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FORORD
Hans Jørgen Wengels Slægt del I findes i ACTA Nr 3, Ulkebøl 
1994, del II i ACTA Nr 11, Ulkebøl 1996.
Hovedparten af del III er baseret på personlige 

oplysninger, som endnu ikke har kunnet kontrolleres. Men 
jeg er meget taknemlig for alle disse oplysninger, da de på 
et senere tidspunk, når de offentlige kilder bliver 
tilgængelige, vil kunne kontrolleres, når man har et navn 
og nogle data.
Den nye navnelov har bevirket, at et stigende antal 

personer, der ikke er døbt Wengel, har antaget navnet med 
lovlig hjemmel, uden at det af det ændrede navn fremgår, 
hvor i slægten de hører hjemme.
Endvidere er der i USA sket det, at talrige østeuropæiske 
immigranter, der er kommet til staterne med et navn, der er 
vanskeligt for amerikanere at udtale og stave, har taget 
nyt navn, og da Wengel Radio modtagere fra Arthur Wengels 
fabrik fik stor udbredelse, var der så mange der tog nyt 
navn fra modtageren, at der allerede for 40 år siden 
f.eks. i telefonbøgerne for forstæderne til Chicago er 
spalte op og spalte ned med Wengel-navnet, uden at mere end 
nogle få har tilknytning til slægten.
Jeg har derfor valgt at publicere navnene på alle af mig 

kendte efterkommere af Hans Jørgen Wengel. I håb om, at de, 
der har ændret navnet, derigennem kan finde deres plads 
blandt efterkommerne og bruge mine arbejder som en nøgle 
til videre arbejde med slægtshistorien for den gren af 
slægten, de tilhører.
Navne og datoer er vigtige for slægtshistorien. Men 

biografiske data, der fortæller om enkelte menneskers 
tilværelse i de forskellige generationer, sætter "kød" på 
de skeletter, som navne og datoer udgør.
Jeg fortsætter med at samle data om slægten og er 

taknemlig for alle rettelser og supplerende oplysninger, 
der kan gøre mit kartotek med ca 20.000 slægtninge til mine 
børns aner til et bedre arbjdsredskab.
Når jeg en dag ikke mere kan fortsætte arbejdet dermed 

selv, vil materialet blive deponeret på et arkiv til 
slægtens brug.
Breve og papirer, der indeholder følsomme oplysninger, 

vil blive belagt med den i loven givne frist for 
tilgængelighed efter ønske fra meddeleren.
Samtlige numre af ACTA er tilgængelige på 

Statsbiblioteket, samt på Frederiksberg Bibliotek, hvor de 
kan benyttes på læsesalen.
Abonnement på ACTA samt køb af enkeltnumre kan bestilles på 
forlaget, telf. 74 42 75 33.
Med en hjertelig tak til de mange på biblioteker og 

arkiver i de nordiske lande og i Tyskland, som, har været 
behjælpelige med råd og vejledning og derved har lettet 
arbejdet for mig.
Ulkebøl, November 2000

Jørgen Wangel.
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JØRL-STENEN.
På mange kirkegårde fjernes gravstenen, når der ikke mere 

betales for graven. Det medfører tab af kulturhistoriske og 
slægtshistoriske værdier.
I Flensborg Provsti i Jørl er dog bevaret et minde om et ægtepar, 
født i kong Chr.IV.s regeringstid. Det er fastgjort udenpå 
kirkens sydmur, hvor det er fotograferet i foråret 2000.

Det er af sandsten, 196 cm højt, 128 cm bredt og har et 
ovalt felt med et krucifiks, omkring hvilket, der er en 
inskription:

SEHL.THOMAS HINRICHSEN BEGRAEB W.S. WEIL.
KONIGL.RECHENSMANE JANDEBY
GESTORBEN 1681 DECEM. SEIN AL

TERS JAHR UND SEINE LIEBE EHEFRAU 
MARINA THOMSEN GESTORBEN 1706 AVF MARIA
VERKÜND 
ALTER 66 
ZU EHREN 
CHTNIS HAT 
LIEBEVNDPFLIC 
HINLEGEN LAS 
HINRICH THOMS 
VOGT IN FLENS 
ALS GOTTWIL. 
ANNO 1707.

TAG IHRES 
JAHR

UND GEDE
AVS KINDLICHER 
HT DISEN STEIN
SEN IHREN SOHN 
EN KONGL. STAD 
BORG SO LANGE

Det er smukt udstyret med figurer i hjørnerne og med et bibelcitat 
for neden. Det nederste af korset samt bibelcitatet er delvis 
bekadiget, så det er vanskeligt at tyde dette.

Sønnen Heinrich Thomsen, der satte stenen, blev døbt 
18.05.1666 i Jørl kirke i Flensborg provsti og blev begravet 
19.12.1727 i Maria kirke i Flensborg. Han fik bestalling som 
eventuel og adjungeret byfoged 17.04.1697. Han aflagde borgered i 
Flensborg 20.02.1702. Han var 1716-1727 virkelig byfoged. Han 
boede i Grosse Strasse i 1705, i hus 400.

Parret i Jørl havde desuden sønnen Hans Thomesen, der blev 
godsforvalter på Tranekær, grevskabet Langeland, og siden blev 
kontributionshæver på Langeland. Han døde 1713 og ifølge skiftet i 
Rudkøbing byfogedprotokol var broderen Hinrich til stede som 
børnenes naturlige formynder.
Hans Thomesen blev på Tranekær efterfulgt af sin svigersøn, 
Christian Basballe, stamfader til Langelandsslægten Basballe.

Blandt den talrige efterslægt i Sønderjylland er slægten From 
på Fuglsanggård i Hejsager, tvillingbrødrene Hans Henrik Jessen, 
på Kidding ved Bovrup, og Ernst Torben Jessen, på Majbølgård på 
Als, slægten Toft i Ulkebøl, Wangel i Sønderborg og Marianne 
Wangel, tidligere læge på Gigtsanatoriet i Graasten, nu skolelæge 
i Kolding, samt slægten Wengel i Broager, Christiansfeld og 
Haderslev. Desuden er der efterslægt i Norge og i USA. Ligeså i 
Canada, hvor en efterkommer blev viet 24.12.1999 med et gæstende 
alsisk par af slægten i Sønderjylland som forlovere.

Chr. Basballes sønnedattersøn, Aleth Hansen, født 1817, var 
skibspræst på "Galathea" under dettes jordomsejling, blev 
sognepræst i Grumtofte i Flensborg provsti, afsat i 1864, og blev 
1868 minister for kirke- og undervisningsvæsenet.

I den nuværende regering i Danmark er slægten repræsenteret 
af Margrethe Vestager, der er kirke- og undervisningsminister. 
Hendes mor, Hanne Hansen, født Wangel, er 10. generation efter 
Thomas Hinrichsen.



A C T A Nr 12
VII GENERATION.

A-Z, a-z,aa -az,*l-*10.
A Jørgine Emilie Jørgensens børn

med Jens Kjær Lauridsen
( Se VI Al )

1. Egon Kjær født 11.07.1908 i Torsted, død 13.09.1939 i 
Torsted.
2. Aage Kjær Lauridsen født 26.09.1912 i Torsted. Gift med
Ingrid Rigmor Jonassen, født 08.12.1908 i Horsens, datter 
af direktør Marius Jonassen. Efter landbrugsuddannelse og 
ophold på Vejlby Landbrugsskole overtog han 1939 efter 
faderen slægtsgården Kjærsgård i Torsted sogn, med 4o 
Td.LancDer var da : 3 heste, 12 køer, 10 stk. ungkvæg og 12 
svin. 2 sønner: VIII A
B Jens Isak Jørgensens sønner:

( Se VI A4 )
1. død ugift.
2. Søren Olaf Jørgensen født 03.09.1911 i Gram, Rårup sogn
ved Sønder Bjerre. Gift 28.09.1934 med Anna Kirstine Lund 
født 03.08. 1906 i Sejet i Ut sogn syd for Horsens fjord, 
datter af gårdejer Niels Nielsen Lund. Efter ophold på 
Dalum Landbrugsskole overtog han 1934 gården" Overmark" per 
Ørnstrup med 83 Td.Ld. Der var da 5 heste, 18 køer, 10 
ungkvæg, og 11 svin. I 1993 boede han Mercurvej 50 Torsted. 
De fik l.søn og 1 datter: VIII B

C Richard Jørgensens datter
med Gabrielle Marie Nielsen

( Se VI A5 )
Edith Jørgensen født ca.1920, gift Vivier de Vougouen, 
boende 1967 1 Villa de Segler, Paris, Frankrig.

D Jens Isak Jensens søn med Karen Bislund:
( Se VI Bl )

Adolf Jensen bosat Vejlevej, Ølsted.
E Adolph Wengel Christensens datter med Magda Madsen:

( Se VI C2 )
Inger Wengel Christensen, døbt 13.09.1923. Hun ægtede 22. 

05.1952 våbenhandler, ejendomshandler i Otterup Johannes 
Skovgaard Larsen, født 04.06.1929, søn af Christian 
Skovgaard Larsen født 1899, og Sigrid Møllegaard, født 
08.04.1901, død august 1977. De fik 3 børn: VIII C

F. Carl Wengel Christensens
søn med Lis Henriksen:

( Se VI C3 )
Erik Wengel Christensen født ca.1926.
G. Hans Richard Wengel (Christensens)

børn med Michelli Jørgensen:
( Se VI C5 )
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1 Gretchen (Grethe) Anna Wengel Christensen født
27.11.1931 i Næstved, viet august 1954 til Morten Mølgaard 
Grinderslev, født 09.11.1931, søn af sognepræst Johannes 
Grinderslev i Herlev, bedemand i firmaet Rostrup.
De fik 1 søn og en 1 datter VIII D
2 Hans Jørgen Wengel (Christensen strøget efter ny

navnelov) født 02.06.1936 i Herlev. Produktionsingeniør 
fra Københavns Teknikum 1960. M. af I. Ansat ved FDB 
1963. 1970 Driftsleder på Lego i Billund, 1974 teknisk
direktør på Dandy i Vejle, 1983 administrationschef for 
Kristelig Dansk Fællesforbund i Randers, 1984 direktør for 
JPC-System, Løgstør. 1992 lektor ved Ingeniørhøjskolen i 
Herning og forelæser ved Aalborg Universitet. Fra 1970 
medlem af repræsentantskabet for Menighedsfakultetet i 
Arhus og medlem af Indre Missions bestyrelse, fra 1985 
formand for dennes økonomiudvalg.

