02.1991: 
Besøg hos Emigranternes Efterkommere Jorden Rundt.

78) Brandsbøl Bylav 19.02.1991:
En Slægt fra Nordals til Australien i 10 Generationer.

79) Antikvarisk Selskab, Ribe 12.03.1991 :
Jorden Rundt hos Emigranternes Efterkommere.



M

80) Historisk Samfund for Sønderjylland 02.05.1991
i Forsamlingsgården i Vester Sottrup:
En Bondeslægt fra Alssundområdet i 9 generationer.

81) Rotary, Sønderborg 19.09.1991: 
Slægtshistorie - mere end Aner.

82) Islandske film om vulkanudbrud.
Sønderborg Bibliotek 07.03. og 08.03. 1992.
83) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 03.10.1992: 
Immigranterne-Emigranterne - hvordan findes deres Rødder?

84) OD Sønderborg 17.03.1993:
Hos Sydamerikanske Indianere.

85) Biokemisk Forening, på Københavns Universitet
18.02.1993:
Jubilæumsforelæsning:
Sådan begyndte det - og det fik vi ud af det.

86) Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 04.09.1993:
Et Ægteskab med 9 Ægtefæller og Efterkommere i 20 Lande.

87) Folkeuniversitetet, Rønne, 19.01.1994: 
Nordbokulturens Undergang på Grønland.

88) H.K.Sønderborg 09.11.1994:
I Erik den Rødes Fodspor.

89) Folkeuniversitetet Kolding, 04.04.1995: 
Biologisk og Juridisk Arv i Slægten.

SLÆGTSHISTORISKE KURSUS ledet af Jørgen Wangel.
90) 1984 FOF Augustenborg, på Augustenborg Skole.
91) 1987 FOF Sønderborg, på Ulkebøl Skole.
92) 1989 LOF Løgumkloster Skole.
93) 1992 FOF Christiansfeld, på Christiansfeld Skole.
94) 1993 FOF Christiansfeld, på Christiansfeld Skole.
Andre publikationer, herunder :
Kroniker, artikler & debatindlæg:
95) Udgiver af ACTA, månedsblad for Aalborg Katedralskole, 
1932-1935, i et månedligt oplag på 700, bogtryk i 8 sider 
per nummer.
96) Studiet til magisterkonferens i Biokemi.
Orientering udgivet af Biokemisk Forening 
København 01.08.1943.
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97) Planterne trænger til Hormon-kur.
Kristelig Dagblad ( Herefter :KD ) 29.12.1944
98) Det ny Stof DDT
KD 23.01.1945.
99) Det ny Stof DDT udrydder de flest Tropesygdomme.
KD 24.01.1945.
100) DDT vil få stor betydning for landbruget og 
gartnerier.
KD 25.01.1945,
101) Patentlov og Sygdomme.
KD 26.01.1945.
102) Også patenter kan eksproprieres af Staten.
KD 31.01.1945.
103) Møllenes tid er nu snart forbi.
KD 14.02.1945.
104) Mejerierne går til kamp mod fluerne med DDT.
KD 20.02.1945.
105) Skal oppositionen ved doktordisputatserne 
offentliggøres?
KD 09.03.1945.
106) Pennicillinet opdaget af en Dansker før første 
Verdenskrig?
KD 04.10.1945.
107) Enestående Hyldest fra dansk Videnskab ( Prof. 
Fleming).
KD 29.09.1945.
108) Gøres der forskel på krigsofrenes enker ?
Nationaltidende 26.11.1945.
109) Mysteriet Rh.
Nationaltidende 11.01.1946.
110) DDT - et moderne mirakel.
Nerkur 01.02.1946.
111) Slut på Förbistringen!
Expressen (Herefter: EXP) 08.03.1946.
112) Doktor Chains hemlighet.
EXP 29.03.1946.
113) Tilbaka från døden.
ExP 03.04.1946.
114) Revolution i vetenskapen
EXP 05.04.1946.
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115) Radar.
EXP 02.05.1946.
116) DDT kan vara livsfarligt.
EXP 10.05.1946.
117) Videnskabens Rationalisering.
EXP 14.05.1946.
118) Underkur kan bli verklighet.
EXP 28.08.1946.
119) Döden lurar på väggmadamen.
EXP 18.09.1946.
120) Sorteringsverk i forskningsfloden.
EXP 15.10.1946.
121) Vetenskap och utopi.
EXP 26.11.1946
122) Då Mendels lagar skulle avskaffes.
ExP 28.12.1946.
123) Bot mot tandpest.
EX 14.04.1947.
124) Vissa mediciners bittra smak avslöjar patientens 
arvsanlag.
Dagens Nyheter 12.12.1950.
125) Det kunde være så godt... (Dansker i Sverige)
Berlingske Tidende (Herefter Berl.) 12.10.1954.
126) Løn og levestandard.
KD 25.03.1955.
127) Fliden bør belønnes.
KD 22.04.1955.
128) Lammet og politikeren.
Information 07.05.1955.
129) Det hvide guld.
KD 13.07.1955.
130) Faldgruber for folketinget.
KD 09.12.1955.
131) Morgendagens skole.
KD 21.02.1957
132) Præmieret tvangslån!
KD 17.09.1957
133) Patentinflation og lægemidler.
Ingeniørens Ugeblad 17.05.1958.
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134) Nyt marked for kristendommen. 
En ny type budbringere.
KD 08.04.1959.
135) Studentens chancer.
Aalborg Stiftstidende 29.06.1960.
136) Tal og sandhed.
KD 06.07.1960
137) Spejderarbejdets usynlige baggrund.
KD 13.07.1960
138) Indtryk fra Moskva
KEMISK december 1960
139) Offentlige drab.
KD 24.10.1961
140) Blottet for kvalitet.
Sønderjyden 08.04.1974.
141) Gyldne kæder og gustne sæder.
Jydske Tidende 12.09.1974.
142) Inte bara pamparna ska träffas.
VI, april 1975.
143) Demokratiseret Gymnasieundervisning 
Kronik 18.04.1975.
144) Har Danmark råd til det ?
Berl. 07.05.1975
145) B-pillen - nyt alternativ.
Berl. 24.07.1975.
146) Fremtidslotteriet.
Berl.12.04.1976.
147) Falsk Tryghed.
Berl. 10.05.1976
148) Jeg tager afstand fra det postulat.
Berl.11.05.1976.
149) På vej til Samarkand
Bladet for Biologi lærerforeningen April 1977.
150) Pensionsskat holder lægerne i Sverige. 
Jyllands Posten (JP) 29.10.1981
151) Fradrag på selvangivelsen.
Biofag Nr.l 1984
152) Radioens troværdighed.
Berl. 27.08.1984



Grundlagt 1749 af E. H. Beding

Berlingiffoe ïitaik
PILESTRÆDE 34 • KØBENHAVN K • TELEFON CENTRAL 7575 • RIGSTELEFON 171 

TELEGRAM-ADRESSE: BERLINGSKE

19.3.55

Kære Magister Wangel,
Naar jeg redigerer Berling- 

ske Tidendes Kronik, er det nødvendigt, at jeg 
tager Hensyn til Bladets almindelige redaktionel
le Planlægning, saadan at Emner og Ideer ikke 
kommer til at tumle over hverandre. En Gang imel
lem medfører dette, ^t jeg af Hensyn til denne 
redaktionelle Planlgegning maa udskyde en Kronik, 
som jeg ellers gerne vilde have bragt, og det er 
netop gaaet saadan med Deres fortræffelige Rede
gørelse. Redaktionen forudser, at Spørgsmaalet 
bliver gennemtrawlet under Skattedebatten og har 
forskellige Ting i Tankerne i den Forbindelse, og 
derfor kan jeg ikke tage Deres Artikel uden at 
kollidere med andres Planer her paa Bladet. Med 
virkelig Beklagelse returnerer jeg derfor Manu
skriptet pg den Kurve, De var saa elskværdig at 
lave. Jeg haaber, vi en anden Gang kan samarnej- 
de. Med venlig Hilsen,

Breve til Berlingske Tidende bedes
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153) Han var ikke tysker.
(Holstein-Ledreborg)
Berl.02.11.1984
154) Pastor Caspari udi Seem,
JP 08.09.1985.
155) E-lendig D-årlig B-ehandlig.
JP 23.02.1986
156) Vi er alle mordere
JP 16.03.1986
157) Etik og Genetik
Jydske 09.09.1986
158) Hvorfor ofre lægehjælp på de gamle
JP 24.05.1987
159) Så mange års retsforfølgelse er urimelig.
J.P.05.07.1987
160) Skattefradrag.

Biofag 1987 Nr.10
161) Asbestfaren kendt i 87 år.
Politiken 04.12.1987
162) Nidkær kontrol i Kastrup.
JP 13.01.1988
163) Dumpekarakter til Direktoratet.
Jyske 12.12.1989.
164) Økologisk katastrofe på Grønland. 
Jyske 13.02.1990
165) Syndebukken.
Vejle Amts Folkeblad 27.07.1991

LYRIK
166)
Fangen i det fri.

Nøglen klirrer i låsen foran os. 
Tavse går vi alle ud.
Nøglen klirrer atter bagved os.
Vi 
Vi 
Vi
Vi

vandrer 
vandrer 
vandrer 
vandrer

tyve meter 
tyve meter 
tyve meter 
tyve meter

mod nord, 
mod vest. 
mod syd. 
mod øst.

Så lægger nogen ryggen mod jord, 
stirrer mod himlen blå.
167) Til PIET HEIN:
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Det ganske sagte sagte 
til målet ofte bragte 
hvad råbet ej ku" magte.

Gymnasieskolen 1996 Nr. 15 p.30. 
168)
Hyldest til æresmedlemmer i Kemisk Forening 02.10.1954:

Bedste Bror
med samt Niels Bohr 
og ditto Bjerrum. 
Vi kranser jer om 
Med velbehag 
i dag.
Faglig dåd 
og gode råd 
I gerne yder!
Vi derfor byder
med hjertlig tak!
Virak !

Til Luciafest 1954 i Unge Hjems Aften i Kongens Lyngby 
ville vi synge såvel Sancta Lucia som Staffan Stalledräng. 
Vi fandt den første i dansk oversættelse, men ikke den 
anden. Poul Haase forsøgte forgæves at finde en 
oversættelse, så jeg skrev den om til dansk:
169)

Steffen Vogterdreng.
Steffen er en vogterdreng,
nu takker vi så gerne.
Han vander sine foler fem, 
alt for den lyse stjerne.
Ingen dagning ser vi end, 
stjernerne på himmelen, de blinker!
Varme giver arnens glød, 
nu takker vi så gerne, 
julegris og julegrød, 
alt for den lyse stjerne.
Ingen dagning ser vi end, 
stjernerne på himmelen, de blinker!

Glæden kom trods mulm og gys,
nu takker vi så gerne,
julegran og julelys,
alt for den lyse stjerne.
Ingen dagning ser vi end, 
stjernerne på himmelen, de blinker.

(Til julefesten var de to danske tekster duplikeret 
under hinanden. Jeg skar bladet over og sendte den ene til 
Kristelig Dagblad, som jeg troede fik min oversættelse.
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Det undrede mig, at bladet ikke bragte den, men da jeg et 
par år efter i min skrivebordsskuffe fandt den anden 
halvdel, forstod jeg det:
Jeg var ved en fejltagelse kommet til at sende den 
velkendte danske tekst til Sancta Lucia, i stedet for min 
egen oversættelse af Staffan Stalledrang.

Poul Haase vidste ikke, at Poul M. Pedersen havde 
lavet en oversættelse til Mit Skatkammer, som P.H. selv 
havde udgivet og som han gav mine børn til jul! J.W.)
170) Julen komer
Adventsskål med lys og grønne kviste 
minder os om liv vi aldrig miste.
Lucia kom og varsled julen nær, 
hun spejled sig i barneøjnes skær.
Julebrev til slægt i fjerne lande 
vækker savn og længsel, må vi sande.
Gaver, som sys og pakkes ekstra flot, 
de lærer os : at give, det er godt.
Julebag med hjælp af husets poder 
lærer: samarbejd om livets goder!
Juleneg til mad for vinget skare 
lærer barnet dyret at bevare.
Julefest under sognekirkens ly 
genkalder undret fra Bethlehems by.