Gift med Lissie Ladegaard, født 17.08.1939 i 
Søborg ved København. Hun blev manufakturuddannet i Herlev 
og har fra 1989 en kjoleforretning i Løgstør og 1991 
tillige en i Farsø. De fik v, sønner : VIII E
3 Marianne Wengel (Christensen strøget ved ny navnelov) 
født 23.11.1944 i Herlev. Gift 06.12.1975 med Jørgen 
Sørensen Steensboe, født 19.06.1946 i Tommerup Stationsby, 
søn af Karl Georg Sørensen Steensboe og Karen Vera Marie 
Hansen. Akademiingeniør ansat ved Grønlandsministeriet.
De fik 2 døtre og en søn : VIII F
4 Erik Emil Wengel, født 23.12.1946 i Herlev. Døbt 

Christensen. Diakon, forstander for Amtsplejehjemmet i 
Dianalund, 1979 antaget som missionær i Det Danske 
Missionsselskab og sprogstuderende på missionsskolen Seily 
Oak, derefter missionær i Japan, fra 01.04.1985 tilknyttet 
det lutherske teologiske fakultet i Tokyo som "instructor" 
i diakoni med undervisning på japansk. Missionssekretær for 
Dansk Missionsselskab, 1994 for Sudanmissionen med bopæl i 
Christiansfeld. Gift 1971 med sygeplejerske Marit Sølyst, 
født 30.10.1949 i Fyresdal, ved Skien i Norge, datter af 
Leif Gunnar Sølyst, født 11.04.1923 ved Larvik, og Signe 
Tovlid, født 06.01.1924 i Fyresdal.
De fik 1 datter og 3 sønner : VIII G

H Alma Augusta Wengel Christensens søn med Ove Ibsen: 
( Se VI C7 )

1. Kaj Ibsen Møller
Alma Augusta Wengel Christensens søn med Aage Møller

( Se VI C7 )
2. Bruno Møller.
J Ludvig Wilsons børnebørn i Portland,Oregon.

( Se VI D2 )
3 børn født 1941-1951. Børn: VIII H

K Edith Wengel Hansens datter
med Ejnar Pählson:

( Se VI C 1 )
Birgitte (Gitte) Wengel Påhlson født 19.09.1933, ægtede 

09.06. 1957 Halvdan Grøndal Hansen, født 25.03.1934.
Skoleinspektør ved Lindholm Skole, Nykøbing Falster, 
byrådsmedlem i Nykøbing.F. Børn : VIII J
Bor i Tjæreby Tang 4800 Nykøbing.F.



L Leo Wengel Hansens børn med 
Maren Ragnhild Elisabeth Larsen 

( Se VI E3 )
1 Frands Lundin Wengel Hansen født 31.05.1946, major i 

Hjemmeværnet i Odense, bor i Ryslinge. Den 07.10.1991 
tildelte Dronningen ham Hæderstegnet for god tjeneste 
ved Hæren. Han ægtede 13.10. 1973 Alice Birgitte Birgren 
født 05.10.1948, datter af Valdemar Birgren og Grethe 
Rasmussen, født 11.02.1930. Søn: VIII K
2 Jane Wengel Hansen født 25.08.1942. Gift med Jens 
Kristoffersen født 31.12.1943. Søn af Edith og Olav 
K. Han er fagforenings funktionær, Steff-Houlberg i 
Ringsted, bor i Nordrup 4100 Ringsted. Døtre: VIII L

M. Ruth Lily Wengel Hansens
børn med Frederik Lund.

( Se VI E4 )
1 Rita Wengel (Lund) født 1942, gift 16.05.1961 med Svend

Robert Frandsen født 08.05.1939, medarbejder i Social-og 
Sundhedsforvaltningen i Haderslev, tidligere i KGH, en 
årrække i Thule. Violinist. 2 børn VIII M
2 Else Wengel Lund gift med John Andersen ( Lupinvej

11, 3450 Allerød.) Søn: VIII N
3 Mogens Wengel Lund, født 26.05.1946, gift med Sonja.

Børn VIII O
4 Helga (Søs) Wengel Lund gift med Ib Thomsen,

( Rosevej 55, 9900 Frederikshavn.)
N Kaj Christoffersens børn

med Laura Ottilia Lehtonen: 
( Se VI F1 )

1 Marja Christoffersen født 21.08.1935 i Maribo. Hun 
ægtede Per Andersson, navneforandring til Frösig, født 
01.08.1940 i Norssebro, Skara, Sverige, kemisk ingeniør, 
minkfarmer, siden EDB-firma i Göteborg, Sverige.

De fik 3 børn : VIII P
I

2 Britta Christoffersen, født 12.08.1940,
sygeplejerske. Hun ægtede :A: 23.03.1967 Ole Graugaard
født 21.06.1936, repræsentant, Vejle. Skilt. Hun ægtede : B 
: 01.10.1982 Heino Pannbacker, der er speditør, Holger
Schmidts efterfølger, Rødby og Padborg. De bor formelt 
Fördeboden 29 Wassersle-ben, har tillige bolig i Maribo, i 
den tidligere direktørbolig til sukkerfabrikken, telef. 54 
60 46 80 og ved Caen i Frankrig: 39 Rue de la 
Lârgentiere, F 06210 La Napoule. Søn : VIII Q
3. Caja-Liisa Christoffersen født 23.12.1941 lærer ved 
Nordskolen, Korsør, gift 18.03.1967 med Poul Henningsen, 
født 10.01.1922, søn af Henning Henningsen, født 03.03. 
1887, død 1962, proprietær, og Olga Lisborg, fabrikant, 
regnskabskonsulent. 3 Børn: VIII R
4 Rolf Wengel Christoffersen, født 28.11.1944,
maskinmester ved Saxkøbing Sukkerfabrik, Danisco.
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Efter sukkerfabrikkens nedlæggelse ansat ved "Jupiter 
Al", aquakulturvirksomhed i Stege, med bevaret bopæl 
Rosengården 13 i Saxkøbing.
Gift 1972 med Birthe Juul Hansen, født 23.05.1949, 

datter af Knud Hansen og Lilly H. 2 børn: VIII S
O Erik Bent Christoffersens børn

med Karen Elisabeth Gad:
( Se VI F2 )

1 Ole Gad Christophersen født 22.02.1936 i Fredericia. 
Maskiningeniør fra Odense Teknikum. Gift 11.04.1964 Dorrit 
Hendriksen født 17.09.1940, datter af Sv.G.Hendriksen og 
Ella. Laborant. Separeret 1988. 2 børn: VIII T
2. Bente Gad Christoffersen født 14.02.1939 i Køge,
laborant. Hun ægtede 08.09.1962 Christian Jacob Falkenberg, 
født i Nyborg 25.08. 1934, ingeniør fra Odense Teknikum,
søn af Steffen Falkenberg og Elsa Christensen. Ansat ved 
GTO, Købernhavn. 2 døtre : VIII U
3. Jørgen Gad Christoffersen født 29.09.1943 i Fredericia, 
Revisor i Holbæk, gift 02.12.1972 med Lissi Paludan født 
02.12.1950, folkeskolelærer, datter af materialist Kaj 
Paludan og Else Olsen.
P Caja Christoffersens børn

med Sven Johansen From:
( Se VI F7)

1. Kirsten Johansen From, født 19.07.1939, lærer fra
Esbjerg Seminarium med engelsk og tysk. Hun ægtede 
05.07.1965 lærer, bibliotekar ved Statsbiblioteket i Arhus, 
Peter Nielsen, født 14. 02.1934, søn af Johannes Nielsen og 
Ada Andersen. 2 børn: VIII V
2. Birthe Johansen From, født 28.02.1942. Hun blev 
børnehavepædagog og pædagogisk konsulent i Odense 
Socialforvaltning.
3. Karen Johansen From, født 04.05.1945, folkeskolelærer,
Ahlmannskolen i Sønderborg, gift ca.1970 med Christian 
Peder Toft, født ca. 1941. 2 børn VIII X
4. Sven Erik Johansen From, født 13.01.1948, 01.08.1970 
lærer i Billund. Han ægtede 18.07.1970 Lone Vestergaard, 
født 27.05.1947 i Farsø, seminarieuddannet (01.08.1970) 
lærer i Billund, datter af Jens P.Vestergaard og Else.

De fik 2 børn: VIII Y
Q Bjørn Christoffersens børn med Else Birgit Löfquist:

( Se VI D 8 )
1 Henriette Wengel Christoffersen født 31.05.1950, 
cand. mag., Frederiksværk gymnasium, gift med cand. mag.
( Historie og Geografi) Torben Brorson Prag født 04.08. 
1949, søn af Niels og Margrethe Prag. 2 børn : VIII Z
2 Søren Wengel Christoffersen født 06.05.1954,
civilingeniør, el., "Digi-tal" computer, Hørsholm. Med Lene 
Jacobsen født 28.04.1952 fik han en datter: VIII a



Han ægtede Birgitte Riber Thomasen født 09.04.1955, 
datter af Jørgen Riber Thomasen født 17.04.1924, og Else 
Ellegaard født 29. 07.1927. De fik 2 børn : VIII b

R Gerda Christoffersens børn
med Hans Johansen From:

( Se VI F9 )
Uens Peder Johansen From født 1944, student 1963, 
gårdejer, Fuglsanggård, Hejsager. Gift 09.03.1968 Karen 
Margrethe Lei, født 24.03.1946, politiker, borgmester i 
Haderslev. De fik 2 børn : VIII c
2. Johan Johansen From født 1947, teknikum ingeniør fra 
Odense, Oslo. Med Lillian Nielsen fik han en datter, født 
12.07.1989, døbt 05.10.1989 : VIII d
3) Vibeke Johansen From, født 10.04.1950, boghandler
medhjælper i Haderslev. Gift 05.10.1974 Ejnar Hove, 
f.04.05.1947, Maskinstation i Hurup, Bedsted, Thy.

Skilt 1987. 3 børn: VIII e
S . Christian Ravn Lauritzens børn

med Katrine Rasmussen:
Se VI GI.

1. Inger Lauritzen, født 29.11.1926 i Hovedgård, død 16.
07.1982 i Hellerup. Hun ægtede Ole Rye Helmer Jensen, 
født 1926, søn af Michael Helmer Jensen, 11.07.1895- 
07.03.1968, og Ibi Laura Larsen, 10.08 1904-16.07.1982.
Oberst, chef for Forsvarsakademiet. 4 børn : VIII f
1996: Almevej 12, 2900 Hellerup.
2. Ib Carl Lauritzen gift med Grethe. 3 Børn: VIII g

Bor 1993 : 7623 Tanager, Houston,Texas 77074 USA
T. Johan Chr. Ravn Lauritzens døtre med

Hedwig Emilie Othilie Jordan
(se VI Da2):

1. Kaja Jordan Lauritzen født 20.11.1932, død 26.12.1988.
Hun ægtede :A: John Laurent i ussen, med hvem hun fik 1 
datter: VIII h
Hun ægtede : B : Finn Tengbom og fik 2 sønner : VIII h2-h3
2. Edda Jordan Lauritzen født 1940. Hun ægtede 30.03. 
1963 Ib Lundsgaard. Ægteskabet opløst.
De fik 1 datter og 2 sønner: VIII j
(I 1992: Edda Jordan, Hjortholmvej 4,11.3400 Hillerød.)

U Dagny Ravn Lauritzens søn med Lorenz Koch:
( se VI G4 )

Erik Koch født 07.03.1933. Kunstmaler. Han udstillede i 
København i marts 1993. Samlever i Frankrig med Anne 
Infant, født 06.12.1951 i Le Mans, Frankrig, datter af Max 
Infant og Marguerite Joubert. 1 datter: IIX 1

V Kaja Louise Wengel Kristensens 
børn med Poul Willy Hemmingsen: 

( Se VI L2 )
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1.Inge-Lise Wengel Hemmingsen født 28.01.42, 
kontorassistent, gift 13.04.1963 med Teddy Dideriksen 
Kroman, 1940-1982, autofor-handler. Medindehaver af "FIAT" 
i Frederiksværk. 2 sønner: VIII m
2. Karl Gunner Wengel Hemmingsen, født 20.06.1946 i 
Holme -Olstrup. Tømrer. Gift 17.10.1970 med Elisabeth 
Søndergaard, født Madsen 04.08.1958. 3 døtre: VIII n

X Svend Louis Wengels søn 
med Nora Thagaard:

( Se VI L3 )
Jesper Thagaard Wengel født 22.10.1963 i Odense. Cand. 

scient, i kemi 1988. Universitetsstipendiat, derpå adjunkt 
ved Odense Universitet.

Han ægtede 23.06.1990 Karina Top Christiansen, født 
10.10.1966, datter af Kaj og Lillian Christiansen.

Datter: 
Anelise Wengel Kristensens døtre 

med Børge Julius Schwensen. 
( Se VI H 4 ) 

Bente Wengel Schwensen, født 
blev fysioterapeut og ægtede 

Bjarne Svensson,
De fik 1 søn:

Tove Wengel Schwensen født

VIII o
Y

14.04.1948 
07.10.1976 
født

i

13.12.1950 i 
Gift 18.10.1969 med mekaniker

Hammer. 
zoologisk 

10.10.1939 i
VIII p 

Næstved,
Knud Villy Svensson,

1. 
Hun 
konservator 
Stubbekøbing
2
syerske 
født 07.06.1946.

De fik 1
3. Kate Alma 
Nykøbing F. Hun
kontorchef i Andelsbanken

søn: 
Wengel 
blev

VIII q 
født 19.11.1958 i 
ægtede 11.07.1987

Z

Schwensen 
tandlæge og 
Jan Koch, født 10.09.1959.

De fik 1 søn VIII r
Orla Wengels sønner med

Inge Karen Pedersen
( Se VI L5 )

1. Erik Wengel født 19.05.1948 i St.Peders sogn, Næstved, 
døbt i Hammer. Buschauffør i Hovedstadens Trafikselskab.
2
Erhvervs-sproglig 
Han ægtede 01.12. 
08.04.1950. Hun er 
Tysk og Fransk ), 
01.07.1924
De

3.
med 
ved 
Københavns Amts ! _ _ 
08.10.1977 Anette Ulbæk 
Tove

Ole Wengel født 01.10.1949 i 
afgangseksamen. 
1973 Jette 
tre-sproget 

datter af 
Betty

Han 
1953 
Jensen.

St.Peders sogn Næstved. 
Direktør for In Wear. 

Møller Hansen, født 
korrespondent ( Engelsk,

Henry Møller Hansen, født 
Pedersen født 13.10.1925. 

VIII s 
født 17.03.1953. Han blev 1980 cand. 
Universitet og fik hospitalstjeneste 

gynækologiske afdeling og ved 
Gentofte. Han ægtede: A z 

John og

, og
fik 2 børn: 
Bjarne Wengel, 
fra Københavns
Bisbebjerg Hospitals 

Amts Sygehus
Ulbæk. Ægteskabet opløst februar 1985. 
De fik 2 børn:

ægtede : B : den 17.12.1987 Ulla Pape, født 
i Torsted, datter af Svend Pape og Inger 

De fik en søn:

i
født 01.06.1954 datter af

VIII t 
08.12. 
Vagner 
VIII u

a Aage Joensens søn 
( Se VI P )
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Torben Joensen blev 30.11.1963 i Thurø kirke viet til 
Vudhiuhu Vudhyaya, prinsesse af Thai (Siam), kusine til 
kongen af Thailand. De bosatte sig i København. Efter en 
årrækkes barnløst ægteskab blev dette opløst.

b Poul Adolph Hindberg datter
med "Coca" Caliopiia Serban.

( Se VI Q3 )
Linda Hindberg født 05.02.1955. Solodanserinde ved den kgl 
danske ballet. Hun ægtede 24.10.1982 skuespiller,
direktør for Gladsaxeteatret Flemming Enevold. Hun blev 
26.02.1984 belønnet med Niels Mathiesen-prisen, han 
udnævnt til Aarets Frederiksberg-kunstner 1 1990.

De fik 2 døtre : VIII v
c Aida Verna Wessmanns børn

med Christian Clausen:
( Se VI S )

1 Linda Clausen, født i Arhus 22.01.1939, døbt i Set.
Jørgens kirke Svendborg 19.04. Hun er tresproget Engelsk, 
Tysk, Fransk korrespondent fra Handelshøjskolen i
København 1960. Den 06.05.1961 ægtede hun Bent Christian 
Flemming Høyer, fra hvem hun blev skilt ca. 1964, uden 
børn. 04.03 1967 ægtede hun i Gentofte Sven Juul 
Petersen, bådebygger på Grønland født i København 
02.04.1942 døbt i Rungsted kirke 21.06.1942. Han blev 
uddannaet hos bådebygger P.Molich i Hundested, aftjente sin 
værnepligt i marinen, blev bådebygger i Grønland.

De fik 1 søn og 1 datter: VIII x
2 Dorrit Clausen født 23.04 1941 i Svendborg, døbt 06.09. 

i Set. Jørgens kirke, overlærer ved Skovshoved skole i 
Gentofte. Hun ægtede 15.04.1967 i Kølstrup Gunnar Eggert 
Jørgensen, født 30.09. 1917, død ca.1972.

De fik 1 søn: VIII y
3 Bjørn Clausen født 10.03.1945, døbt 04.06.1945 i 
Set.Jørgens kirke i Svendborg. Skibsbygningsingeniør fra 
Helsingør Teknikum.

Han ægtede 20.11.1971 i Set. Nikolaj kirke i Svendborg 
Lisbeth Poulsen, født 03.08.1947 i Set. Nikolaj sogn i 
Svendborg. Hun er civiløkonom, HA, og 3-sproget 
korrespondent.

Børn: VIII z
4 Christian Clausen født 13.08. døbt 22.10.1947 i 
Svendborg Set. Jørgens kirke. Gift sst. 25.03.1970 Conni 
Maagaard Svendsen, født 05.05.1947 i Svejbæk og døbt i Linå 
kirke 06.07. Børn: VIII aa

d Lizzy Bodmins børn med Peter Pietrowsky:
( Se VI TI )

1. Linda Christina Pietrowsky født 21.05.1957, gift med
advokat Marty Steinberg, U.S.A. Børn: VIII ab
2. Michael Hans Pietrowsky, født 16.08.1958 i København. 
Gift ca. 1988 med Marcie.
3. Marcia Pietrowsky, gift med
U.S.A. Børn:

advokat Joel de Sabio, 
VIII ac
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e Romund Wengel Løkens børn
med Guriane Lundberg:

( Se VI VI )
1. Geir Løken,født 19.09 1952.
2. Nina Løken født 01.01.1959.

f Else Wengel Løkens
børn med Leif Bergum:

( Se VI V2 )
1. Bjørn Bergum, født 09.02.1953. Gift med Norun
2. Ellen Bergum, født 23.03. 1959.

g Bent Schnedler Wengels børn
med Gerda Nielsine Rasmussen:

( Se VI X 1 )
1. Anita Louise Wengel født 25.01.1945 i Svendborg. Hun
ægtede : A : 14.10.1967 Niels Ove Hansen født 19.04.1944
speditør,Nyborg. Skilt 1979. Hun ægtede : B : 02.07.1979
Axel Svendsen født 21.04.1945, cand.scient. organisk 
syntese, Keminova, Lemvig, søn af Poul Svendsen, 
bankdirektør, siden kioskejer. Datter: VIII af
2. Steffen Schnedler Wengel født 28.09.1946. 
Laborant.Arbejdsmand, hash-ryger. Ugift. Bor hos moderen i 
Svendborg.
3. Vagn Schnedler Wengel født 11.02.1949. Er
biblioteksuddannet, bor hos moderen i Svendborg. Han 
ægtede 19.10.1974 Karin Helmer Andersen, datter af Niels 
Helmer Andersen og Bodil Grove Rasmussen (præstedatter). 
Skilt ca. 1977. Søn : VIII ag
4. Finn Schnedler Wengel født 14.06.1950. Førtids
pensionist, bor i Svendborg.
5. Karen Bente Schnedler Wengel født 12.07.1954. Merkonom, 
WS-gården. Hun ægtede 31.01.1976 Frank Jacobsen, født 
09.07.1953, maskinarbejder, installatør af B & W diesel for 
B & W Contractors.

De fik 2 Sønner: VIII ah
6. John Schnedler Wengel født 27.03.1957 Nyborg, lærer i 
Svendborg.
7. Ida Schnedler Wengel født 02.10.1960. Hun blev
seminaieuddannet lærer på Skaarup Statsseminarium 1990. 
Hun ægtede : A : 26.06. 1982 Jack Rasmussen, blikkenslager. 
Skilt. Hun ægtede : B : 19.04. 1987 Kim Nielsen, født 
01.04.1962, søn af murer Frank Nielsen og Birthe født 
Nielsen. Hun fik datteren : VIII aj

h Aage Schnedler Wengels datter
med Inge Balle Olsen.

( Se VI X2 )
Lise Schnedler Wengel, født i Nyborg.
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Eigild Christian Thorkild Kryger:

( Se VI Z3 ) 
født 11.03.1934. Efter værnepligt 
gennemgik han Handelsvidenskabelig 
halvt år volontør i et finsk 
et år i et dansk eksportfirma, for 
industristipendiat ved den danske

Ole Wangel Kryger 
Kronborg 
var et 
og ansat 
ansat som

1. 
og skolen på 
Læreanstalt, 
trælastfirma 
så at blive
ambassade i Bagdad.
Derpå var han i en årrække ansat i en amerikansk bank, og 

Danske Bankblev så Kontorchef, siden underdirektør i Den 
i København, international afdeling.
Han ægtede : A : i USA Susan.
Han ægtede : B : Anne Dorthe 
1944. 3 børn

Skilt. 
Døffler Larsen, født 24.03. 

VIII ak

j

2. Lise Kryger født 24.07.1935, død i København 08.10.1993, 
begravet 15.10. i Oslo i Getz-slægtens gravsted. Hun blev 
uddannet som hospital s laborant i Danmark og var som sådan 
et halvt år ved Centralhospitalet i Bagdad, siden ved 
Gundersen Clinic i La Cross, Wisconsin. Gift med Kåre Getz, 
født i Oslo 15.07.1923, norsk cand. med, specialist i hud- 
og kønssygdomme ved Gundersen Clinic, La Cross.
Efter pensionering blev han overlæge ved King Feisal 
Specialist Hospital i Ryad, Saudi Arabien, hvor de blev 
under golfkrigen.

De fik 2 sønner: VIII al
k Gunnar Wangels sønner med Else Kaas Nielsen: 

( Se VI al )
1. Arne Wangel født 26.09.1949, mag. scient, soc., 
universitetslektor ved Penang Universitet i Malaysia samt 
ekstern lektor ved Danmarks Tekniske Højskole og Gøteborgs 
universitet.

Efter konvertering til Islam gift 23.08.1992 i Penang, 
Malaysia med Rokiah bt Abbas, født 1967.

De fik en søn født i København 04.11.1995.
2. Ole Michael Wangel født 05.09.1953, cand. psyck. ved 
Birkerød kommune. Gift 27.11.1981 Majken Clausen, født 
16.08.1953, social-rådgiver, datter af Tage Clausen og Aase 
Hansen. Børn : VIII an

1 Bodil Wangels søn med Ove Heilbuth Michelsen: 
( Se VI a2 )

Jørgen Peter Michelsen født 12.03.1951. Adopteret. Ansat 
hos Simon Spies i rejsebureauet i mange år, senere 
beskæftiget ved en dokumentationssamling for rejsebranchen 
og havde feriegæster på sin ejendom, Hødal, Hjortdalsvej 
227, 9690 Fjerritslev.
Han solgte pensionatet 01.05.1993 til Anders Bilgram og 

flyttede til Manstrupvej 41, Manstrup, 9690 Fjerritslev. 
Han ægtede : A : 10.05.1973 Mette Patrik. Skilt 11.05.
1981.
Han ægtede : B : Karin Krogsgaard.
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m. Svend Aage Lunds datter med NN.