(i Kristelig Dagblad 23.12.1955.)
171)

SNEBORGEN.
I haven fuld af sne 
er noget ved at ske.
En dejlig lille borg
bl ir bygt med stor omsorg 
af banden Povl og Nils: 
"det kans jo når der vils!"
Se vagten ved porten
er selveste Morten,
og hjælper for chefen
er stærke mand Stephen.
Nu flaget er oppe.
På murenes toppe
er opsat gevær, 
flankeret af sværd.
Den fjendtlige bande,
som ledes af Sanne, 
snart kommer en tur, 
når middagens lur 
er klaret derhjemme.
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Nu førerens stemme 
kommandoen råber: 
"Mul dem, de tåber!"
172)

REFLEKS .
En nat i svundne tider 
tre mænd i ørknen rider. 
En tørlagt flod de krydser. 
Da ud af mørket lyder 
en røst, som barsk dem byder: 
"Holdt! Stig af! Skrab så sammen 
fra jord en håndfuld småsten 
og læg dem i jer lomme! 
Igen til hest i komme!" 
De røsten atter høre: 
"Jeg så jer dette gøre.
Når solen stiger op, 
så vil sindet nå til top, 
dels af fryd, dels af sorg!"
Rytterne det ej begreb, 
medens gennem nat de red. 
Men da sol igen brød frem, 
tog de stene frem af gem, 
og de fandt: et vidunder 
er det svar, de begrunder: 
Rubiner, diamanter 
er bevis, at det sandt er, 
hvad dem røsten har fortalt. 
Fryd og sorg mærkes alt: 
Fryd, fordi de røsten lød, 
da den "Saml jer stene" bød. 
Sorg, at ej de endnu fier' 
ædelsten i hånden ser.
En saga det er, men ret forstået 
mit budskab med den til jer er nået: 
Kundskab og indsigt i kun kan vinde, 
når sten efter sten i sammenbinde, 
til erkendelsens lys derpå skinne, 
og helhedens skønhed i finde.

( Efter amerikansk sagn.)
173) 

Biokatalyse .
Peter med fregner og godt humør 
en morgen kom tidligt til skolens dør.
Skønt startet fra hjemmet til vanlig tid, 
han havde dog trampet med ekstra flid: 
På stien forbi ham var cyklet en, 
der havde så travlt og pæne ben.
Hun var sort, sød og sejsten!

( En katalysator fremmer hastigheden af en 
proces, uden at indgå i dens slutprodukt.)



55

174) December 1975.
Det glæder mig under december: 
længselsfuldt jeg julen afventer.
Da kommer mine bortfløjne
børn, hver især, glade i øjne.
Med barn ved hånd, kusiner og fætter, 
pakker i bånd, ungerne gætter?
Æbleskiver bedstemor giver.
Med sjælden iver breve vi skriver.
En krøllet rand på hjerte rettes, 
på grønne gran en stjerne sættes.
Til julens træ klippes og klistres,
et neg sæt’s i læ, vinteren bistres.
Så vandrer vi under blegen sol 
til guddomsvi, ind i kirkestol.
Budskabs sang, som den fordum klang, 
atter lyder: Julefred byder!
175)
Folkedanser-guldbryllup hos snedker i Høruphav:

Hr. og fru HANSEN
tiden den går 
fælles om dansen 
i femti år.
Han fik en høvl,
hun sig en kavle,
og helt uden bøvl 
fremad de kravle.
I livet på Als
sammen de gik,
hus på Solbakken
også de fik.
Venner omkring dem
flokkes i rad
og gerne kom hjem
til parret så glad!
Ikke fortravlet
med muntert sind 
børn og de avled, 
de er herind'.
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Her vi tillykke 
siger de to, 
som i Kavsløkke 
fik sig et bo.
173)

Afskedsreception for Tove og Jørgen Slettebo 
På riddersalen, Sønderborg Slot 05.11.1993:

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland 
Hylder jer 
begge to 
Slettebo 
slotsbebo 
Sønderbro 
Sønderborg: 
Fortidstro!

176)
Nils Ferlin:

Må jeg give nogle blomster, et par roser i din hånd, 
og du må ej bli’ bedrøvet min kære!
For de roser er beskyttet med et kongeligt bånd, 
som kan løses kun, om sværdet man vil bære.
Den ene, den er hvid, og den anden, den er rød,
men den tredje vil jeg helst dig forære:
Den blomstrer ikke nu, først når giveren er død,
men da blomstrer den ret længe, min kære!

På dansk ved Jørgen Wangel.
177)
José Pavez Orella:
Hør mig, børn, morgendagens stridsmænd for den hele verden: 
Foren jer for at skabe af denne jord et sandt Eden, 
og for at sende krigens trusel for bestandigt heden.
Der er så megen himmel endnu at beflyve.
Der er så megen jord endnu at berejse.
Der er så meget hav endnu at besejle.
Der er så megen ørken endnu at beså.
Føj jeres kræfter til ungdommens mod
for at omskabe verden til en oase lys og god.
Der er så megen rigdom at finde.
Der er så megen nød at forvinde.
Der er så mange tårer at tørre af kind.
Der er så mange smil at vække af sind.
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Lad os forene os, alverdens folkeslag, 
børn, ungdom, kvinder og mænd, idag, 
for at få den fred, som består 
for altid og bestandigt, i alle år!

På dansk ved Jørgen Wangel.
Gildeposten. Flensborg, november 1984

Jørgen Wangel ægtede i Thimotheuskirken i Valby 24.10.1942 
Olga Bertelsen, født 03.10.1920, datter af Emil Oscar 
Johannes Bertelsen, født 29.01.1883, død 13.06.1946, og 
Olga Marie Christensen født 19.12.1899 død 24.08.1985.
( ACTA Nr 5 ).

På grund af faderens internationale arbejde blev hendes 
skolegang dels i Danmark 1927-29, i Belgien 1930-32, og i 
Tyskland 1932-35. Dansk realeksamen 1937. Kontoruddannet, 
sekretær i belysningsafdelingen hos A/S Axel Schou i 
Philips-koncernen og hos KAB ( = Københavns Almindelige 
Boligselskab). På Nacka folkskola: Lärlingskurs i Svenska 
språket 1949-1950. I Stockholm kursus i Frederika Bremer- 
förbundet.

Senere efter en årrækkes pause (4 børn) ansat i 
revisorfirma. Tropsrådsmedlem og tropskasserer i børnenes 
spejdertrop.
Efter flytning til Ulkebøl i Sønderborg lægesekretær for 

overlæge Ester Syberg på Augustenborg sygehus og - efter 
dennes afgang - ved Sønderborg sygehus, under 
gennemførelse af de nødvendige lægesekretærkurser, samt 
Latin og kursus i engelsk og fransk. ( Enkel tf ags-HF ). 
Medlem af Set. Georgsgildet. Næstformand i Ulkebøl 
Hyggeklub, senere i Pensionistklubben Ulkebøl. Startede 
seniordans i Ulkebøl.
Sammen har ægteparret rejst i 6 verdensdele, ofte haft 

besøg af slægtninge fra fjerne lande og i 1990 haft så 
mange invitationer, at de kunne rejse jorden rundt i 7 uger 
uden at overnatte en eneste nat på hotel. Selv fra Hawaii 
har de to gange haft besøg af slægtninge, hvis 
bedsteforældre udvandrede 1878.
De fik 1 søn, 3 døtre: VII p

4. Carl Wilhelm <Buster> (Wengel Andresen) Wangel født 
27.11.1918 på Usserød sygehus i Birkerød sogn, døbt i 
Hørsholm kirke 23.02. 1919, død 15.07.1994 på Peder Lykke 
Plejehjem i København.
Udlært som møbelhandler i "Hos Wulff", Købmagergade, 
København. Bestyrer af firmaet "Bovirke" til sabotagen af 
nabofabrik. Han blev pågrebet af Gestapo, men undslap 
gennem en sprængt butiksrude.
Han slap til Sverige, og kom hjem i Den Danske Brigade, 
efter tilbagekomsten med tjeneste som grænsevagt.
Han var i nogle år direktør i et handelsfirma i Stockholm, 

siden i 8 år Welfare Officer på Thule Airbase, hvor det 
amerikanske mandskab, der ryddede op efter en tabt 
atombombe, boede i hans afdeling.
Derpå direktør for A/S Dundas, der drev møbelforretningen 
"Ønskehjem" på H.C. Ørstedsvej i Frederiksberg kommune.
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Som ældre blev han poståbner i Kreditforeningen Danmark 
til pensionering.

Han ægtede 26.12.1942 i Slagelse Sankt Mikkels kirke 
Dagmar Eva Arnefast, født i Helsingør 14.06.1914, død 
09.02.1969 på Bispebjerg Hospital, København, begr. 15.02.
Hun blev praktiserende læge på Amager. Hun var datter 

af maskinmester Arnefast i Helsingør og Agnes Elisabeth 
Wallhegn, 27.11.1880-08.02.1969, der blev begravet sammen 
med sin datter 15.02.1969.

Efter at have haft bolig i mange år på Thingvalla 
Allé måtte han af helbredsmæssige grunde i december 1992 
flytte i en beskyttet bolig på Peder Lykkesvej København S. 
Foråret 1994 forværredes tilstanden, så han måtte overføres 
til langtidsmedicinsk afdeling på Sønderbro Hospital. 
Herfra blev han udskrevet til sin beskyttede bolig, men 
et par dage senere overført til plejeafdeling, hvor han 
døde.
De fik 2 sønner: VII q
c. Arthur Matson Wengels børn med Eva Mildred Wilson:

( Se V LI )
1. Arthur Matson Wengel, født 09.01.1916, dræbt på Okinawa 
2 uger efter Japanernes kapitulation 1945. Han var gift 
med Evelyn, uden børn.
2. Mildred June Wengel født 10.04. 1918, gift med Casimir 
Kissel født 14.08.1920, død 04.12.1987. Han var under 2. 
verdenskrig ansvarlig for vedligeholdelse og reparation 
af flyvemaskiner , stationeret i Stillehavsområdet. Efter 
krigen blev han bestyrer af en privat flyveklub, hvis 
materiel han vedligeholdt. De fik et smukt hjem i Oxnard 
nord for Los Angeles. Hun ændrede sit fornavn til Kitty 
og kalder sig Kitty Kissel.
Familien tilhører Jehovas Vidner.

De fik 2 døtre: VII r
3. Sheldon Matson Wengel, født 13.10.1921, død af kræft 
1990 i Florida. Han var officer, research engineer, 
general manager og hovedaktionær i Motor departement of 
Hankscraft Company.
Han var opfinder af:

Display motor, US Patent nr.2,598,954, June 3.1952. 
Display motors, US Pat. nr.2,922,901, Jan.26.1960. 
Electric motor, US Patent nr.2,989,653, June 20.1961. 
Display Apparatus, US Patent nr.3,221,666, Dec.7.1965.
Han var den i slægten, der bedst forstod at udnytte sine 
patenterede opfindelser økonomisk, og han blev en meget 
velhavende mand, med ejendomme både i Wisconsin og i 
Florida og med lystjakt på de store søer.
Han ægtede : A : i Coloma Wisconsin 08.10. 1949 Mildred
Irene Leach, født 24.12.1927, død tidligst 1967.
(Hun testamenterede sin formue til svigerinden Mildred June 
Wengel alias Kitty Kissel).
Han ægtede : B : June Telly, der suiciderede.
Han ægtede : C : Irene, der overlevede ham og som 
beholdt de gamle malerier af slægtens aner på Langeland og 
i Bergen.
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d. Edith Magdalene Wengels søn med Alvin Killian Bettinger:

( Se V L2 )
Alvin Killian Bettinger jun. født 05.09.1922 i Aurora, 
Illinois, forretningsmand, repræsentant for Sheldon 
Wengels firma. Gift 06. 05.1948 med Dorothy Wagner, født
08.10.1919, død 01.11.1966.

De fik 1 søn og 2 døtre: VII s
e. Raymon William Wengels børn med Helen Kilbourn Pierce:

( Se V L3 )
1. Andrea Wengel født 02.11.1927, død 19.01.1986 Ft.Myers, 

Florida, U.S.A. Hun blev biolog, public relations officer 
for Zoo of St Louis, Missouri, U.S.A.
Hun ægtede : A : 07.06.1947 Thomas Akin II,
mineingeniør, fra 1968 ansat i Emerson Electric-Plastic 
Division. De blev skilt.
Hun ægtede : B : Herbert Elwin Taylor, f.28.07.1927, død 
i Ft.Myers af kræft 1991. Matematiklærer ved George 
Washington i St. Louis, senere ved privat skole i Florida, 
og komponist. Han skrev musik til film. Da han tog 
stillingen i Florida, regnede han med, at hun let ville 
kunne få et job som biolog i Florida, men det lykkedes ikke 
for hende, og hun kom derved i en for hende ukendt 
økonomisk afhængighed af ægtefællen, hvilket gik hende 
meget på. Han byggede sammen med sønnerne en camp i New 
Hampshire, ved en flod, der danner grænsen til 
nationalparken White Mountains, og de tilbragte somrene der 
ofte med venner og slægtninge som gæster.

Deres tidligere ægtefæller ægtede hinanden.
I sit 1. ægteskab fik hun 2 sønner, 2 døtre: VII t
I 2. ægteskab fik hun 2 stedsønner: VII u

Ph.D. i 
University 
Commi tee

2. Raymon William (Bill) Wengel 
Cambridge, Wisconsin.
Han blev
Physics,
Technical
Project og medforfatter af 
Utilisation and Disposal 

Land Application.
Han ægtede 18.08.1951 i

Lee Borden født 13.10.1929.
De fik 2 sønner:

jun. født 27.12.1928
fysik og professor of Agricultural 
of Connecticut, Storrs, Member of 
of Northeastern Regional Research 

dens økologiske rapport i 1977: 
of Diary and Poultry Manures by
Rochester, New York U.S.A. Nancy

VII v

i

3. Matson Allen Wengel født 10.06.1945. Tekniker, ugift 
1994, boende i Ft. Myers Beach.
Han passede i mange år de gamle forældre med stor omhu, 
især efter moderens død et byrdefuldt job, der ikke levnede 
ham tid til noget privatliv, eller til at passe et job.

Berchem, Antwerpen.

f. Johan Henrik Mowinckels søn 
med Ursula Élodie Vereist: 

( Se V N2 )
Adolph Pierre Henrik Mowinckel født 27.11.1904 i
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g. Magdalene Ludovica Anna Mowinckels

børn med Frans Gurnet:
( Se V N5 )

1. Stella Gurnet født i Antwerpen 11.06.1898. Hun ægtede :
A : i Bryssel 02.06.1924 Eddy Kottmann, født i Schweiz, død 
02.05.1925. Derpå ægtede hun : B : Frans van Geit.
Skilsmisse 10.01.1929. De fik en søn: VII x
2. Willy Gurnet født 24.06.1900, død 12.05.1922 i 
Bryssel som følge af tvangsarbejde i tysk fængsel under 
krigen 1914-1918.

h. Heinrich Mowinckels børn med Ida Lange:
( Se V 01 )

1. Erich Mowinckel født i Berlin 16.10.1899. Han blev 
"Strassenbahnbeamter’’ i Berlin.
Han ægtede Frida Schnürpel, født 25.08.1897 i Herzberg 
a.d.Elster, Kreis Schweinau, Sachsen.

De fik en søn: VII y
2. Ella Mowinckel født i Berlin 11.11.1903, gift 
Fleischer, boede 1939 i Friedenstrasse 6 i Stettin.

j. Clara Mowinckels børn med Bernhard Gramm:
( Se V 02 )

1. Olive Gramm, født i Memel 06.06.1896
2. Walter Gramm, født i Eberswalde i Steinfurth bei 
Schöpfurth 05.11.1897. Blev ansat ved en sirupsfabrik i 
Finkenherd. Skal 1939 være bosat i Hindenburg.
3. Charlotte Gramm født i Rösenbeck bei Eberswalde 29.04 
1900.
4. Arthur Gramm født 19.07.1902 i Rösenbeck bei 
Eberswalde.

k. Else Mowinckels børn med Carl Brockhoff:
( Se V 03 )

1. Marie Brockhoff født i Swinemünde 29.06.1893.
Hun boede 1939 Wasserstrasse 2, Swinewmünde.
2. Walter Brockhoff født i Swinewmünde 06.06.1897.
Boede 1939 Wasserstrasse 2, Swinemünde.

l. Oscar Mowinckels datter med Ottilia Schultz:
( Se V 04 )

Irma Mowinckel født 06.12.1919.

Ingeborg Matsons børn med William Wengel : se V L 
( Se V PI )

m. Andrea Rasmine Matsons børn
med Cameron Leander Baldwin:

( Se V P3 )
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Dr. Gundersen og hans kone
To mennesker, man mødte i København i gaar

ENGANG i denne uge rejser 
fru Mary Gundersen fra Kø

benhavn til Langeland.
Naa, ja, og hvad saa? Det er der 

saa mange, der gør. $
Ja, men denne fru Gundersen har 

baade en særlig historie og et sær
ligt ærinde paa Langeland.

Det sidste først: hun vil prøve at 
finde slægtninge, medlemmer af sip 
mors familie.

Resten: fru Mary Gundersen, nu 57, 
kom til København fra USA i man» 
dags sammen med sin mand, di 
Gunnar Gundersen i La Crosse 4 
Wisconsin, der er formand i Ame
rikas lægeforening, American Me
dical Association. Han og hans kone 
er rejst til Danmark til World Me
dical Associations, verdenslægefor
eningens tolvte generalforsamling^ 
der aabner paa Christiansborg paa 
lørdag. Foreningens bestyrelse er al
lerede vel i gang med sine møder.

Norsk, velvoksen

ningen er syge-forsikret, og at de 
sidste 20 procent er helt selvbe
talende.

— Hvad koster en sygeforsikring?
— Ja, har man kone og et barn 

eller to børn, betaler man nok som 
regel en aarlig præmie til sygefor
sikringen paa mellem 100 og 150 dol
lars. For denne præmie faar man 
lægehjælp og hospitalsophold. Ud- 
fliften til behandlingen af tuberku- 
ose og sindslidelser udredes af det 

offentlige.
— Ringer man söm her efter sin 

læge eller sender bud,efter ham paa 
anden maade?

— Man kan sende bud, men dét 
bliver mere og mere almindeligt, at 
den syge enten selv kører eller brin
ges til den læge, han foretrækker. I 
USA har mange jo vogn, og man 
kan vel sige,, at under disse forhold 
kan det komme ud paa et, om den 
syge kører, eller doktoren. Men i

de læge tjener gennemsnitligt 15.000 
dollars efter at han har fradraget 
sine faglige udgifter. Af 15.000 dol
lars betaler man i skat 40 procent, af 
— for eksempel — 4.000 dollars 20 
procent, af 100.000 dollars 75 procent
Hjemme hos Gundersens
— Amerikas lægeforening har 

150.000 medlemmer, fortalte en af 
Deres danske venner. Er alle læger 
medlem?

— Vi er nu nok 160.000 i AMA, og 
næsten alle praktiserende læger er med
lem. Af de resterende 60.000 er >en grup
pe enten 1 militæret, en anden er under 
uddannelse, en tredje er afskediget. 
Nogle staar uden for, fordi de Ikke har 
raad til at være med, for kontingentet 
er Ikke ganske ringe, omkring 110 dol
lars aarllgt, deraf 85 til staten. Og er 
man tillige medlem af en lokal læge-

proprietær) Hans Madsen naa Lan, 
.flgtønd. Hans Jmae., hed,..MQ^in.çKei 
og var datter af en skihsreder i

mødrene side, kom til USA i 1867, 
han var farmer ogsaa dér. Jeg kan 
huske min bedstefar fra jeg var lille.

Men nu, da jeg er i Danmark, maa 
jeg til Langeland. Vi har ingen vogn 
med, saa jeg maa jo tage toget, hvis 
man da ikke kan flyve.

Der maa nok være familie at fin
de, det maa der da. Men nu maa jeg 
se.

Sputnik
Sidste opvisninger før den 

store pause

Dr. Gunnar Gundersen er af norsk 
slægt. Selv er han 61, blond, vel
holdt, velvoksen, 185 centimeter 
høj- Hans formands-job i Amerikas 
lægeforening med 160.000 medlem
mer er bare en del af, hvad han har 
at gøre. Han er først og fremmest 
kirurg og driver sammen med fem 
brødre og en søn plus yderligere en 
snes læger en søgt klinik i La 
Crosse.

Men han bør fortælle selv.. Da han 
i den graa formiddag havde sat sig 
i én stol 1 Det Berlingske Hus, hans 
kone i en anden, og han havde tændt 
en cigar, sagde han:

— Min far hed Adolf Gundersen 
og var kirurg i Norge. Han kom 'til 
USA fra Solør i Østerdalen langs 
grænsen til Sverige, halvandet hun
drede kilometer nordøst for Oslo. 
Min far døde i 1938, da han var først 
i halvfjerdserne. Min fars far, Mar
tin Løfsgaard Gundersen, var gaard-- 
bruker, altsaa landmand, og skov
ejer, samt lensmand og en tid tilli
ge stortingsmand, valgt af det nor
ske højre. Min bedstefar døde i 1883 
omkring sit tresindstyvende aar.

Min far rejste til USA i 1891, ikke; 
længe efter at han havde taget sin 
embedseksamen fra Det Kongelige 
Frederiks Universitet, nu Oslos uni
versitet. Hvorfor han rejste?

Hans ven, skipperen

Siutniks raket giver endnu to af
orestillinger paa himlen — i dag 
og i morgen — inden den store pau

se, der varer til sidst i oktober. Til 
den tid vil der ogsaa være mulig
hed for at se selve Sputnik igen.

I aften og i morgen kommer ra
ketten over Danmark i retningen 
fra nordvest, passerer gennem stan
gen af Karlsvognen, gaar forbi den 
klare stjerne Vega højt paa him
len og forsvinder i sydøst. I dag 
er tidspunktet kl. 21,04, torsdag kl. 
20,53,

Torsdag aften tager Sputnik
raketten omgang nr. 1.268, og man 
regner derefter med, at raketten har 
været paa himlen i rundt regnet det 
halve af dens levetid. Ved juletid 
ventes den at gaa til grunde, siger 
statsmeteorolog Asger Lundbak. 
Selve Sputnikken, der ikke er syn
lig nu, er 16 omgange efter raketten.

— Ja, dr. Gundersen, hvorfor ud
vandrede Deres far, en ung mand 
af velplaceret familie og med en ud
mærket uddannelse. 5

— Min far forlod Norge, næsten 
bare tilfældigvis. Han havde en ven, 
de? var skibskaptajn, og denne skip
per, og tre klassekammerater af min 
far, der ogsaa var læger, tog efter 
deres eksamen ud paa en ferietur, 
Ia, og saa gik det saadan, at min far 
:om til La Crosse og dér traf en 

landsmand og kollega, dr. Christian 
Christensen, som netop da søgte en 

men han blev der resten af sit liv. 
Da han havde været borte i to aar, 
vendte han dog tilbage til Norge for 
hente sin forlovede, med hvem han 
derpaa giftede sig.

Vi var otte børn hjemme, en pige og 
•yv drenge. Den syvende hedder Borge 
Gundersen og er rejst tilbage til Norge 
og er gaardbruker og skovejer dér. VI 
andre seks, som sagt læger. Sigurd 
Bjarne er kirurg som jeg, Alf er uro
log, det vil sige specialist i nyresyg
domme, Trygve er øjenlæge, de to sid
ste,, Sven og Thorolf, Intern-medicinere 
eller speciallæger 1 Indre sygdomme.

— Men nu Deres og Deres brød
res klinik, dr. Gundersen.