( Se VI bl )
1. Med en skorstensfejerdatter fra Hvalsøegnen fik han som 
ung en datter, der blev bortadopteret.

Svend Aage Lunds børn med Lily Jensen:
(Se VI bl)

2. Lone Kirsten Lund født 20.11.1944. Gift med Hans
Jørgen Lykkebo, arkitekt, bygningschef hos Post & 
Telegrafvæsenet. Børn VIII ao
3. Janne Merete Lund født 28.04.1946, damefrisør. Gift
17.06.1967 med Bjarne Larsen, damefrisør, repræsentant. 
Skilt. Børn : VIII ap
4. Conni Birthe Lund født 17.04 1948, død 13.02.1986. Gift 
med Knud Savolainen, oliechaufør, omkommet ca. 1978.

Børn VIII aq
n. Christian Eiler Wangels børn med Nina Rasmussen:

( Se VI b2 )
1. Hans Jørgen Wangel født 20.03.1948. Han udgik fra 
Statens filminstitut i København, og blev umiddelbart 
efter ansat ved filmsselskab i Californien. Da dette 
senere gik ned, etablerede han sig med et firma, der 
leverede stilmøbler til filmselskaber, idet han opkøbte og 
restaurerede originale møbler. Roselee, hans hustru, fik 
en forretning i manufakturbranchen.
Han ægtede : A : Roselee Howard, skilt.

De fik 1 datter: VIII ar
Han ægtede : B : 2.16.07.1983 Nancy, skilt. Uden børn.
Han ægtede : C : 28.08.1990 Annelise Bach Nielsen f.
26.07.1949. Cand.mag. i Historie og dramatik, adjunkt ved 
Maribo Gymnasium.
Hun medbragte en datter, som han adopterede: VIII as
Efter sin tilbagfekomst til Danmark blev han optaget på 

Københavns Teknikum. Højskolelærer. Ar 2000 elev på 
Vordingborg Seminarium.
2. Carl Aage Wangel født 26.07.1949. Han blev dyrlæge fra 
den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København i 
januar 1986, og fik dansk autorisation som dyrlæge 
17.02.1986 (Statstidende 19.02.1986).
Umiddelbart efter studentereksamen var han nogle år i 

New Zealand, først som landarbejder pä en farm hos et 
dansk ægtepar, F. S. Biddle, Maungaturoto, North Iland, 
derpå studerede han veterinærmedicin ved Massey University, 
Palmerston North.
Ca 1981 ægtede han Christina Bødker Madsen, datter af 

danske immigranter. Bryllupsrejsen gik til Danmark, hvor 
de blev og fortsatte uddannelsen, hun til
industrilaborant, med arbejde ved Statens Seruminstitut, 
til han, efter et års vikartjeneste ved danske slagterier, 
i 1988 ansattes som kommuneveterinær i Vågaholmen kommune 
ved Svartisen i Nordnorge.
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Her kom han rundt til gårdene ved hjælp af en motorbåd 
med fører, stillet til rådighed af kommunen.

Christina passede laboratoriet, der lå ved boligen. 
1990 blev han kommuneveterinær i Brekke, Box 85, 5950

Brekke, Norge, nordvest for Bergen. Børn:
VIII at

o. Christian Eiler Wangels børn med Gudrun Borup 
Pedersen: ( Se tillæg om Gudruns slægtsbog.)

( Se VI b2 )
1. Eva Marianne Borup Wangel født 09.08.1957,

Fredericia. Hun blev læge januar 1990. Derpå var hun på 
Rønne sygehus og blev 01.09. 1992 reservelæge på
Gigtsanatoriet i Gråsten, 1994 reservelæge ved Haderslev 
sygehus, 1998 ved Middelfart Hospital. Siden skolelæge i 
Kolding.

Hun ægtede Lars Daugaard, der fløj forsyninger fra 
U.N.s depoter i Pakistan til flygtningelejre i Afganistan, 
og senere blev pilot i Cimber Air. Siden skilt.

De fik sønnen: VIII *38
2. Kirsten ELISABETH Borup Wangel, født 18.05.1959 i 

Fredericia, fik lærereksamen på Holbæk Seminarium juni 1985 
og havde derpå vikariater som lærer.

1992 blev hun medarbejder ved et center for 
flygtninge. Hun ægtede 20.10.1982 Jørgen Krogh Larsen, 
født 07.02.1957, søn af Henry Olaf Larsen, født i Holeby 
08.03.1918, og Inge Ragnhild Krogh Jørgensen, født i Karise 
14.07.1920.

Jørgen er lærer fra Holbæk Seminarium januar 1982 og 
arbejder som konsulent for ESSELTE, speciale: vægte. 
Bolig: Hjertebjergvej 6, 4340 Tølløse.

Børn: VIII av
3. Charlotte Vibeke Borup Wangel født 12.09.1964 i 

Ringsted fik realeksamen i Sorø og er uddannet som teknisk 
tegner, men arbejder energisk på at blive skuespiller, og 
fik fine anmeldelse for sin rolle som Dronning Elisabeth i 
Dario Fo's "Elisabeth...tilfældigvis en kvinde" på Teater 
Medusa i Vejle april 1996.

4. Christian Richard Borup Wangel født i Sorø 15.12. 
1957, død på Vejle sygehus 10.07.1991. Mongolbarn, kærlig, 
musikalsk, spillede gerne på lejre og ved sammenkomster.

p. Jørgen Alfred Wangels børn med Olga Bertelsen:
( Se VI b3 )

1. Hanne Elisabeth Wangel blev født 28.10.1944 på 
overlæge Blads klinik, Frederiksberg.

I årene 1946-1954 boede hun i Sverige og gik i skole 
der. Hun blev student fra Lyngby Statsskole.

Derefter var hun et år i La Cross, Wisconsin, U.S.A, på 
Gundersen Clinic, efter indbydelse af dennes chef, 
overlæge, dr. med. Gunner Gundersen sen., da han var på 
familiebesøg i hendes hjem med sin hustru under en 
international lægekongres i København.
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ved 
og 

nye
studiet i samfundsfag 
indvalgt i Studenterrådet 
studieordningen for dette 
hovedfag. Men da det trak ud

gik hun over til at koncentrere 
Dette

Derefter påbegyndte hun 
Københavns Universitet, blev 
var med til at tilrettelægge 
fag, som hun havde valg som 
med godkendelse af faget, 
sig om kulturgeografi. Dette førte til at hun fik 
magisterkonferens ved Københavns Universitet januar 1978 i 
med hovedopgave: Indernes migrationer i Afrika.
Forelæsningen handlede om en karakterisering af selektiv 

migration belyst ved karakteristiske eksempler.
I studietiden og senere foretog hun studierejser til 

lande i Europa, Afrika og Asien. I Frankrig deltog hun i 
Abbed Pierres lejr sammen med unge fra mange lande, optaget 
af socialt arbejde.
Fra 1978 blev ] 

nedskæringer i 
nedlæggelse af 
kvotastillinger 
undervisningsfag 
(engelsk) 1990 ved Københavns Universitet og i Cambridge 
sommersemester 1991 og igen 1996. I året 1993/94 fik hun 
fuld stilling igen, men med sit bifag engelsk som fag, som 
årsvikar, og er derefter lærer i dansk for indvandrere.
Hun ægtede 30.07.1966 i Daastrup Kirke stud, theol. Hans 

Vestager Hansen, født 03.04.1945, søn af Knud Hansen.
( Efter skilsmisse giftede han sig : B : 13.10.1973 med
stud, theol. Bodil Tybjerg Schmidt.
De blev begge cand.theol, januar 1974. Hun blev præst i 
Ølgod, han sekretær i Santalmissionen og senere ligeledes 
præst i Ølgod, hvor de fik et

Hannes datter:

hun gymnasielærer i Geografi. På grund af 
timetallet i geografi i gymnasiet og 

gymnasieskoler i København blev der kun 
til dem, der alene havde geografi som 

f, hvorfor hun atter blev stud. mag.

par børn sammen. 
XIII ax

13.04.1947 på 
födelsehemort : 

i Lidingö Stad.
født 
med 

familien var bosat på Bosön
2. Kirsten Marianne Wangel blev 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm, 
Lidingö, da
Hun blev udlært som dameskrædder hos oldermanden fru Pagh.
Hun tog derefter uddannelse som sygehjælper og blev i 1971 
ansat ved K. A. S. i Gentofte på Børnafdelingen, hvor hun 
1996 fejrede sit 25-års jubilæum.
Hun ægtede : A : Lars Danker, født 04.08.1946, skilt, en 
datter født 19.09.1968.
Hun ægtede
09.05.1950, 
2000 bor 
fritidshus: 
Rågeleje.
Han har adopteret datteren. Med ham 

søn. Børn :

: B : 27.05.1977 Søren Ebbe Christoffersen, 
overmontør i Leif Nielsen APS i 3210 Vejby, 
de: Skodsborgvej 26, 2830 Virum
Syrenvej 19, Ellinge Lyng. 4650 Vig,

født 
I 

og med 
samt i

har Kirsten fâet en 
VIII ay

3. Nils Kristian Call Wangel født på Akademiska Sjukhuset 
Uppsala 26.08.1952. Døbt 22.03.1953 i Trefaldighetskyrkan, 
Uppsala, af pastorsadjunkt Carl Strandberg med fadderne 
forlagsboghandler Poul Haase i Danmark og Fru Kirsten 
Rasmussen i Saltsjö-Duvnäs.
Skolegang på Engelsborgskolen i Kongens Lyngby, afsluttet 
med realeksamen i juni 1968, 15 år gammel. Han blev udlært 
som elektriker hos firma Ejler Hansen i Sønderborg 1973 og 
var svend der i et år.
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Han var derefter i et år skibselektriker i A.P.Møllers 
rederi og kom hele jorden rundt, for så at læse til 
installatør.
På grund af en først 4 år senere diagnosticeret 

tropesygdom, amøbedysenteri, (pådraget på grund af kokkens 
indkøb af friske grøntsager under skibets ophold i 
afrikansk havn), blev han tilrådet omskoling og satte sig 
på skolebænken igen. Han blev i januar 1988 
stærkstrømsingeniør fra Københavns Teknikum, og straks 
ansat som ingeniør i NESA. I 1994 skiftede han arbejde 
og blev inspektør for Sigurd Schytz-kollegiet i Helsingør.
Gift 21.10.1989 i Asminderød Kirke med småbørnspædagog 

Helle Damhus, født 26.07.1958, datter af Jens Damhus og 
Inge, Nakskov.
De fik 3 sønner: Vlllaz

4. Susanne Annemarie Call Wangel født 14.12.1954 på 
Rigshospitalet i København, døbt i Lyngby Kirke 
(Födelseshemort: Uppsala).
Hun fik realeksamen på Sønderborg Statsskole. En del fag 
til HF og derpå gartneruddannelse, men denne blev afbrudt 
i dens sidste år, da hun var praktikant hos 
stadsgartneren i Odense, efter et skænderi med en formand. 
Nu dagpatient på Augustenborg sygehus. Førtidspensionist. 
Ugift.

q. Carl Wilhelm (Buster) Wangels børn med Dagmar Eva 
Arnefast :

( Se VI b4 )
1. Henrik William Arnefast Wangel født 01.04.1944. Han blev 
Cand. scient, soc. i Arhus, men et handikap i form af 
stamning begrænser hans erhvervsmuliheder.
2. Georg Wilhelm Arnefast Wangel født 27.12.1947, 
afdelingsleder i Maersk Airlines. Han ægtede 12.12.1971 
lægesekretær Vivi Ørum, datter af Otta Ørum.