— Vi har alle seks konsultation og 
kontor i et hus ved siden af syge
huset i La Crosse, The Lutheran 
Hospital, der — som navnet siger — 
ejes af et kirkesamfund. La Crosse 
ligger ved Mississippi, 400 kilometer 
nord og vest for Chicago og har et 
halvt hundred tusinde indbyggere. 
Vi raader over samtlige 200 pladser 
paa hospitalet og har femogtyye as
sistenter, af hvilke dog nogle er i 
kompagniskab med os. Vi har om
kring 9.000 patienter aarllgt paa 
hospitalet, og de ligger hos os — 
gennemsnitligt — syv dage hver.

Som de er

Radar-anlæg i 
Tirstrup Lufthavn

AARHUS, TIRSDAG AFTEN
Den 1. september installerer Fly- 

vevaabnet 1 Tirstrup lufthavn et ra
daranlæg, der vil faa betydning for 
baade den civile og den militære 
flyvning.

I øjeblikket kan f. eks. ingen SAS- 
maskine lande, hvis skyerne ligger 
lavere end 117 meter over pladsen. 
Naar anlægget er færdigt, kan den
ne minimumshøjde sænkes til et. 
halvt hundrede meter. Det giver 
muligheder for langt mere regel-1 
mæssighed i passagerflyvningen paa 
Tirstrup.

Dr, Gunnar Gundersen og fru Mary Gundersen, da de fortalte om USA 
og om Langeland,

Øvrigt ligger ikke mange syg 1 deres 
hjem, de ligger paa hospital, og 99 
procent af alle børn fødes eller erprocent af alle ____ ._____
født paa klinik.

Ja, men ikke her!
— De ved formodentlig at der sl-

— Er det noget helt andet at være 
læge i USA end i Danmark?

— Nel da! Vi tager vare paa syge 
mennesker ganske som danske læ
ger gør naturligvis, men vi har ikke 
deres vidtforgrenede forsorgs-sy
stem, i denne sammenhæng altsaa 
ikke sygekasser i dansk forstand. Vi 
regner med, at 80 procent <f befolk-

Honoraren*"**--
— Ja, og meget forkert Selv er 

i eg abdominal- , eller underlivs- 
:irurg, og gennemsnitshonoraret for 

et indgreb for mavesaar for eksem
pel er omkring 250 dollars. En blind
tarms-operation faar man for 100 til 
150 dollars, behandlingen af en ab
ees eller betændelse i en finger, ja, 
det ved jeg ikke, men den koster 
vel mellem 10 og 25 dollars. Alt det
te er en gennemsnitstakst, for der er 
naturligvis baade højere og lavere 
honorarer.

— Kender De en sørgelig historie, 
engang fortalt her i landet, om den 
skandinav i USA, der med sin kone 
opsøgte en kvindelæge, ikke en af 
de dyreste, men en mellemmand....

— Nej, den kender jeg ikke, men 
lad mig høre den.

— Den ér nu ikke saa lang, dr. 
Gundersen. Da den paagældende gy
nækolog havde undersøgt fru X, fo
reslog nan en operation og føjede 
til, at saadant indgreb villé koste 
1.000 dollars, hvorpaa hr. X spurgte 
om dette honorstr kunne betales ad 
to gange. Meget muligt, svarede dok
toren. men ikke her!

— Ja, saa. Jeg ved ikke, om denne 
historie er rigtig, men det er klart, 
at der 1 den medicinske profession 
som i andre fag findes daarlige folk. 
Jeg kan sige, at de allerfleste af os 
først tænker paa patienten og hans 
behandling, inden vi skænker hono
raret nogen tanke. Hvorfor skulle vi 
heller? Et forsikringsselskab betaler 
jo for de forsikrede, og de øvrige 
patienter betaler, enten naar de faar 
regningen eller efterhaanden.

— Hvad tjener en amerikansk 
læge i gennemsnit?

— Det var rigtigt af Dem at tage 
gennemsnittet med. En praktiseren-

forening, kommer der yderligere 40—50 
dollars paa.

— Nu maa De sige en smule om 
Dem selv, dr. Gundersen. Og De, 
fru Gundersen.

Og saa fortalte de to, at de bor 
paa en lille gaard med 120 acres 
land, en gammel én, som de har sat 
i.iltøaiisæMWdahfilWtdftsMani
køer, men de har hunde. Og saa har 
de tre vogne, sagde han, Mary har 
en, og jeg har, og saa har vi en 
jeep.

Vi har ogsaa tre børn, vores dat
ter, der er 32 og hedder Mary som 
sin mor, er husmor og gift i Norge 
med overretssagfører i Oslo Frede
rik Moltke Bugge. Begge vore dren
ge er læger, Gunnar er radiolog, Ca
meron arbejder i øjeblikket i flyve- 
vaabnet, men vil siden specialisere 
sig i børnesygdomme. Vi har ni bør
nebørn, sagde hun — og saa meget 
glad ud.

Hvor stort deres hus er? Det er 
ikke stort, sagde de, to, rummelige 
stuer forneden og nogle soveværel
ser oven paa. Men der er plads nok 
til os. Vi har løs hushjælp, men in
gen fast. Ja, og jeg laver maden, 
sagde hup, og jeg kan lide at lave 
mad. Gunnar gaar paa jagt, og ha
ven og blomsterne er min hobby.

Hvad hans livret er? Han spiser 
alt, det gør jeg ogsaa, vi lever meget 
enkelt. Ja, men jeg kan nu navnlig 
lide lammekoteletter og beefsteak, 
sagde saa han.

Langeland s-rejsen
Og saa skal vi tilbage til historien 

om Langeland.
Fru Gundersen fortalte:
— Min far hedder Cameron Bald

win og er advokat i La Crosse, han 
er 86 nu og har det fremdeles godt. 
Min mor, Andrea Baldwin, var dat
ter at en farmer (gaardejer eller

Efterlysninç 
motorkøretø 
J^rilaaom at taae damn 

ning af mindre vs

Berlingske Tidende har modtaget:
I lederen den 11. august beskæftl* 

ger redaktionen sig med spørgsmaa- 
let om de tiltagende biltyverier, og 
hvad der kan gøres for at bremse 
denne uheldige udvikling.

Jeg har i nogen tid tænkt paa en 
udvej, som jeg gerne vil benytte 
denne lejlighed til at forelægge el 
større forum:

I radioens barndom, da der heller 
ikke var saa mange biler, efterlyste 
man hyppigt stjaalne biler i radio
avisen. Delte er man senere gaaet 
bort fra, vel fordi det efterhaandeu 
blev uoverkommeligt.

Til gengæld ofrer man nu 5 mi
nutter af hver radioavis paa sports
meddelelser, som bliver bragt i d( 
mindste detaljer. Det er ganske givel 
et godt formaal, der tjenes hermed 
men alting kan overdrives, og det ei 
mit og mange andres indtryk, at ra
dioavisens sportsredaktør efterhaan- 
den har faaet albuet sig for mege 
ind i sendetiden, da det trods alt kur 
er meget snævre kredse, der interes 
serer sig for, hvor højt eller lang 
nogle unge mennesker kan spring« 
ved et stævne, i Ikast, eller hvor hur 
tigt en pige, kan løbe 100 m i Fjer 
ritslev.
★ 
★
★_ ___ _________, ______ __
* bringer numrene paa efterlyste bi
* 1er og motorcykler. Dette ville tje
* ne samfundsmæssige interesser
* langt højere grad end sportemed 
ir deleiserne, og jeg or overbevis

Det er derfor mit forslag s 
man begrænser sportsmeddelelser 
ne meget stærkt, og i stedet fo



1. Mary Cameron Baldwin født 13.08.1901.
Hun ægtede 23.06.1923 overkirurg, Dr. Med. Gunnar 

Gundersen, født 06. 04.1897, formand for bestyrelsen for
Gundersen Clinic, La Crosse, Wisconsin.

De fik 2 sønner, 2 døtre : VII z
2. Jane Helen Baldwin født 14.06.1903. Hun ægtede Richard 
Lyon, tandlæge i Hollywood. Skilt.

De fik 2 sønner: Vllaa
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n. Anna Magdalena
1.

Matsons døtre med Theodor B Taylor:
( Se V P4 )

Taylor Vinje født 08.09.1913, Ph.D. ved 
, Madison, Dr. honores causæ ved

Davenport, Iowa.
ingeniør Jim Vinje, 

Han var som 
havde egen maskine,

nåede at opdyrke 
kombinerede 

feltbiologiske

ægtede 04.06.1938 
i Superior, 

flyver 
De

ligesom 
med

Wisconsin, 
og
de

født 18.04.
Mary en 
Han døde 

aerobiologi
glæde ved 

Hun skrev en
faget 
deres 

studier.
lærebøger til brugsamt

fra stillingen som 
tale for hende og

Mary Magdalene 
University of Wisconsin 
St. Ambrose College,
Hun 
1914
begejstret 
februar 1964. 
sammen, 
friluftslivet
række videnskabelige afhandlinger 
ved det præmedicinske studium.
Da hun blev pensioneret 
undervisningsprofessor holdt rektor en
meddelte, at tidligere studenter havde samlet sammen til et 
forskningsprofessorat, som hun fik tildelt som den første.
Hun benyttede sin forskningsfrihed til at undersøge alle 

de herbarier, der i tidens løb var skænket til St.Ambrose, 
isolerede frø 
forsvundet fra 
fratrådte holdt 
udnævnelsen af 
kardinal i 
virksomhed,
samt den lutherske professor Mary Vinje!

De havde deres hjem i villaen 
Davenport, hvorfra hun ved sin afgang, 
til: 786 Carlite Cirkel, Rohnert Park i 
1993 kom hun, angrebet af 

Davenport.

herfra 
I owa, 
rektor 
de 3

af en række planter, som nu var 
og fremdyrkede dem igen. Da hun 
atter tale for hende og meddelte om 
første æresdoktorer: den katolske

Iowa, direktøren for Davenports største 
i 25 år formand for bestyrelsen for St.Ambrose,

1608 Elmore Ave. i 
som enke, flyttede 
California.

Alsheimers syge,
i WHO ISBiografi WHO of

på plejehjem i 
American Women.

2. Alida Ann Henrietta Taylor fødtes 24.08.1919 i 
Madison, Wisconsin. Hun tog B.A. i social science fra 
University of Wisconsin, Madison og blev ansat i 
socialdepartementet i Madison. Desuden var hun en ivrig 
spinderske og væverske og underviste heri i Wisconsin.
Hun ægtede : A : 19.04.1941 Bradley Premo Bjork, født 

01.07.1918, søn af højesteretsdommer Bjork, Madison.
Han blev alkoholist, de var separerede i en årrække, hvor 
hun efter loven i Wisconsin måtte forsørge ham. De blev 
skilt 1987. Hun ægtede : B : 03.05.1987 Walter Westphael, 
født 09.07. 1919 i Madison, Wisconsin. De har nu et 
parcelhus i et amerikansk rigmandsghetto i et naturskønt 
område: Hawthorne Park, Leesburg i staten Florida, der 
ikke har indkomstskat, i modsætning til Wisconsin, og 
heller ikke har snerydningspligt!
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Området gennemløbes af en flod, ved hvilken de har en 
marina. Der er foredrags- og teatersal, bibliotek, 
studierum, restaurant, tennisbaner og stor svømmepøl i form 
af en kunstig sø uden åben forbindelse til floden, så at 
dens alligatorer ikke derfra kan svømme over i søen. I den 
hedeste sommer besøger de familien i de nordlige stater. 
Hun har ikke fået børn.
o. Selma

Lawrence død 22.11.1985. 
Gold Plate 
ægtede 11. 

født 16. 12.