Børn: VIII *1
r. Mildred June (Kitty) Wengels døtre med Casimir Kissel:

( Se VI c2 )
1.Pamela Susan Kissel født 19.11.1950. Restaurantpædagog. 
Hun ægtede : A : 14.02.1969 Jessey Glenn. Skilt.
Hun ægtede : B : Timothy Elli 
Datter: VIII *2
2.Shelly Lynna Kissel født 05.03.1952.
Hun ægtede : A : 27.08.1970 Ronand Fergusson, skilt 1975

Søn VIII *3
Hun ægtede : B : 1977 Robert Waln, f.04.08.1948.
Indehaver af et firma "New World Solar System", fallit 
1958. Derefter "Salesman". Han medbragte

en søn: VIII *4
s. Alvin Killian Bettinger jr.s børn med Dorothy Wagner:

( Se VI d )
1. Teresa Maurene Bettinger født 21.02.1949.



19

2. Timothy Bettinger født 01.07.1954.
3. Debora Bettinger født 31.10.1955.

t Andrea Wengels børn med Thomas Akin II:
( Se VI el )

1. Thomas Akin III født 21.10.1953 i St.Louis, Missouri, 
USA.
Han har været gift 3 gange, sidste gang med Rose. Boede i 
december 1992: 28 Bell St. Beswick Maine 03901.U.S.A.
2. William (Bill) Wengel Akin født 27.11.1955 i St.Louis, 
Missoury USA. Gift med "Robby". Boede december 1992: 91 
Buffinsville Road Summersworth New Hampshire 03878 U.S.A.
3. Sarah Markham Akin født 01.06.1958 i St.Louis Missoury 
USA.
Hun ægtede Ron Jordan og boede december 1992: 12 Bon Poice 
Terrace i St. Louis, Missouri 63132, U.S.A.
4. Alice Pierce Akin født 10.04.1960. Efter afsluttet High 
School var hun pà en rejse til Europa og besøgte da 
familien i Danmark.
Hun ægtede Mark Galezo og boede december 1992:

78 B Howland Road i Garrison New York 10524. U.S.A.
u. Andrea Wengels stedsønner med Herbert Elwin Taylor: 

( Se VI el )
1. Jonathan Hooper (adopteret) Taylor født 10.05.1957.
2. Thomas Howard (adopteret) Taylor født 16.03.1959.

De er håndværkere i New Hampshire.

v. Raymon William Wengel jr.s børn
med Nancy Lee Borden:

( Se VI f )
1. Gunnar William Wengel født 07.08.1953. Studerede 
astronomi. Under en udflugt, hvor han sad på bagsædet af 
en bil, løsnede han sin sikkerhedssele for at samle en 
pakke cigaretter op fra gulvet.I det samme skred bilen 
ud på en isglat plet, ramte bjergvæggen, og han blev 
slynget ud gennem bagruden og knuste en ryghvirvel, 
hvorefter han er lam fra navlen og ned.
Han skiftede studium og læste musik ved University of 

South Miami. Da han efter afsluttet studium ikke kunne få 
nok engagementer til koncertsale, der var adgangsvenlige 
for en kørestolsbunden pianist, skiftede han igen 
uddannelse, nu til EDB, og er ansat som EDB-chef ved 
University of Connecticut i Storrs. Siden hans forlovede 
slog op med ham, da han blev invalid, har han været alene.
2. Karl Borden Wengel født 10.04.1955 
Stud. med.

død ca. 1980.
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Han læste medicin i Canada, i Heidelberg og i England. 
Han ægtede en engelsk pige, der i Canada forlod ham, da 
hun 1980 blev klar over, at hans formue kun slog til i 
studietiden, hvorefter de skulle leve af hans indtægt som 
læge.
Han tog dette så hårdt, at han begik selvmord. "Kæresten" 

mødte op efter begravelsen i hans hjem og krævede hans 
efterladenskaber som arv!

z Mary Cameron Baldwins børn med Gunnar Gundersen:
( Se VI ml )

1. Gunnar Adolph Gunndersen er født 12.06.1924 i La 
Crosse, Wisconsin, USA. Han blev M.D.( Harvard University ) 
i radiology i 1948. Han er overlæge for radiologisk 
afdeling ved, samt formand for bestyrelsen for, Gundersen 
Clinic og Lutheran Hspital, i La Crosse, Wisconsin USA.
Han var i 1968 kandidat til posten som US senator i 

Wisconsin. Han ægtede 29.03.1952 i Exelcior, Minnesota, 
Elisabeth Dickinson Hammer, født 23.03.1931. Lærer i prim. 
& scond. school. Børn: VIII *7
2. Mary Gundersen født 14.10.1925. Hun ægtede
højesteretssagfører Bugge i Oslo. Skilt. Børn: VIII *8
3. Anne Cameron Gundersen født 02.07.1927, død 08.11.1944.
4. Cameron Baldwin Gundersen født 19.o2.1930 i La Crosse,
Wisconsin, USA. Han blev M.D. (pediatry) ved Princeton 
University og overlæge i pediatry ved Gundersen Clinic og 
Lutheran Hospital, La Crosse, Wisconsin, USA. Han ægtede 
20.09.1951 i Madison, Wisconsin, Rachel Gutzke, født 23. 
10.1930, bachelor of science fra University of Wisconsin, 
Madison. Børn: VIII *9
aa Jane Heller Baldwins børn med Richard Lyon:

( Se VI m2 )
1.
2.
ab Lawrence Spencer Days børn med Gladys Elisabeth 

Bartram:
( Se VI n )

1. Coline Elizabeth Day, født 17.07.1950, B.A., lærer i 
Toronto, Canada.
Hun ægtede : A : William James Cameron, født 04.10.1949, 
søn af Robert Ian Page Cameron og Elisabeth Jane Beaton. 
Han er sælger. Skilt 1986.

3 sønner VIII * 10
Hun ægtede : B : 24.12.1999 i St. Bartholomew's Anglican

Church i Toronto
med Olga Wangel og Jørgen Wangel som forlovere: 

Bob Bettson, sekretær i den anglikanske kirke i Canada og 
stud, theol, søn af Harold og Beatrice Bettson. Han 
medbragte en datter: Monica Bettson, ca 14 år.
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2. Lawrence Spencer Day III, født 27.01.1953. Han er 
B.A.& BfA og ejendomsmægler i Toronto, Canada. "He also 
works in film developement, and acts in movies. He also 
coaches baseball, and hopes to become a teacher." Tells 
his sister!
Han var så letsindig at forudbetale en bygmester, der gik 

fallit, og satte derved såvel sin egen formue overstyr, som 
tillige moderens, da hun havde kautioneret for ham. Men 
advokaten, der arbejdede for dem, forelskede sig i moderen, 
ægtede hende og efterlod hende, nu Elisabeth Day-Falconer, 
en større formue.
ac Jane Townsend Curtis datter med Thomas Dow Sanders:

( Se VI pi )
Martha Merri1 Sanders født 22 08.1947. Hun ægtede 
23.11.1969 Marc Chisholm Turner f.23.10.1946. Lieutenant 
Colonel US Air Force. De fik en datter : VIII *11

ad John Ernst Curtis sønner med Gwendolyn Wilnette
Crist :

( Se VI p2 )
1. John Ernst Curtis jun.født 15.08.1943, major, gift
11.06.1966 Louise Mary Senf, født 14.04.1943 i Illinois, 
datter af Lawrence August Gerhard Senf og Mary Anna Pugh, 
i 1990 uden børn.
2. Robert Curtis, født 01.05.1948, i 1990 ugift.

ae Reid Hall Curtis sønner med Ruth Jessie Davies:
( Se VI p3 )

1. Reid Dow Curtis født 24.04.1951, telefontekniker, Han 
ægtede 04.06.1988 Susan Kay Leitschuck, de lever i Lincoln, 
Nebraska.
2. David George Curtis, født 15.10.1952. Han blev
M.D., bor Corpeas Copee, Texas , gift med Ildeke Hollesi, 
datter af Margit Hollesi, Martin Luther Strasse, 791 Neu 
Ulm, Forbundsrepublikken Tyskland. Børn: VIII *13
3. Timothy William Curtis, født 16.08.1957, farmer ved
Milford Nebraska. Han ægtede 05.07.1980 Sharon Lynette 
Ficke, datter af Wesley Ficke. Faderen Reid Hall Curtis 
bor hos dem. Børn VIII*14

af Stella Gurnets søn med Frans van Geit: født ca. 
1927.

( Se VI gi )
NN van Geit

ag Erich Mowinckels søn med Frida Schnürpel:
( Se VI h )

Lothar Mowinckel født i Berlin 22.10.1936.
ah Octave Louis Antoine Mowinckels stedsøn med Marie- 

Henriette Sneyers
( Se VI g )
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Fernand Debrae.

aj Kay Bövings børn med Maj 
( Se VI r )

1. Björn født ca.1936, gift 16.11.1973 med Birgitta Udin,
Sundbyberg (Dagens Nyheter 12.04.1948 og 17.11.1973), De 
fik en datter: VIII * 15
2. Carl Lycke Böving. Rejsemontør, Lagerlöfsgatan 4 
Kristinehamn.

ak Poul Rieno Stahlhuts børn med Francis
( Se VI ul )

1. Karen Stahlhut født i Californien
2. søn død ung.
3. søn død ung.
al Vilhelm Stahlhuts søn med Anna:

( Se VI u2 )
Poul Stahlhut bogbinder i Brabrand 2 døtre VIII * 21
am Sigrid Stahlhuts døtre med Laurids Krøll:

( Se VI u3 )
1. Lisbeth Krøll født 05.09.1937, børnehaveklasseleder,
gift med og skilt fra Bent Nørgaard. Børn VIII * 22
2. Käthy Krøll født 11.08.1939. Frøbellærerinde i 
Hillerød.
Hun ægtede : A : Sv. Dahl Larsen, arkitekt. Skilt.

Børn: VIII * 23
Hun ægtede : B : Sørensen, arkitekt, atter skilt.

an Else Margrethe Stahlhuts søn med Christian Aare 
Aaresen:

( Se VI u4 )
Hans Åre født ca.1938, Assurandør for Baltica i Jyllinge, 
gift med Elsebeth. Sønner VIII * 24
ao Kaj Stahlhuts børn med Magda Sophie Olesen:

( Se VI u5 )
1. Jørgen Stahlhut født 27.04.1935. Direktør i olieselskab 
under A.P.Møller, i Madrid.
Han ægtede ca.1959 Tove Skänström født 1935.

Børn: VIII * 25
Han ægtede : B : ca.1985 Judith Fern født Abrahamsen.

Børn: VIII * 26
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2. Fin Stahlhut født 01.12.1938. Snedker. Han ægtede o. 
december 1961 Marianne Jacobsen født 24.07.1939.

Døtre: VIII * 27
3. Per Stahlhut født 18.02.1940. Han ægtede 17.02.1971 
Anne Lise Skjold Jensen født 08.07.1945, lærer i Farum.
De boede 1994 Farumsødal 18 Datter: VIII * 28
ap Karen Stahlhuts datter med William Thomsen:

( Se VI u6 )
Else Thomsen, død 6 år gammel.
aq Agnes Stahlhuts børn med Sigurd Hansen.

( Se VI u7 )
1. Ulla Hansen
2. Kaj Hansen
ar Georg Stahlhuts datter:

( Se VI u9 )
Conni Stahlhut født i Californien. Los Angeles?
as Henrik Beck Meinckes børn med Nina Øckenholdt 
Frederiksen:

( Se VI vi )
1. Eva Beck Meincke født i København 09.02.1946. Var 1983 
ugift.

Førtidspensionist, maniodepressiv.
2. Wissing Bech Meincke død ung.
at Poul Aage Wengel Frosts børn med Gudrun Jensen: 

( Se VI yl )
1. Jan Torben Wengel Frost, født 07.08.1943, druknet i 
Svendborg Sund 18.04.1960.
2. Vibeke Wengel Frost, født 17.12.1944. Sygehjælper på 
Hvidovre Hospitals øjenafdeling.
Hun ægtede : A : i Svendborg 10.07.1965 Ib Voldstrup født 
29.10 1942, kriminalassistent II. Skilt 01.04.1979.

Døtre: VIII * 29
Hun ægtede : B : på Greve Rådhus 19.06.1987 René Sejer 
Henriksson, født 17.06.1946.
au Ina Wengel Frosts børn med Svend Aage Pedersen:

( Se VI y2 )
1. Grethe Wengel født 02.05.1938. Rengøringsassistent ved 
ISS. Hun ægtede 06.09.1958 Ib Kramer, født 08.09.1934.

Børn: VIII * 30



2. Hans Wengel født 16.06.1942. Bygningskonstruktør, 
ansat ved Stadsingeniøren i Århus. Han ægtede 29.03.1970 
Helle Vagnsø født 07.08.1964. Damefrisør med 2 saloner i 
Arhus. Døtre: VIII * 31

3. Poul Wengel Pedersen født 30.10.1952. Murer. 
Samlever med Birgitte Steffensen korrespondent ved Western 
Tæppefabrik, bor i Brabrand. Datter VIII * 32

av Hans Ewald Wengel Frosts sønner med Dagny Irene 
Hansen: ( Se VI y3 )

1. Lars Wengel Frost født 28.06.1944. Lærer fra 
Blågårds Seminarium. Gift 19.10.1970 med Kirsten Adsbøl 
født 07.09.1945, datter af Jørgen Hartmann Adsbøl og Inger.

Børn: VIII * 33
2. Jens Wengel Frost født 10.04.1950 i København.

Læge. Jus practicandi 20.07.1981. Gift 28.06.1975 med 
Karen Kirstine Vinge, født 05.03.1951 i Skovlund, datter 
af smedemester Agner Nielsen og Nana Vinge. Læge, jus 
practicandi 20.07.1981. Fælles praksis med sin mand på 
Store Torv i Arhus. Sønner: VIII * 34

ax Ib Wengel Frosts barn med Birgit Lindgreen:
( Se VI y4 )

Lida Wengel født 23.03.1970. Økonomisk-sproglig student 
1989 ansat ved den danske klub i London.

ay Ulla Wengels søn med Georg Zeider Pallesen:
( Se VI y6 )

Henrik Zeider Pallesen født 02.06.1920. Død ung, ugift, 
som patient på Åndssvageanstalten i Vodskov.

*1 Hans Axel Wengels datter med Karin Elisabeth:
( Se VI ac )

Jeanette Anneli Wengel født 10.11.1956. Læreruddannet 
fra Holbæk Seminarium 1984, lærer i Vemmelev. Samlever 
med Berndt Hansen, født 21.03.1956, socialpædagog.

Børn: VIII * 36
*2 Bent Erik Wengel Hansens børn med Inger Anna 

Elisabeth Dreyer:
( Se VI p )

a. Anne Elisabeth Wengel Hansen, født i Californien 
12.09.1951, lægesekretær, gift med læge Kim Toftager-Larsen 
født 15.04.1948 på Frederiksberg, søn af luftkaptajn Gunnar 
Toftager-Larsen og hustru lægesekretær Aida Birgit Lund, 
(død 13.03.1991) Clinical Research Fellow Toronto General 
Hospital Prenatal Diagnosis Unit Dept. Gyn. Obst., 
Toronto,Canada.

Overlæge, amtssygehuset i Roskilde, Obst, gynekologisk 
afdeling. Børn: VIII * 37

b. Nina Wengel Hansen, født 31.08.1955. 
(Berl.Tid.06.09.1955)



*3 Mogens Molt With Wengels datter med Ruth Lund 
Jepsen: ( Se VI adl )

Christine Wengel blev født 11.12 1972 og døbtes
02.05.1973 i St. Andreas Kirke i København.

*4 Peter Wengels børn med Britt:
( Se VI af2 )

a. Tina Wengel født ca.1968.
b. Brian Wengel født ca.1972.

*5 Finn Wengels børn med Tove
( Se VI ag )

a. Henrik Wengel.
b. Michael Wengel.

*6 Henrik Wengels døtre med Elisabeth Dam-
Mikkelsen: ( Se VI ah )

a. Henriette Elisabeth Wengel født 27.08.1968. I 1992 
ansat i postvæsenet i Århus.

b. Ida Amalie Wengel født 31.10.1974. I 1994 bestået HF 
på Sønderborg Gymnasium og HF-kursus.

* 7 Irene Molt Wengels børn med Elmelund:
( Se VI ah )

a. Sascha Elmelund født 18.09.1967.
b. Camilla Elmelund født 31.07.1970.
c. Jacob Elmelund f. 26.11.1971.
*8 Grethe Louise Hindbergs børn med Jens Christian 

Gunner Skovbjerg Sørensen
(se VI Q4 og tillæg til ACTA Nr 12)

a. Lenna Skovbjerg Sørensen født 31.07.1942 i
København blev uddannet folkeskolelærer, ansat på Rungsted 
skole. Hun ægtede i Københavns Holmens kirke 07.08.1965 
lærer Peder Reimer, født 05.04.1943, søn af arkitekt Arne 
Vagn Ole Reimer og lærer Grete Gunst Smith, Ægteskabet blev 
opløst 1990. De fik 3 børn IIX * 39

b. Christa Skovbjerg Sørensen^født 28.07.1946 i Sundby 
sogn Københavns amt, døbt 03.11.1946 i Sundby kirke. 
Uddannet som bibliotekar ved forskningsbibliotekerne, ansat 
som bibliotekar ved det Kgl Bibliotek. Hun ægtede på 
Københavns rådhus 25.06.1966 Ib Nettermann, født 26.01.1940 
i København. Ægteskabet opløst 1980.

De fik 2 sønner: IIX *40
c. Karin Skovbjerg Sørensen født 14.12.1954 i 

Københavns Garnisons sogn og døbt der i Holmens kirke 
07.04.1955.

Hun blev uddannet programmør og ansat i den Danske 
Bank. Hun ægtede i Københavns Holmens kirke 11.09.1982 
Jørgen Michael Klejnstrup, født 09.01.1953 i Silkeborg , 
døbt der 15.02.1953. Han er søn af sognepræst Poul Ejnar 
Klejnstrup og Olga Sæstad. Jørgen er underdirektør i Den 
Danske Bank, København.

De fik 1 datter og 1 søn : IIX * 41



VIII GENERATION
A-Z, a-z, aa-az, *1-*41.

A Aage Kjær Lauridsens børn med Ingrid Rigmor 
Jonassen:

( Se VII A2 )
1. Torben Kjær Lauridsen, bor i Torsted
2. Ole Kjær Lauridsen, bor i Torsted.

B. Søren Olaf Jørgensens børn med Anna Kirstine Lund: 
( Se VII B2 )

1. Erik Lund Jørgensen født 10.05.1938. (Bor 1993 hos 
forældrene, er lidt tilbage.)

2. Tove Lund Jørgensen født 03.08.1939.
C Inger Wengel Christensens børn med Johannes 

Skovgaard Larsen:
( Se VII E )

1. Ib Skovgaard Larsen født 07.07.1954. Han ægtede
Elva Hansen, født 19.07.1954, datter af
brugsforeningsuddeler i Norup Svend Aage Hansen og hustru 
Emmy. Han har været cylkelhandler i Otterup og er fra 
01.08.1989 pædagog ved ungdomsprojekt i Otterup.

2. Jens Skovgaard Larsen, født 20.12.1958, tømrer, 
har sammen med Karin Møller Pedersen, født 08.04.1963,

2 børn: IX B
3. Bente Wengel Skovgaard Larsen, født 09.08.1960, 

scleroseramt frisør, gift 22.05.1982 med maskinarbejder ved 
Wittenborg Automat-fabrik Palle Christensen, født 23.12.
1957, uden børn.

D Grethe Anna Wengel Christensens børn med Morten 
Grinderslev: ( Se VII GI )

1. Søren Mølgaard Grinderslev født 15.11.1956,
cand. jur. Han ægtede 17.10.1981 Marianne BodiIsen, født 
02.01.1962 i Aalum ved Randers. Børn: IX C

2. Susanne Gabrielle Mølgaard Grinderslev født 22.09.
1958. Laborant, 1983 Niels Steensens Hospital, 1991 Statens 
Seruminstitut.

E Hans Jørgen Wengels børn med Lissie Ladegaard: 
( Se VII G2 )
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1. Hans Jesper Wengel, 
Vicevært i studietiden ved Missionshotel
Han blev cand, økon 

cheføkonom ved Aalborg

født 11.06.1963 i Herlev. 
Ansgar i Arhus.
Universitet og 
1992 fuldtids

fra Arhus 
Boilers. L 

landsformand for Kristelig Funktionær Organisation 
Han
De

ægtede Gitte Kristensen, født 08.12.1964 i 
De fik 1 søn og 1 datter :
bor 1996: Middelbovej 16 Randers. 86 40 67

Kolding.
IX C

30
2. Carsten Wengel født 27.08.1966 i København.
Civilingeniør, ansat ved Forsvarets Ammunitionsfabrik i 
Frederikshavn 1992. Fra 1996 ved Danfoss i Silkeborg.
Han ægtede Helle Bjørndahl Kristensen, født 05.08.1966 
i Øster Krogshede ved Ringkøbing.
De fik sønnen : IX D

F. Marianne Wengels Børn:
( Se VII G3 )

1. ( Med Holger Jensen): Anna Christina Steensboe, født
01.02.1971 i Glostrup, adopteret af Jørgen S.Steensboe.
2.
3.

Søren Peter Steensboe født 23.05.1976 i Glostrup.
Marie Louise Steensboe født 10.07.1985 i Roskilde

G Erik Emil Wengels børn med Marit Sølyst:
( Se VII G4 )

1. Heidi Wengel født 02.07.1972 i Tveje Merløse. 
Medarbejder ved rejsebureauet NET Service i København, 
senere ved den kristelige fagbevægelse. Så ved Lego's 
rejseservice i Billund. Hun ægtede Jens Lomborg, født 
08.11.1969 i Esbjerg, stud.theol. (Arhus). Han er søn af 
Jens Christian Lomborg, fisker i Strandby, Frederikshavn.
2. Øyvind Wengel, født 10.09.1974 i Tveje Merløse. 
Rejsebureau-assistent 1994 i Fredericia.
3. Christian Takeo Matsumoto Wengel, født 03.01.1980 i 
Sao Paulo, Brazilien, adopteret.
4. Hans Yo Okamoto Wengel, født 14.05.1981 i Tokyo, 
Japan, adopteret.
J Birgitte Wengel Påhlsons børn med Halvdan Grøndal 

Hansen:
( Se VII K

1. Bo Grøndal Hansen født 09.02.1959, akademiingeniør, 
ansat ved Novenco i Næstved. Han ægtede 18.12.1987 Jette 
Andersen.
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2. Helle Grøndal Hansen f.01.07.1963, lærer (fra
Vordingborg Seminarium) på Tingsted skole. Hun ægtede 1985 
Kjeld Sarka (sønnesøn af polsk immigrant) lærer.