Victoria Matsons søn med Lawrence Spencer Day: 
( Se V P5 )

Spencer Day født 08.02.1916,
Han oparbejdede en stor virksomhed: Toronto 
Compagny, der var specialister i bladguld. Han 
09.1943 i Toronto Gladys Elisabeth Bartram,
1919, datter af Colin McDaugold Bertram og Gladys Wray 
Hewett. Hendes slægt er skildret i : John Debrett: The 
Baronetage of England,1819, Waller of Bragwich Lodge, Berks 
Iwickenham, Middelsex. May 30.1815. 
Waller Baronet ( created May 30.1815 
( Hun ægtede 06.10.1990 juristen 
død 
Med

1995. )
Spencer Day fik hun en søn

Sir Jonathan Walleu 
).James (Jim) Falconer,

og en datter: VII ab

p. Elvira Oleica Matsons børn med John Huss Curtis:
( Se V P6 )

1. Jane Townsend Curtis, f.29.03.1914. Hun ægtede 28.12. 
1940 art director i Anchorage ved Louiville, Kentucky, 
Thomas Dow Sanders, født 25.11. 1913 som søn af John 
Sanders, død 1957, og Katherin Corrine Dow. De skabte sig 
et meget smukt hjem med en park med et væld af blomstrende 
buske og træer. Jeg besøgte dem i 1968, og da min kone og 
jeg besøgte hendes broder John og Gwen på Long Island 
1990, kom de dertil forat være sammen med os.

De fik en datter : VII ac
2. John Ernst Curtis blev født 11.11.1916 i St.Paul, 
Minnesota, og døde 1995 på Long Island. Han blev Major og 
flyveplanskonstruktør. Han ægtede 02.02.1943 i Babylon, 
New York, Gwendolyn Wilnette Crist, der var født 07.12. 
1921, datter af Donald Monroe Crist og hustru Ruby 
Dorothy Ruhrbaugh. Deres hjem var - som alle af slægtens 
hjem, jeg har set verden over, - præget af, at der var 
billeder på væggene, blomstrende planter i vindueskarmene, 
mange bøger og en fælles holdning til børnene: de skulle 
have den uddannelse, de havde evner og interesse for, så 
vidt forældrene evnede det økonomisk.

De fik 2 sønner: VII ad
3. Reid Hall Curtis, født 11.12.1925. Han ægtede 28.07. 

1949 i St. Paul Minnesota Ruth Jessie Davies, født 
15.05.1928. De fik 3 sønner: VII ae

q. Niels Mowinckels søn med
Helene Josepha Janssens: 

( Se V Ql )



786 Carlita Circle
Rohnert Park, CA 
Dec. 20, 1986

Dear Friends and Relatives,

In my memory 1986should be known as the "People and Places Year". If you agree 
with Ann Landers that Xmas letters are the ultimate bore, than I invite you to ’skip 
lightly through the Tulips of People’s names’ or even turn to the last page where I 
will say "Merry Xmas to All!".

If you are still with me, let me say that this was quite a yeaifjf travel to "not 
very far places" to visit a multitude of friends and relatives, and cover half of the 
United States.

Our monthly schedules have not changed except to become more crowded. It is almost 
as complex, but more fun, than school schedules used to be! Then, it was lectures on 
Mon., Wed., Fri., and labs on Tues, and Thurs. Now, for me, Tues, and Thurs. are apt to 
be lunch and lectures where I do the listening. On Mon., Wed., and Fri., I attend an 
Aqualetics class which has done wonders for my foot and leg probléms; in fact, I can now 
hide my canejin a dark corner of the closet except for the times when I get over-ambitious 
and try to drive my beloved Volkswagen Campmobile with its stick shift. Yes, I still 
have it. I affectionately call it the "D.B.", because the first time I drove it into a 
campground, a small boy yelled: "Look, Ma, it’s a Doodle Bug." The camper has withstood 
the rigors of old age better than I have; it has passed its 20th birthday. Most of the 
time Fr. Rice uses it for errands and for carting broken-down furniture from the local 
St. Vincent de Paul Store to our garage where "Dr" Rice gives the furniture a face lift 
or, more often, a complete overhaul, and a new lease on life. It is sad to speculate why 
anyone would leave great grandfather’s favorite chair out in the rain when it ought to be 
a family treasure or in a museum. It sparks the imagination to look up, in antique books, 
the probable age of some of the pieces that Fr. Rice brings home for rehabilitation. For 
those of you who don’t know what I’m talking about - Fr. Rice’s hobby has been to repair 
old furniture for the St. Vincent de Paul Stores. It has been a rewarding hobby for Fr. 
Rice who enjoys it so much that even Bridge takes second place - well, almost! In fact, 
Fr. Rice is becoming well known as a bridge player. Apparently, he is first choice when 
a fourth is needed.

In February, Fr. Rice and I spent two weeks in Hawaii. I don’t want to sound like 
a tour agent but Hawaii was just as wonderful as I had daydreamed it would be. We flew 
from San Francisco to the Honolulu airport where we were met by beautiful Hula girls and 
handsome young men who hung leis about our necks and sent us off on a bus to the cruise 
ship S. S. Constitution where we met our good friends Al and Rose Tiedje. who had flown 
over from Texas. Al and Rose are friends of Fr. Rice of long standing, and I had met them 
at their home in Bettendorf, IA., just before we came to California. Rose was the ideal 
cabin-mate, and I look forward to more trips with her in the future. We enjoyed not having 
to pack and unpack at a series of hotels. We were looking forward to tours on the various 
islands where the cruise ship stopped, and the Tiedjes and Fr. Rice were looking forward 
to evenings of bridge or cut-throat pinochle. Since I don’t enjoy cards at all, I had 
no difficulty finding people to talk to, or enjoying the entertainment that was available 
every evening. One of my favorite pastimes was solving the puzzle of the day. On the 
last page, I offer you one of the puzzles and I hope you enjoy it. The answers will be 
on the back of the page. DON’T PEEK!!

We had reached the ship in time for dinner and afterwards there was a briefing when 
we were told about the land tours that would be available by bus on the various islands. 
The only frustration was that you couldn’t take all of the tours. We chose a potpourri 
of experiences. The drivers of the buses were delightful - they were full of information 
well sprinkled with hilarious stories. We went first to Hilo, where we visited the Orchid 
Gardens; words are superfluous. In the afternoon we went to Volcano National Park. There
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was an excellent informative museum, and the lava beds were very impressive. I was not 
equal to walk through the volcano tubes, but some day I’d like to go back and see what it 
feels like to walk in such a place. The next day we stopped at the Kona coast and took 
a ride on Cap’n Bean’s Glass Bottom Boat. It looked just the way I had seen it in the 
movies - but it was more fun to see the diver and the marine animals through the glass 
floor. The following day we visited Kauai and had a boat ride on the Wailua River to 
^each the Fern Grotto, which is a very large cave festooned with a plethora of beautiful 
ferns. It is a favorite place for weddings, and there was one on the day we were there. 
A singing group sang the ”Hawaiian Wedding Song” - nothing could have been more beautiful. 
Also on Kauai is Opaekaa Falls, which is frequently seen in Hawaiian movies. I loved the 
musical sound of the Hawaiian names of the towns though I seldom could pronounce them 
correctly; I think my favorite was Nawiliwili. That evening, after dinner, we went to the 
Starlight Lounge on the very top of the ship (I’m sure that is not nautical phraseology). 
I have never heard more magnificent music. A young Julliard graduate gave a wonderful 
concert of classical music. It was quite a contrast to the music on one of the decks 
below, but, to each his own. The next day we returned to Kauai for another excursion by 
motor coach to see Waimea Canyon, known as the ”Grand Canyon of the Pacific” and indeed 
it was.

Our last day of land travel by bus was on the island of Maui. There was a five hour 
drive through the Iao Valley. It sounds tiring but our driver was such a master of re
partee that he made the history and geography of the island come alive. I sometimes 
thought that the driver might be a frustrated comic, because in addition to a running 
commentary about how Macadamia nuts were grown and processed, and how sugar cane became 
sugar, the explanations were well sprinkled with hilarious jokes, some not quite printable, 
but inoffensive. I find myself smiling even as I write. A large proportion of the pop
ulation of the islands are Japanese and their landscaping is exquisite. Bonzai trees, 
200 years old were breathtaking. By lunch time, we had reached the historic town of 
Lahaina. This town was once the capital of Hawaii and was famous as being the home base 
for whaling ships. A whaling vessel, the Carthaginian, is now a maritime museum. I 
thoroughly enjoyed our visit there, not only the movie, which took us into the past, but 
best of all, I enjoyed walking in the footsteps of history - I swear that I could almost 
feel the ghosts. And yes, we did see whales in the ocean. We also visited a Missionary 
Home from early history and felt the aura of those who once lived there. We also had a 
wonderful lunch at a sidewalk cafe - my choice was a ”Boat” - a half of pineapple sliced 
lengthwise, scooped out and filled with an assortment of fresh fruit. I’ll never feel 
quite the same about a fruit salad, especially out of a can.

The next day, the S. S. Constitution deposited us on the island of Oahu. We stayed 
almost a week at the Pacific Beach Hotel on Waikiki Beach in Honolulu. Our rooms were on 
the 38th floor. Rose and I had a lovely balcony complete with white doves who had learned 
that tourists were a cinch for a handout. What a view we had! The beach was only a bloc’’ 
away and off to the left was Diamond Head. From my point of view, Honolulu is just one 
more big city, but I loved touring the island. The following day was Sunday, so we all 
went to church and then spent the remainder of the day catching up on rest. The most 
exciting thing about staying at the Pacific Beach Hotel was having breakfast in the 
Oceanarium Restaurant. Sometimes we were lucky enough to have a tableside view of this 
incredible three-story-high ”Fish Bowl”. I’m not prone to list statistics but this time 
I can't resist a quote from the Pacific Beach Hotel Quarterly Magazine: ”The world’s 
largest indoor oceanarium measures 52 feet long, 32 feet wide, 26 feet deep, and is made 
of concrete which is two feet thick and reinforced with steel. The windows are made of 
shatterproof acrylic, each one measuring 12 feet wide and six feet high. Supporting 46 
tons of water pressure, each bottom window is seven inches thick and weighs 1% tons. The 
upper windows are four inches thick, weighing one ton apiece, and each is subject to 14 
tons of water pressure. Salt water is pumped up to a waterfall located on the third level 
of the Oceanarium where it is aerated and conditioned for the marine animals. The Ocean
arium holds 280,000 gallons of water. There are over 60 different species of marine life 
represented. All of the colorful inhabitants are native to Hawaiian waters and the coral 
reefs which surround the islands. Divers feed the fish at specific times.”



On Monday, the men picked up a rental car and ”put the icing on the cake”. The 
Tiedjes became our tour guides. They knew Oahu well, since they had been there when 
their son, Bill, was stationed in Hawaii while he was in the service. First we went to 
see the eastern part of the island, past Diamond Head to Hanauma Bay State Underwater 
Park, the Halona Blowhole, and on to Kailua and Kaneohe, where we had lunch. We returned 
to Honolulu by way of the Likelike Highway and toured the ”Punchbowl”, the National Mem
orial Cemetery of the Pacific, where many of the casualties of World War II are buried.

The next day we drove past Pearl Harbor, where the Pacific Fleet was practically 
destroyed in WW II, and then north by way of the Kamehameha Highway to see the Wahiawa 
Botanical Gardens. This special 27-acre wooded gulch was a special treat for me. Its 
specialty was trees from foreign countries. It was seeing the real thing instead of 
pictures in a book - Australian Tree Fern (can grow to a height of 40 ft.); West Indian 
Lilac (partridge-Wood) used medicinally by the Incas of Peru; Paraguay Tea from a small 
Brazilian tree; the Red River Fig from India (you can use its sap to treat the mumps or 
use its fruit in curry or make little cakes from it). For the first time I saw an All
spice Tree - I remember the first time I read a recipe calling for allspice, I thought it 
was a mixture of spices and only much later did I learn that it was really dried berries 
which resembled a combination of cinnamon, nutmeg and cloves. I especially like the 
Travellers Tree, a plant from Madagascar, belonging to the bird-of-paradise family, and 
legend says its name comes from the quart or so of potable water stored at the base of 
each leaf, etc. I think at this point I should say a special ”Thank you” to my companions 
for being so patient while I dragged my feet going through the Botanical Garden; it was 
a special treat for me. After leaving the Botanical Gardens, Al seemed to know the magic 
words so that we were able to get into the Schofield Barracks Military Reservation and 
drive up to Kolekoli Pass through which the Japanese came in their attack on Pearl Harbor. 
It is a very dramatic sight. Then we drove north past Waimea Beach, Turtle Bay and on to 
the Polynesian Cultural Center. We returned to Honolulu by way of the Pali Highway, stop
ing at its spectacular wayside overlook.