Søn: IX E
K Frands Lundin Wengel Hansens søn med Alice Birgitte 

Birgren:
( Se VII LI )

Anders Lundin Wengel Hansen født 17.05.1979
L Jane Wengel Hansens døtre med Jens Kristoffersen:

( Se VII L2 )
1. Linette Wengel Kristoffersen født 12.08.1967. 
Børnehavepædagog.
2. Heidi Wengel Kristoffersen født 22.04.1972. Boghandler.

M Rita Wengel Lunds børn med Svend Robert Frandsen: 
( Se VII Ml )

1. Randi Wengel født 26.12.1963, gift med Kurt Christensen
Datter : IX F

2. Karsten Wengel født 09.04.1966, medarbejder ved 
Toprejser, Aabenraa

N Else Wengel Lunds søn med John Andersen: 
( Se VII M2 )

Jacob Andersen født ca.1968
O Mogens Wengel Lunds børn med Sonja: 

( Se VII M3 )
1. Anne Wengel Lund
2. Niels Wengel Lund

P Marja Christoffersens børn med Per Frösing:
( Se VII NI )

1. Roland Kaj Frösing født 22.07.1960. Læge ved Østra
Sjukhuset i Göteborg. Gift med Marie Børn IX G
2. Gerd Frösing født 21.11.1962. Fysioterapeut.
3. Eva Frösing født ca, 1967.

Q Britta Christoffersens søn med Ole Graugaard:
( Se VII N2 )

Jesper Graugaard, født 21.06.1969. Han er stud. mag. 
ved Københavns universitet, kunsthistoriker.
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R Caja-Liisa Christoffersens børn med Poul Henningsen: 

( Se VII N3 )
1. Poul Claus Henningsen,født 19.07.1967, mat.stud.,garder
2. Ulf Chris Henningsen født 14.09.1968, garder.
3. Roar Holger Henningsen født 13.06.1973, sprogstuderende.

S Rolf Wengel Christoffersens børn med Birthe Juul 
Hansen:

( Se VII N4 )
1. Lasse Wengel Christoffersen født 17.11.1971.Stud.polyt. 
på Danmarks Tekniske Højskole, afdeling for kemi (1992).
2. Marie Wengel Christoffersen født 04.06.1975.Er 1992 elev 
på Design- og tilskærerhøjskole.

T Ole Gad Christoffersens børn med Dorrit Hendriksen:
( Se VII 01 )

1. Jesper Christoffersen født 29.03.1966.Revisorassistent i 
f i rma P.J.Aarup, København.
2. Stine Christoffersen født 28.05.1970.Student fra
Himmelev 1989.

U Bente Gad Christoffersens børn med Christian Jacob 
Falkenberg. 

( Se VII 02 )
1. Ulla Falkenberg stud.polyt.DTH
2. Helene Falkenberg

V Kirsten Johansen Froms børn med Peter Nielsen:
( Se VII PI )

1. Anna-Dorthe From Nielsen, født 27.05.1967, stud.mag., 
nordisk litteratur, Arhus Universitet.
2. Birgitte From Nielsen født 27.05.1967, stud.mag., 
idehistorie, Arhus Universitet.

X Karen Johansen Froms børn med Christian Peder Toft: 
( Se VII P3 )

1. Annemette From Toft født 20.09.1971.
2. Bente Louise From Toft født 11.03.1975.
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Y Svend Johansen Fronts børn med Lone Vestergaard: 
( Se VII P4 )

1. Mikkel Johansen From, født i Grindsted 27.07.1977
2. Morten Johansen From, født 24.07.1985 i Grindsted

Z Henriette Wengel Christoffersens børn
med Torben Brorson Pragh 

( Se VII Q1 )
1. Martin Brorson Pragh født 22.03.1979
2. Carsten Brorson Pragh født 21.03.1983.

a Søren Wengel Christoffersens datter med Lene
Jacobsen:

( Se VII Q2 ) 
Helle, født 21.09.1980.

b Søren Wengel Christoffersens børn med 
Birgitte Riber Thomasen:

( Se VII Q2 )
1. Mette Riber Christoffersen født 18.08.1986.
2. Troels Wengel Christoffersen født 23.02.1989

c Jens Peder Johansen Froms børn med Karen Margrethe 
Lei :

( Se VII RI )
1. Hanne Johansen From født 02.08.1968
2. Hans Lei Johansen From født 19.07.1971.

d Johan Johansen Froms datter med Lillian Nielsen: 
( Se VII R2 )

NN født 12.07.1989, døbt 05.10.1989

e Vibeke Johansen Froms børn med Ejnar Hove: 
( Se VII R3 )

1. Mette Hove født 03.02.1976
2. Birgitte Hove født 02.04.1978
3. Thomas Hove født 20.06.1982.
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f Inger Lauritzens børn med Ole Rye Helmer Jensen 
(Se VII SI)

1. Karin Helmer Jensen fødtes 11.07.1950. Cand.mag. 1982, 
latin og klassisk arkæologi, gymnasiselærer.
Hun ægtede : A : i 1974 Roberto Cipriani, søn af pilot i 
ALITALIA Cipriani, og selv ansat i samme firma i Rom, efter 
at have opgivet det medicinske studium. 1 datter: IX H
Hun ægtede : B : 1986 Jesper Pihl, født 09.12.1952.
Cand.scient., i 1993 ansat i et firma i Hillerød.
I 1993 bolig: Skovstjernevej 12, 2400 København NV.

2 sønner, 1 datter IX J
2. Dorthe Helmer Jensen fødtes 12.03.1952. Cand.jur.
Hun ægtede 1981 Michael Egede Budtz, født 07.05.1952, 
advokat, partner i firmaet Kromann & Münter i København. 
1993 bolig: Maglemosevej 42, 2920 Charlottenlund.

De fik: 2 sønner, 1 datter IX K
3. Søren Helmer Jensen fødtes 10.05.1954. Cand.polit.1978,
bankmand i London. Gift 1986 med Charlotte Stausholm 
f.16.12.1952, datter af Stausholm, Pinstrup
Mosebrug. Hun er stud, polit, og bankuddannet, medlem af 
bestyrelsen for familie-firmaet Pinstrup Mosebrug A/S. 
Bolig 1993: 3 Malvencourt, Onslow Square,London SW 7,
England.

1 søn, 2 døtre IX L
4. Lone Helmer Jensen fødtes 14.11.1959. Datalog fra 
Københavns Universitet (bifag) ansat i Hovedstadens 
Naturgasselskab HNG, stud. mag. i historie (hovedfag). Gift 
med Claus Spangenberg Pedersen, født 04.09.1957, søn af 
afdøde handelsrejsende P. og dennes hustru Lis.
Claus er advokat, ansat i revisorfirmaet Arthur Andersen 
(International koncern). Har møderet for landsretten. Var 
ivrig fodboldspiller. Børn : IX Y
g Ib Carl Lauritzens børn med Grethe: 

(Se VII S2) :1.2.3.
h Kaja Jordan Lauritzens børn med John Laurentiussen

( se VII T 1 )
1. Vibeke Laurentiussen født 05.02.1952, gift Andersen

1 datter : IX Mp
Kaja Jordan Lauritzens sønner med Finn Tengbom:

2. Peter Tengbom født 02.02.1959.
3. Søren Tengbom født 12.02.1966.
j Edda Jordan Lauritzens børn med Ib Lundsgaard:

( se VII T2 )
1. Maiken Lundsgaard, født 19.10.1963.
2. Thomas Lundsgaard, født 14.04.1966.
3. Claus Lundsgaard, født 09.078.1968.
k Erik Kochs datter med Anne Infant

( se VII U )
Mathea Koch født 08.11.1984 i Le Mans



32

m Ingelise Wengel Hemmingsens børn med Teddy 
Dideriksen Kroman:

( Se VII VI )
1. Carsten Wengel Kroman født 06.05.1965 i Esbønderup. 

Afdelingsleder i FIAT.
2. Lars Wengel Kroman født 07.06.1969 i Hillerød. Var 

i 1989 butiksassistent.
n Karl Gunner Wengel Hemmingsens børn med

Elisabeth Madsen: ( Se VII V2 )
1. Lone Wengel Hemmingsen født 21.07.1972 i Næstved

døbt i Næstelsø.
2. Gitte Wengel Hemmingsen født 20.07.1975 i Næstved

døbt i Næstelsø.
3. Jannie Wengel Hemmingsen født 10.10.1978 i Næstved

døbt i Næstelsø.
o Jesper Thagaard Wengels datter med Karina Top 

Christiansen: (se VII X)
Trine Thagaard Wengel født 01.09.1991.

p Bente Wengel Schwensens søn med Bjarne 
Svensson:

( Se VII Y1 )
Tore Wengel Svensson født 25.11. 1976.

q Tove Wengel Schwensens søn med Knud Willy 
Svensson: ( Se VII Y2 )

Martin Wengel Svensson, født 25.01.1970. Landmand.
r Kate Alma Schwensens søn med Jan Koch: 

(Se VII Y3) 
Pelle Koch Schwensen født 11.04.1991.

s Ole Wengels børn med Jette Møller Hansen: 
( Se VII Z2 )

1. Christian Wengel født 25.06.1974.
2. Pernille Wengel født 12.07.1977

t Bjarne Wengels børn med Anette Ulbæk: 
( Se VII Z3 )

1. Jørgen Ulbæk Wengel født 27.04.1978.
2 Charlotte Ulbæk Wengel født 18.11.1980.

u Bjarne Wengels sønner med Ulla Pape: 
( Se VII Z3)

1. Daniel Wengel Pape født 24.01.1988.
2. Mathias Wengel Pape født 30.04.1990

v Linda Hindbergs døtre med Flemming Enevold: 
( Se VII b )

1. Lucinda Enevold født ca.1987.
2.
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2.
x Linda Clausens børn med Sven Juul Petersen:

( Se VII cl )
1. Susanne Wengel, født i Gentofte 15.09.1967, døbt 

18.02.1968. Har været et halvt år i Australien. 
Akademiøkonom, ansat på det irske turistbureau i 
København.

2. Hans Henrik Juul Petersen, født i Gentofte 
7.06.1971, døbt 23.04.1972 i Gentofte kirke. 
Sergentelev i Sønderborg til 01.02. 1993.

y Dorrit Clausens søn med Gunnar Eggert Jørgensen 
( Se VII c2 )

Rolf Eggert Jørgensen, født i Svendborg 
21,01.1969, døbt i Set. Jørgens kirke 03.08.1969.

z Bjørn Clausens børn med Lisbeth Poulsen: 
( Se VII c3 )

1. Caroline Clausen født på Rigshospitalet,København 
06.05. og døbt i Egernsund kirke 14.12.1975.

2. Jens Christian Clausen født på Rigshospitalet i 
København 21.10.1977, døbt i Egernsund kirke 
12.02.1978.

3. Anders Bjørn Clausen født 05.08.1986
aa Christian Clausens børn med Conni Maagaard 

Svendsen:
( Se VII c4)

1. Christian Clausen født 18.10.1970 i Svendborg, 
døbt der i Set.Jørgens kirke 13.12.1970.

2. Thomas Christian Clausen født 27.03.1975 i
St.Leonards Sydney Australia.

ab Linda Christina Pietrowskys børn med Marty 
Steinberg ( Se VII dl )

1. datter Casey Steinberg, adopteret.
2. Søn, adopteret.

ac Marcia Pietrowakys børn med Joel de'Sabio
( Se VII d3 )

1. datter Lauren de'Sabrio, født ca.1985.
2. Philip de'Sabrio, født ca 1988.

af Anita Louise Wengels datter med Niels Ove Hansen 
( Se VII gl )

Maja Louise Schnedler Wengel født 10.05.1968, 
stud med i Odense.
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1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.