The next day we went to the western (dry) side of the island where we visited a small 
Catholic church in Nanakuli, where Fr. Fred Nies had been the pastor until his untimely 
death in June of *85. Fr. Nies and Fr. Rice had been seminary classmates at the Catholic 
University in Washington, D.C. I really don’t have the vocabulary to tell you how beauti
ful Oahu is - the rugged coast, the sandy beaches, the dramatic wind surfers - the travel 
ads and calendars just don’t lie! Sometime go see for yourself. That night we had a real 
treat. Mr. and Mrs. Kaneshiro, a delightful Japanese couple, who were friends of Al and 
Rose, came to visit us at the hotel. Mrs. Kaneshiro presented Rose and me with beautiful 
orchid leis. We had an interesting evening of conversation and later we went to an authen
tic Japanese restaurant and had a delicious dinner (my first esperience with Japanese food). 
I brought, my lei back to the States with me where it hung for a while in my kitchen to jog 
my memoryjkbout what a wonderful trip we had had.

The day after our memorable dinner, Al and Fr. Rice returned the rental car after first 
depositing Rose and me at a ”Sears Store” - yes, Sears! We shopped a bit and bought Mau 
Maus for ourselves and Hawaiian shirts for the men. Yes, our Sears Credit Cards were valid 
in Hawaii too! That afternoon Al and Rose left to return to Texas. Much to our amusement 
thev departed in a blaze of glory. The bus going to the airport from the hotel was filled, 
so Al and Rose departed in elegance in a long, black limousine. I have a picture to prove 
it. We departed a few hours later, not in a limousine but in a large bus; it may not have 
been as elegant but there was lots of room - we were the only two passengers - the bus 
driver was a very chatty soul, and it was a delightful ride. We arrived in San Francisco 
early the next morning.

The month of March was spent reminiscing, recovering and pinching myself to be sure 
that I hadn’t just dreamed about Hawaii. I added another ’time-consuming* program to my 
weekly schedule, but worth every effort that it requires. As I mentioned before, I go to 
the aqualetics exercise class at a Physio-Therapy Facility three times a week. I find that 
exercise in a pool is far superior to a gymnasium, at least for me. But it certainly does 
ruin every MWF am. for accomplishing anything else. The class is a nice mixture of senior
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citizens and youngish people who have ’real problems’. Our teacher is middle-aged, and a 
real whiz. We were all thrilled when the Swimming Team of which our teacher is a member, 
won the National Team Title in the ’over-45’ Division at the National Master Synchronized 
Swimming Championships in Ft. Lauderdale, Fla. There were 450 entries, ages 30 to 69.

Highlight of the month of April was the arrival of my best friend, Ruth and her husband 
John, from Aurora, Ill. They had driven all the way from the middle west which we consider 
quite a feat. As most of you know, Ruth and I have been friends since ’sandbox days’ and 
her husband and my husband had been friends from high-school days. Much to my delight, 
John told me a little something that I had never known before. It seems that when he and 
my late husband, Jim were in college, they had discussed how they might get a date with 
those two dark-haired girls. Ruth and I are awfully glad they succeeded. Because Ruth 
and John had, on a previous visit, been to our favorite ’tourist attractions’, such as the 
wineries, Armstrong Woods, and Ft. Ross, we suggested that we try something different. We 
discovered that John shared our interest in Jack London, so we visited the author’s now 
restored home in the Valley of the Moon. To see it is like stepping into the past. We 
also took them to see Lake Sonoma, a newly constructed water conservation project, that 
nørffhas an attached Fish Hatchery which is restoring native fish to California waters. The 
surrounding scenery is gorgeous.

I’m not a gambling woman, but in the merry month of May, I carncto see and understand 
how people might get hooked! St. Elizabeth Seton Church here in Rohnert Park where Fr. 
Rice sometimes helps out, and where we go to a monthly Senior Citizen Pot Luck, has, everjf 
year, a ’Reno Night’, as a fund raiser. We usually go with some good friends, Walt and 
Katie. It is a lot of fun and includes food and the kind of games you might find in a 
casino at Reno, Nevada, such as Black Jack, Roulette, Poker, Dice, etc. Before we left 
home, Fr. Rice gave me a short course in Black Jack. When we arrived at the games, a $10.0C 
donation bought us a meal ticket and a Dixie Cup full of poker chips to be used at the 
tables. After sharing a very good buffet prepared by the ladies of the parish, the four 
of us parted company. I tried, I really tried, but I really didn’t know what I was doing. 
However, there must be a ’good Fairy’ who looks after Nitwits. I just couldn’t lose! I 
just kept winning and the Dixie cup was used merely to dump poker chips into my copious 
purse. In fact, Fr. Rice came over to see how I was doing - I saw that his Dixie cup was 
empty, so I just filled it up for him and it didn’t make a dent in my purse. At the end 
of the evening, the poker chips could be used to ’purchase’ articles or services donated 
by various business organizations. My purse bought a fantastic dinner for four (Fr. Rice, 
Katie and Walter were my guests), a Collector’s Record of Xmas Carols sung by Tennessee 
Ernie Ford, a delicious luncheon for two at one of my favorite restaurants, and an excell
ent cookbook, and ?? (I can’t even remember!), but when I add things up, it sure was one 
’Wing-Doodler’ of an evening!

Another interesting evening in May was spent with some friends who hail from Iowa. 
Fr. Rice and I have known Professor George Robertson since our days at St. Ambrose College 
Dr. Robertson was a Biology professor at Grinnell College and the three of us met frequently 
at Science conventions. We discovered that Dr. Robertson and his wife also live in Rohnert 
Park. Dr. Robertson is in his 90’s and has just finished writing his autobiography. It 
is quite a story!

June was the quietest month we have had this year. Fr. Rice celebrated the 40th 
anniversary of his ordination, so there were quite a few long-distance phone calls. We 
regretted that we had to miss the Rice Family Reunion back in Iowa, but thanks to Barry 
Schloss, who is the husband of Sandy, one of Fr. Rice’s nieces, we enjoyed a wonderful 
video tape of the event. Barry and Sandy have a camcorder and he taped the event and 
sent it to us. Also in June we had another visit from Claude, one of our favorite former 
students, who lives in San Francisco, but has a weekend ’ranch’ near Sebastopol, seven 
miles west of us. He is a dentist, but has a magic touch with trees, flowers, and 
vegetables. The landscaping at his place is magnificent. We always have lively discuss
ions when we get together.

On Tuesdays, Fr. Rice usually plays bridge at the local Senior Citizen’s Drop-In
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Center. On that day, my good friend, Jan and I frequently share many common interests. 
Sonoma State University, Santa Rosa Junior College, and the Angela Center all offer pro
grams, from single lecture to lecture series. Our favorites are all-day lectures (we 
bring a brown-bag lunch). My favorite this year was ”Traditional Chinese Medicine”. The 
presentation was scheduled for 10:00 am to 3:00 pm. At 4:00 pm we left reluctantly, be
cause we had other committments, but the ’teacher’ and other students were still going 
strong. The ’teachers* are wonderful about ’staying after school’ for a discussion session. 
They are professionals well versed in their field.

I do not see my friend Pat as often as I used to because her husband has Alzheimers 
Disease, so she does not have much time, but we manage very well on the phone. Joane, in 
Santa Rosa, is my ”Kindred Soul”; she was formerly a teacher, but now has an elderly, in
valid priest, by the name of Fr. Joe Otte, living at her home. He is a Precious Blood 
father and was formerly Business Manager at St. Joseph’s College in Ransellaer, fndiana. 
We don’t see one another very often, but I always enjoy her company. The only problem is 
finding enough time.

July brought us some welcome guests who had never visited us before. Fr. Karl Holtkamp, 
a long-time friend of Fr. Rice, and his housekeeper, Anna Marie, had flown from Iowa to 
visit relatives in California. Fr. Holtkamp is pastor of St. Patrick’s Parish in Brooklyn, 
Iowa. We were to pick them up, by car, at Cordelia, which is a small town at the junction 
of HWY 80 and 680. It sounded so simple, but don’t ever try it. It* is one of those 
places where there are so many crossovers that you can’t get from ”where you are to where 
you ain’t but would like to be”. But we finally did succeed and it was worth the effort. 
I haven’t stopped laughing yet about all the ’fun’ experiences the four of us had together. 
The most fun was the trip on the ”Skunk Train”. If you have never heard of the Skunk Train, 
well, neither had I, until we moved here. It is a ”Once upon a Time” story. Historically, 
the trains were used by the logging industry, and they were named because their original 
gas engines prompted folks to say: ”You can smell ’em before you can see ’em! Now, the 
Skunk trains (minus the smell) make it possible for people to travel over the Coastal range, 
through beautiful Redwood forest, meadows with sparkling streams, wildflowers, and various 
forms of wildlife. The train goes over bridges and trestles, through two deep mountain 
tunnels and around curves so twisted that you can see the engine below going perpendicular 
to the direction you are traveling. Each curve presents another view for your camera. 
The round trip takes a day though you can choose to stop halfway and return if you wish. 
The trip starts at Ft. Bragg on the Mendocino coast, stops halfway at Northspur, in the 
heart of the Redwoods, where refreshments are available, and then on to Willits. There is 
time for a good lunch at Willits before you return to Ft. Bragg. We watched to see where 
the crew ate, and then we followed suit. The return trip gives a different view, but just 
as beautiful. The round trip is 80 miles. There are excellent motels in Ft. Bragg, and 
though Anna Marie and I had practically been strangers at the beginning of the trip, I 
found her to be a wonderful roommate & companion, and we had a hilarious time. Anna Marie’s 
last name is Otte, so we took Anna Marie and Fr. Holtkamp up to meet Fr. Otte. You should 
have heard the geneological exchanges between the two ’Ottes’. Yes, they were related, 
though neither had known about the other. While they sorted out their ancestry, the rest 
of us enjoyed an evening of conversation.

You would think that a trip to Hawaii would have been enough adventure for one year, 
but, in the fall we had another wonderful trip - this time back to the middle west. Fr. 
Rice went to visit his family and friends in Iowa; I went to my sister’s and to visit old 
friends in Wisconsin and Iowa. For me, the trip was nostalgia personified. What started 
the whole idea was an invitation to Ruth and John’s 50th Wedding Anniversary. As I men
tioned earlier in this letter, Ruth has been a lifelong friend so when she wrote ’’to say 
that she and John were planning a celebration in October of this year and could I come,, I 
wouldn’t have missed in for anything. After all, 50 years ago I had been Ruth’s brides
maid! I still can’t believe it - that was half a century ago! For once I can’t find the 
right words. Everything was so perfect, from the exquisite invitations to the location of 
the celebration in a beautiful convention building on an island in the middle of the (I 
think) Fox River. Seeing the handsome young men who turned out to be their sons reminded



6.

me of times that have now become ancient history. I have just reread the clever ”Auto
biography*’ that we guests received, and relived again meeting the people from our mutual 
past. I could even hear again the small band that played those haunting melodies that 
certainly stepped out of the 1930’s as if they had been waiting for us for the last 50 <
years. The event will remain a treasured memory.

My sister Ann had attended the event with me, and I returned with her to Madison to 
spend some time with her and to visit some other friends in Wisconsin. It had been my 
intention to drive to Oshkosh and have a morning visit and early lunch with Jeannette in 
Oshkosh, where Jim and I lived back in 1938, and then drive on to Green Bay fo visit with 
Eileen and Ken, and Esther and Charles, and to try to find out something about George 
DeGroot, who, with his wife Toni, had been one of our best friends when Jim and I lived 
in Green Bay; I had lost track of him. Half of my plan worked out. I did get to Oshkosh 
but not in the morning as I had planned, but rather in time for a late lunch. Jeannette 
and I did have a delightful lunch and 'talky-talky' at a favorite restaurant, tlf you are 
ever in Oshkosh, try Robbins) .Then we drove down to Lake Winnebago for a nostalgic look; 
it is still very beautiful. But by then it was too late for me to drive to Green Bay. My 
well laid plans had been aborted by my own stupidity! I had left Madison early enough 
but had stopped for gas on iny way out of town. When I went into the station to pay for 
the gas, I could not find those all important ”Plastic Cards”. I had neither driver's 
license or credit cards nor even any identification! I thought that I must have left the 
plastic holder in my suitcase so I returned to my sister Ann's. We looked everywhere, but 
in vain. By now you have probably guessed what happened. I went back to the car once 
more and found that the plastic case had slipped down a crack at the back of the front 1
seat. How dumb can one be? Now I know! So now, my dear friends in Green Bay, you know 
why you received phone calls instead of a visit. However, I would like to remind you that 
California is a nice place to visit. Try it, you'll like it! I did get back to Madison 
before dark and had a too short visit with my sister, Ann, the most memorable feature of 
which was a superb and elegant dinner - white linen, lovely china, beautiful silver, can
dles, and wine; the piece de resistance being the best frog legs I've ever tasted, cooked 
by a friend of Ann's. I expect to go back to Ann’s in the late spring.

On Oct. 8, I went back to Davenport, Iowa, where Jim and I had spent so many years. 
Fr. Rice had been visiting personal friends and was staying at St. Anthony’s Rectory. The 
first two days I stayed with our very good friends, Jack and Christine. Christine is very 
clever with unusual fancy-work and was generous in giving me some unusual pieces, the most 
delightful being a crocheted pumpkin overcoat for a candy jar. It produced a lot of ”Ohs 
£ Ahs” when youngsters came to our house on Halloween, and, I let them choose their treat 
out of the ’pumpkin*. Fr. Rice joined us one evening for a delicious dinner at their home. 
Jack and Christine were most generous in letting me use their home as a base from which to 
make brief visits with many old friends. I went back to have a look at St. Ambrose College 
and had a visit with my friend Juanita of the Math Dept. She gave me a gift of the best 
fruit cake I have ever tasted. I walked up to the third floor of Lewis Hall and took a 
look at the Biology Department. Our old office is now being used as a storage room! Per
haps it’s haunted by ghosts; I’m sure that I saw Msgr. Hauber’s ghost there! On my way 
up the stairs I had wondered how I would feel - there was not one twinge of nostalgia! Is 
it really possible that I spent 33 years on that campus?

Fr. Rice and I spent a wonderful evening visiting my old neighborhood. We had a very 
special visit with Moira and Glen who lived right next door; in fact, I went back to Moira’s 
again the next day; we had so very many wonderful memories to recall - I miss her most of 
all. Another wonderful neighbor, Alice, invited the other neighbors who still live there 
in for an evening of non-stop conversation. Though I now live in California, I guess my 
heart is still on Elmore Ave. Nothing can erase or replace the years I enjoyed there.

One of my most enjoyable visits was to call on Dr. Ralph Ade at his office in Moline 
and to find that his eldest son, Dr. Dave, has now joined his father in his clinic. Dr. 
Ade’s wife, Marilyn, and their daughter, Amy, were also there - does that make it the Ade 
Dynasty? Only son Tom was missing. Dr. Tom is down in Columbia, MO on a Pulmonary Fellow
ship but expects to join his father and brother in Moline in the future. I guess I get
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just a little maudlin ovea? the Ade family. After all, Dr. Ralph was in my first class at 
St. Ambrose College in the fall of 1948 and his wife, Marilyn, was in my class for Nurses 
in 1951-2 And by and by there was Dave, and then there was Tom. Only Amy escaped me, but 
Fr. Rice had all the children in his classes. No wonder the Ades are some of our favorite 
people. There were many other people we visited. What amazes me most about visiting good 
friends I had not seen for years is that we just started our conversation where we left 
off, 5, 10, 20 or more years ago; it was as if time had evaporated.

Fr. Rice returned to his brother Francis’s farm near Mt. Vernon and I moved out to my 
friend Madge's home. Madge was the first friend I had when I moved to Iowa back in 1945. 
There were three of us then, Madge, Helen and I, and now Helen lives in Florida, I live 
in California, and Madge lives in the middle west in Iowa. If the word TALK were an 
adjective, it would describe the three of us perfectly. I spent two wonderful days with 
Madge; we just started where we left off last time I was with her and just kept going.

On Sunday I left Davenport to rejoin Fr. Rice at his brother's farm, but I went the 
long way around and stopped to say hello to Esther and Harold Gilmour in Grand Mound, LA. 
They were 'airplane friends' of Jim's and mine. Almost every Sunday Jim and I would fly 
up to visit Harold at his airport in Lowden, but that was a long time ago, like a quarter 
of a century. It was wonderful to relive the memories. From Grand Mound I drove to Fr. 
Rice's brother's farm. I had no trouble driving to the town near Francis' place but do 
you know what - all Iowa farms look alike to a city gal, and, I drove right by his farm 
and had to phone and ask: "Where are you?" I did get there, just in time because we left 
immediately to attend a church dinner at Richmond, where Patty, one of Francis' daughter's, 
was in charge of the event. Such marvelous food!

That evening we moved to the farm of Fr. Rice's sister, Ruth, and her husband, Tom 
Friis, where the main event was a birthday party for Chris, one of their grandchildren. 
It was our first visit to their new home. It is beautiful and such a view - from high on 
a hill, it overlooks the Iowa River. Surrounded by fields of corn and farm buildings, it 
would make a lovely picture for a calendar. Fr. Rice's sister, Ruth, and his sister-in-lav 
Irene, Francis' wife, are both very special people. I never cease to be amazed at the 
skill with which they run their households. I am certain that I would never have been 
successful as a farmer's wife. I wish there was room to say some of the nice things I 
could tell you about the Rice family, but I am sure the result would be chaos, because 
between Fr. Rice's two brothers and two sisters, there are 22 nieces and nephews, and I 
am not up to date on the number of grandchildren.

Two more side trips before we left for home in California - one, a much too brief 
trip to visit George and Helen Angerer, the very first friends we made when Jim and I 
moved to Davenport, IA. We watched their children grow up. If someone had been timing rhe 
words per minute between George and Fr. Rice and between Helen and me, I am sure we all 
would have made a world's record - so much to say and so little time. We keep hoping 
that they will pay us a visit in California. Another day, Ruth and I accompanied Fr. 
Rice to visit some of his cousins in Lee County, Iowa.

And then it was time to go home, but we couldn't leave Iowa without saying hello and 
goodbye to Fr. Holtkamp and Anna Marie, our friends of the Skunk Train trip. We went to 
Des Moines with them to visit a mutual friend, Bishop Maurice Dingman, and then they gave 
us a special tour of the city. Now I want to know, how did Des Moines, a city in the 
middle west, develop a traffic system so reminiscent of San Francisco?

The month of November brought a special treat. My second cousin, Jorgen Wangel, and 
his wife, Olle, arrived from Sonderborg, Denmark, for a visit. Jorgen is a whiz on the 
subject of geneology - in fact, he has taught it, so when he visits us I always learn more 
about the Danish connection. Olle is one of my favorite people and we always have a good 
time together. On this visit she had an opportunity to meet some of my friends. While 
Jorgen took a bus to Oxnard, CA, to visit June, one of our mutual relatives, and add some 
? ore .branches to the family treet Olle and I went to lunch with my friend Jan, and to aashion show with my friend, Katie. Both of my friends found her charming. Of course,
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Fr. Rice and I ’tour-guided* Olle and Jorgen to some of our favorite places. Much to 
my surprise they were very familiar with Jack London and we always enjoy repeat visits 
to the London home. We also took them to Lake Sonoma and this time the ’fish-rearing 
system* was in full swing and a museum has been developed.

Rohnert Park has a wonderful way of celebrating Thanksgiving early! On the Tuesday 
before the Big Day, they give a pre-Thanksgiving Banquet for all Senior Citizens at the 
Community Center. The Padre Station restaurant supplied superb food, volunteers serve, 
and the High School Home Economics classes baked the pumpkin pies, and they were excellent 
There were over 200 guests and our ’ticket’ cost $2.00. If a person could not afford the 
cost, the dinner was free!

And so it's December - another year of great memories. I guess our fast pace finally 
caught up with us. I had a lively bout with the flu and Fr. Rice had a bad cold. May I 
use that as an excuse for being late, as usual, with my Xmas Greeting?

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO ALL!

Author

Editor £ Typist



Rohnert Park, CA 
Feb. 8, 1992

Dear Friends and Relatives,

As you may have noticed, Dr. Vinje did not get out a letter this past 
Christmas. She spoke of it many times, but her memory is so bad that she can’t 
remember what day it is, much less the events of the past year. Yes, she has beer 
diagnosed as having Alzheimer ’.s disease. She always loved to write, but she is • 
unable to do so now. She goes to a neighbor’s enclosed, heated pool for aqua
exercises three times a week, and sees her family physician and her oncologist 
every three months, since she was diagnosed as having lymphoma several years 
ago. She gets discouraged at her lack of memory occasionally, but feels good 
most of the time and says that she sleeps well every night - for that we can be 
grateful...

She always loved to cook, but now she has great difficulty in knowing what 
to do or even following a recipe, So, I find myself in the kitchen helping her 
much of the time rather than working in the shop. Believe it or not, I am even 
learning to cook! She is not supposed to drive a car, so I take her wherever she 
wants to go. As long as she can take care of her physical needs, we’ll get along 
O.K.

As for myself, I am still the Chaplain at the Ursuline Convent and Provincial 
House in Santa Rosa, where I offer mass three times a week for the sisters there. 
I also get in a bridge game several times a week, and we attend the local symphony 
performances, the monthly travelogue series at the Burbank Center in Santa Rosa, 
the senior pot-luck suppers at St. Elizabeth Setons, the local parish where I help 
out on occasion, etc. So for the present, we wish you all a happy and prosperous 
1992!

Sincerely,

Fr. Rice
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Octave Louis Antoine Mowinckel, født i Antwerpen 25.06. 
1904. Han havde et automobilfirma i Lange Dijkstraat 39 
i Antwerpen.
Han ægtede 04.02.1939 Marie Henriette Sneyers, født i 
Antwerpen 27.11.1898, en dygtig pianistinde. Hun medbragte 
fra et tidligere ægteskab:

en søn Fernand Debrae VII af
r Niels Preben Bövings sønner:

( Se V R )
1. Kay Lycke Böving født 27.09.1906, ingeniør,
verkstadschef ved Bergslagens artilleriregimente.
Han boede Björklundsgatan 1 i Kristinehamn, (siden i 
Klackstorp, Näsum, ved Olofsström). Han ægtede Maj Böving.

De fik : VII ag
2. Ake Böving, Rockstad, Arvika.
3. Carl Lycke Böving, rejsemontør, Lagerlöfgatan 4 
Kristinehamn.

s. Johannes Carl Qwists børn
med Alvilda Elisabeth Madsen:

( Se V S3 )
1. Aage Qwist, født 06.12.1895
2. Christian Julius Qwist født 07.10.1897
3. Poul Qwist født 08.10.1899
4. Else Qwist født 25.12.1904.

t Charles Qwists søn med Ella Erich:
( Se V S6 )

Preben Qwist, født 13.08.1907 i Brejninge, død 13.09.1980. 
1947-1957 hospitalsdirektør i Arhus, hospitalsdirektør for 
Marselisborg hospital 1957-1977.
Han ægtede 18.05.1939 Else Frederiksen, født 28.09.1913, 
datter af hotelejer Niels Christian Frederiksen, død 
1920, og Martha Hansen, død 1969. (Kraks Blå Bog).
u. Kamma Wilhelmine Wengels børn

med Reino Thorkild Stahlhut:
1. Poul
Californien, 
Børn:

( Se V TI )
Rieno Stahlhut, født 11.08.1907, død i 
stadsgartner i Summerland. Gift med Francis.

VII ah
2. Vilhelm Stahlhut, født 19.11.1908, blev 
under besættelsen ramt af en ricocheterende 
dræbt. Han ægtede Anna. De fik en søn :

i Aalborg 
kugle og 

VII aj
3. Sigrid Stahlhut født 03.05.1910. Gift 24.05.1914 med 
Laurids Kröll, død 1985 Han var i 18 år restauratør på 
Hovedbanegårdens Restaurant i København. Børn: VII ak
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«i. Else Margrethe Stahlhut født 10.10.1911. Hun ægtede 
1939 ejendomshandler Christian Aare Aaresen, Jyllinge,født 
03.08. 1890. De fik en søn: VII al
5. Kaj Stahlhut født 21.03.1914, snedkermester, 

Jyllinge. Han ægtede 21.10.1934 Magda Sofie Olesen, født 
30.06.1916. datter af Ole Peder Olesen og Nathalie 
Berntsen. Sønner: VII am
6. Karen Stahlhut, født 27.05.1915 død 1956. Hun ægtede
sømanden William Thomsen. Datter: VII an
7. Agnes Stahlhut født 16.04.1917, død 1958. Hun ægtede
Sigurd Hansen, købmand i Ulstrup, senere indehaver af 
Carlsberg depot i Fredericia. Børn: VII ao
8. Jørgen Stahlhut født 13.10.1918, anlægsgartner i 
Californien. Skal være død ved styrt fra palmetop. Gift, 
uden børn.
9. Georg Stahlhut født 05.05.1919. Ansat på flyfabrik i 
Los Angeles, Californien. Han blev gift og fik en datter:

VII ap
v. Sigrid Wengels børn med Jørgen Bech Meincke:

( Se V T2 )
1. Henrik Bech Meincke født 06.10.1905 i Østofte, død 
03.10.1975, landsretssagfører i København. Han ægtede 11. 
08.1945 i Østofte Nina Øckenholt Frederiksen, født 24.01. 
1915 i København, datter af Aage Frederiksen, 1886-1942, og 
Willy Øckenholt Gjerulf.
Formand for Dansk Amatør Bokse Union 1936-1940.
Sekretær for Danmarks Olympiske Komite 1938-1946. 

Børn: VII aq
2. Jens Preben Bech Meincke født 27.02.1910, død 
18.04.1985. Han ægtede NN Damm, født 1900, levede 1986.
3. Gerda Bech Meincke, født 09.12.1911, tandlæge, gift med 
tandlæge i Vordingborg Uffe Jørgensen, død 1978.

x Kaj Molt Wengels søn med Anna Margrethe Winther:
( Se V T3 )

Erik Wengel født 13.10.1912 i Canada.
y Lida Wengels børn med Hans Jensen Frost:

( Se V T5 )
1. Poul Aage Wengel Frost, født 01.09.1912, død 01.12. 

1950, ved skibbrud, maskinmester. Han ægtede 08.07.1941 
Gudrun Hansigne Albrectine Jensen, født 06.04.1914, datter 
af Christen Jensen, død 1950 som former på Langes Fabrik, 
og Hansigne Albrectine Hansen. Han gik ned med skibet.

Børn: VII ar
2. Ina Wengel Frost, født 19.01.1914. Hun ægtede 05.08. 

1934 malermester Svend Aage Pedersen, født 03.11.1911.
Børn: VII as
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3. Hans Ewald Wengel Frost født 14.11.1918, lærer fra 
Blågårds Seminarium, overlærer.
Han ægtede Dagny Irene Hansen født 31.08.1919 datter af 

overpolitibetjent Poul Hansen og hustru Thora.
Sønner: VII at

4. Ib Wengel Frost født 16.07.1923, fhv.salgsdirektør, 
konsulent. Han ægtede 08.02.1953 Birgit Lindgreen, født 
01.03.1927, datter af Carl Lindgreen og Ellen Fischer 
Nielsen. Datter: VII au

z Ulla Wengels søn med George Zeider Pallesen
(Se V T6 )

Henrik Zeider Pallesen født 02.06.1920, død ung på Vodskov 
Åndssvageanstalt som patient der.

aa Johan Julius Wengel i Renfrew, 2 børn med NN
( Se V U2 )

1.
2.

ab Johan Julius Wengels børn med Poula Skjøde:
( Se V VI )

1. Christian Molt Wengel født 08.05.1922 i Ringsted.
2. Kirsten Molt Wengel født 21.02.1925 i Ringsted, død 

17.06.1966.

Johan Julius Wengels søn med Karen Hansen:
( Se V VI )

Hans Axel Wengel født 25.02.1932. Isenkræmmer i
Arizona, USA, 1989 i Danmark. Han ægtede Karin Elisabeth.

1 datter: VII av
ac Nina Marie Wengels søn med Thorvald Hansen:

( Se V V2 )
Bent Erik Wengel Hansen født 12.09.1920, civilingeniør, 
gift med Inger Anna Elisabeth Dreyer, født 18.12.1927, 
datter af vinhandler Jørgen Dreyer og Ebba Elisabeth 
Andersen. Døtre: VII ax

ad Gerhard Kaj With Wengels barn med Asta Edsberg : 
( Se V X2 )

Lizzy Wengel

Gerhard Kaj With Wengels børn med Ane Sophie Nielsen:
( Se V X2 )

1. Mogens Molt With Wengel født 06.05.1948, ægtede 
07.09.1975 Ruth Lund Jepsen, guldsmed i Juelsminde, født i 
Give 12.07.1943, datter af Jens Jepsen, Anderup ved 
Brædstrup, og Eva Lund. Datter: VII ay
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2. Peter Wengel født 07.12. 1949, vinkyper, senere
indehaver af ESSO-tankstation på Buddingevej i Gladsakse. 
Han ægtede Britt. Børn: VII az
ae Mogens Molt Wengels søn med Aase Linnemann:

( Se V Y2 )
Finn Wengel,der ægtede Tove. De fik 2 sønner: VII *1
af. Axel Erik Molt Wengels børn

med Gudrun Schneider:
( Se V Y3 )

1. Han adopterede hendes søn: Henrik Wengel, født
23.12.1941, psykolog, Broager, afdelingsleder i social- og 
sundhedsforvaltningen i Sønderjyllands amt. Han ægtede 
12.05.1967 Elisabeth Dam-MikkeIsen, født 04.10.1943, se : 
( Schou-Beckman E 556b ), datter af læge Carl Hakon Dam- 
Mikkelsen, født 02. 10.1907, død 28.12.1987, og Ingrid
Dorothea Madsen, født 05.03.1917, død 05.03.1991.

Døtre: VII *2
2. Irene Molt Wengel født 29.01.1945, cand.jur. Hun ægtede 
: A : Elmelund. Børn: VII *3
Hun ægtede : B : 30.10.1980 Jørgen Nørgaard.
ag. Carl Chr.Frederik Thornbergs børn

med Larsine Kirstine Larsen:
( Se V Z )

1. Datter født ca. 1900.
2. Datter født 11.10.1904, død udøbt som spæd.
ak. Carl Christian Frederik Thornbergs børn

med Anna Maria Elisabeth Hansen:
( Se V Z )

1. Andreas Ludvig Thornberg født 14.05.1915 i Ørslev.
2. Kristian Thornberg født 21.02. 1918 i Ørslev.
3. Henning Thornberg født 23.09.1920 i Ørslev.
4. Jørgen Thornberg født 23.09.1920, død spæd i Ørslev.
5. Bernhard Thornberg, født 07.02.1924 i Ørslev. Lærer, 

Ørslev, Vordingborg. Han har udarbejdet et nyt 
undervisningssystem for maskinskrivning, og er 
lærebogsforfatter.

I et kommende ACTA Nr 
blive behandlet. Der vil 
fælles for ACTA Nr

12 vil generationerne VII-IX 
tillige blive bragt et register 

3, Nr 11 og Nr 12.



67

PLANCHER .
I. Dyrlæge Svend Georg Oscar Andresen med familie ca.1894. 

Hans børn: Agnes, Ejler, Bruno og William som unge.
Ved side 12.

II. Marie, Esther, Agnethe og Svend Wangel.11.12.1924. 
Bruno, Bodil, Asta og Gunnar Wangel 1924.

Ved side 13.
III. Apoteket i Guayaquil. Bagtil Christian Ejler Nicolaj 
Wengel Andresen, ligeså på fotografi, Guayaquil Aug. 1912. 

Ved side 14.
IV. Dilettantkomedie på Købmandshvile. William Wengel 
Andresen bagest med stråhat.

Ved side 16.
V. Ved Marianne Nielsens og William Wengel Andresens 
Bryllup den 21. September 1913.
Grosserer Vilhelm Nielsen med familie, Mariane ved sin 
faders side. 1899.

Ved side 17.
VI. Afbygger Peder Nielsen, Slangerup, med familie, 1900. 
Mariane har syet hatte til alle damerne, bortset fra 
farmoderen, der bærer traditionel kyse !

Ved side 18.
VII. Raymon Wengel jr. og familie 09.09.1956 i Rochester.

Ved side 22.
VIII. Eiler Wangel i Paris.

Gunnar Wangels Amerika-film, 1940.
Ved side 36.

IX. Eiler Wangel ca. 1950
Svend Aage (Wengel Andresen ) Lund med hustru Lily og 

døtrene Lone, som konfirmand i Hvalsø 05.10.1958, Janne og 
Conni.
Eiler Wangel og Kirsten Frølunds selskab hos hendes mor i 

Amaliegade efter deres vielse i Søllerød kirke 25.04.1942.
4 brødre efter deres mors, Mariane Wangels, begravelse

Oldemor Mariane Wangel med sit første oldebarn.

18.10.1983: Fra højre Svend, Eiler, Jørgen og "Buster
alias Carl Wilhelm Wangel.

Ved side 38.
X. Svensk bedømmelse.

Ved side 39.
XI. Emeritus per 31.12.1983.

Ved side 40.
XII. Kronikørens besværligheder.

Ved side 50.
XIII. Olga og Jørgen Wangel med datter Hanne på dåbsdagen.
Kitty Hansen og Olga Wangel flankerer barnebarnet 

Margrethe Vestager på hendes konfirmationsdag i Ølgod.
Ved side 57.

XIV. Dr. Gundersen og hans kone.Berlingske Tidende 
13.08.1958.

Ved side 61.
XV. Professor Mary Vinjes julebrev 1986, side 1-8.

Ved side 63.
XVI. Sammes brev februar 1992, efter at hun er blevet 
præget af Alzheimers syge.

Ved side 61.
XVII. Ingeniør Kay Böving og hans snarrådige 12-årige søn,
Kristinehamn, Sverige. Ved side 63.
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ACTA Nr 1. 1992: Hortulan, Ulsøe og Worsøe,

En opkaldsanalyse som arbejdshypotese.

ACTA Nr 2. 1992: von der Heide i Slesvig og Danmark. 
(Med Worsøe-slægtens aner.)

samt
Else Deichmann Mulvads efterslægt.
( Til 1992 samt aner fra ca. 1600.)

ACTA Nr 3. 1994: Hans Jørgen Wengels slægt.
Et ægteskab med 9 ægtefæller, 1684-1826, 
med efterkommere i 18 lande, ialt 9 
generationer til 1994.
Del I De første 4 generationer, 1684-1966.

ACTA Nr.4. 1995: THE HEDEMANN FAMILY IN HAWAII . 
( Se ACTA Nr.9. 1996 )

ACTA Nr.5. 1994 Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del I.

ACTA Nr.6. 1995 Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del II.

ACTA Nr.7. 1995 Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del III.

ACTA Nr.8. 1996 Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del IV.

ACTA Nr.9. 1996 The Hedemann Clan in USA.

ACTA Nr.10. 1996 A. Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kall, deres for- og efterslægt. Del V.
B. 111 Biskopper i slægten.
C. Vidunderbarnet Haas.

ACTA Nr.11. 1996 Hans Jørgen Wengels Slægt. Del II.
5. og 6. Generation.

J.WANGELS FORLAG ULKEBØL 1996