1.
2

1.

2.

3.

1.

2.

3.

ag Vagn Schnedler Wengels søn med Karin Helmer 
Rasmussen: ( Se VII g3 )

Mads Schnedler Wengel født 05.07.1975.
ah Karen Bente Schnedler Wengels sønner med Frank 

Jacobsen: ( Se VII g5 )
Brian Schnedler Jacobsen født 30.11.1976.
Kim Schnedler Jacobsen født 17.08.1978.

aj Ida Schnedler Wengels datter med Jack
Rasmussen: ( Se VII g7 )

Camilla Schnedler Rasmussen født 24.12.1983.
ak Ole Wangel Krygers børn

( Se VII jl )
Ellen Kryger født 04.01.1972
Christian Kryger
Thomas Erik Kryger født 13.03.1978.

al Lise Kryger og Kåre Getz's sønner:
( Se VII j2 )

John Bernhard Getz født 18.11.1960 kl.11.07 i La 
Crosse, Wisconsin, USA. i 1989 Assoc.prof, of 
Chirurgy, US Navy.
Thomas Ole Getz, født ca. 1963 i La Crosse, 
Wisconsin,USA. Læge.

an Ole Michael Wangels børn med Majken Clausen
( Se VII k2 )

Mette Wangel født 23.03.1982.
Peter Wangel født 22.02.1987.

ao Lone Kirsten Lunds børn med Hans Jørgen Lykkebo.
( Se VII m2 )

Anja Lykkebo født 14.05.1965. Sygeplejerske. 
Samlever med ingeniør Karsten Væde, født 
19.04.1966. Datter IX N
Katja Lykkebo født 11.03.1967 Blikkenslagersvend. 
Gift med Allan Vore, født 12.04.1966, tømrer.

Søn IX O
Signe Lykkebo født 21.04.1976. I l.G 1992. Læser 

til pædagog i 1999.
ap Janne Merete Lunds børn med Bjarne Larsen:

( Se VII m3 )
Mia Louise Larsen født 19.12.1967, Set. Joseph, 

København. Bor i Solrød med Peiter Kraak Børn:IX U
Lars Peter Larsen født 15.03.1970, murer, 
videreuddannet på Københavns byggteknikum.
Med Judy Gottschalck Hansen 2 børn. IX V
Mads Jacob Lund, født 23.02.1976, handelsskole.
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aq Conni Birthe Lunds børn med Knud Savolainen:
( Se VII m4 )

1. Catrine Savolainen f.1970 Udlært i brugsforening 
ca.1990. Ansat i Favorit. Bor Pilegårdsvej 102b, 
Kolt, 8361 Hesselager. Tlf.86 28 90 62.
Ægtede Jørgen Pedersen. Børn: IX

2. Timo Savolainen f.ca.1972. Boede efter moderens 
død hos mosteren Lone Lykkebo og i 1998: Prinsesse 
Charlottesgade 40 i København, (se VII bb 1).
I lære som kleinsmed, blev jan. 1990 færdig som 
produktionsingeniør på Københavns Maskinteknikum. 
Ansat i firma Columbus IT-pak.

ar Hans Jørgen Wangels datter med Roselee Howard:
( Se VII ni )

Margo Marianne Wangel født 22.06 1977 i San 
Francisco, California, USA.

at Carl Aage Wangels børn med Christina Bødker 
Madsen: ( Se VII n2 )

1. Martin Christian Wangel født 18.06.1982
2. Erik Alvin Wangel født 07.12.1985.
3. Veronica Nina Wangel født 12.12.1990.

av. Kirsten ELISABETH Borup Wangels børn med Jørgen 
Krogh Larsen ( Se VII o2 )

1. Anne Katrine Krogh Wangel født 23.02.1983 på 
Holbæk sygehus.

2. Kaare Krogh Wangel født 12.11.1984 i Holbæk.
3. Esben Krogh Wangel født 26.02.1990 på Holbæk sygehus

ax Hanne Elisabeth Wangels datter med Hans V.Hansen 
( Se VII pi )

Margrethe Vestager Hansen født 13.04.1968.Student Varde 
1986, cand. polit. 01.03.1993 Københavns Universitet, i 
studietiden underviser ved fakultetet af yngre studsende og 
i \ år sekretær for den radikale gruppe i EF i Bruxelles. 
15.03.1993 fuldmægtig i Finansministeriets Lønnings- og 
budgetdepardement. Sekretrariatschef. Folketingskandidat i 
Vardekredsen for det Radikale Venstre, landsformand i 
dette parti 1993.

Undervisningsminister og kirkeminister i ministeriet 
Nyrop Rasmussen 1998.

Hun ægtede 12.06.1994 i Viby Sjælland Thomas Storm 
Jensen, cand.mag. 1995, adjunkt i matematik og filosofi. 
Beregner i Nationalbanken.

Bolig 1996: Svinget 2, 2th, 2300 København S.
Børn: IX P
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ay Kirsten Marianne Wangels børn:
( Se VII p2 )

1. Carina Wangel født 19.09.1968. Hun blev adopteret 
af Søren Christoffersen. Eksamen som EDB-assistent. EDB- 
medarbejder i Hellesen Duracell i et par år. Optaget på 
Københavns Dag- og Aftenseminarium 28.07.1993. Lærer fra 
samme seminarium 1998, ansat som lærer ved skolerne i 
Lyngby-Tårbæk kommune fra august 1998, skemalægger.

Gift borgerligt 28.09.1990 med, og kirkeligt viet 28. 
06.1991 i Lundtofte kirke til Erik Sander Hansen, født 26. 
05.1951, tidligere chef for Irma-filial, der blev nedlagt, 
siden postbud. Søn af prokurist Henning Sander Smedsbøl 
Hansen, født 15.09.1911, og Hella Langhorn f.ll. 12.1910. 
Hella var som Carina Wangel efterkommer af rådmand i Ribe 
Bagge Jensen, født 1511 (Slægtsbog: A.S. En Slægt og Lidt 
Af Dens Historie. Odense 1943.-)

Gift første gang marts 1982 med Susan Petersen, født 
25.05.1957, død ca.1985. Børn: IX Q

2. Steen Wangel født 06.12.1972. Efter EFG handel var 
han på High School i Orem, Utah, USA skoleåret 1990/91.

Han fik HH på Niels Brock, handelsskoleafdeling i 
Valby, København juni 1993. Har siden været på rejse 
jorden rundt med en veninde.

Han har arbejdet som hjemmehjælper i Gentofte kommune 
og har gennemgået et værkstedskursus på teknisk skole samt 
været i praktik i et entreprenørfirma, og er derefter 
optaget på bygningsteknikum, hvor han i 2000 læser til 
bygningskonstruktør

az. Nils Kristian Call Wangels børn med Helle 
Damhus :

( Se VII p3 )
1. Fredrik Call Damhus født 23.05.1984 på 

Rigshospitalet, København.
2. Mathias Call Damhus født 08.11.1987 på 

Rigshospitalet, København.
3. Benjamin Call Damhus født 19.09.1991 i Hillerød.

* 1 Georg Wilhelm Arnefast Wangels børn med Vivi
Ørum:

( Se VII q2 )
a. Christina Wangel født 16.03.1972, døbt 17.09.
b. Michael Wangel født 05.04.1979 på Rigshospitalet i 

København.
* 2 Pamela Susan Kissels datter med Timothy Ellis:

( Se VII ri )
Shasta Ellis.
* 3 Shelly Lynna Kissels datter med Ronand Ferguson:

( Se VII r2 )
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Shane Ferguson født 21.04.1971.
* 4 Shelley Lynna Kissels stedsøn med Robert Wain: 

( Se VII r2 )
Robert Wain født 08.03.1972.

* 7 Gunnar Adolph Gundersens sønner med Elisabeth 
Dickinson Hammer:

( Se VII zl )
a. Gunnar Gundersen f.02.04.1955. Dr.Med. i Milwakee

1989.
b. Lincoln Hammer Gundersen født 23.10.1956. Læge, i 

1989 i Madison.
c. Ralph Hammer Gundersen født 13.05.1958, 

horticulturist, Crystal Lake, Illinois, USA.
d. Sven Hammer Gundersen født 12.11. 1959. 

Ejendomshandler, (Real Estate) Glen Burnie, Maryland, 
USA.

e. Per Cameron Gundersen født 03.02.1962, død 1984 i 
Dublin, Irland.

* 8 Mary Gundersens søn med højesteretssagfører Bugge,
Oslo:

( Se VII z2 )
Vilhelm Bugge født 27.09.1954. Overlæge.

Efter sin skilsmisse og nyt ægteskab ønskede hans far 
ikke at give oplysninger om sønnens nuværende adresse!

* 9 Cameron Baldwin Gundersens sønner med Rachel 
Gutzke:

(Se VII z4 )
a. Cameron Baldwin Gundersen født 03.02.1952.
b. Gregg Gutzke Baldwin Gundersen født 05.05.1955.
c. Adolph Gutzke Gundersen født 12.07.1958.
d. Roald Gundersen født 13.05.1965.
e. Joshua Ott Gundersen født 07.03.1966.
* 10 Coline Elisabeth Days sønner med William James

Cameron:
( Se VII ab )

a. Duncan James Cameron født 25.02.1979
b. Colin Bartram Cameron født 25.02 1979
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c. Wiiliam Graham Cameron født 09.10.1980.
* 11 Martha Merri1 Sanders datter med Marc Chrisholm

Turner ( Se VII ac )
Kate Turner, født 28.08.1978.

* 13 David George Curtis børn med Ildeke Hollosi:
( Se VII ad )

a. Jonathan Curtis f.ca.1983.
b. Elisabeth Erika Curtis født 11.05.1988.

* 14 Timothy William Curtis børn med Sharon Lynette
Ficke: ( Se VII ae3 )

a. Carl Westen Curtis født 29.07.1988.
b. Evan Timothy Curtis født 03.02.1990.

* 15 Björn Bövings datter med Birgitta Udin.
(Se VII aj 1)

Kajsa Maria Böving født 04.11.1956.

* 21 Døtre af bogbinder Poul Stahlhut i Brabrand.
( Se VII al )

a.
b.

* 22 Lisbeth Krölls børn med Bent Nørgaard:
( Se VII aml)

a. Steffen Nørgaard født 24.05.1964.
b. Lene Nørgaard født 16*03.1967

* 23 Käthy Krölls børn mede Svend Dahl Larsen:
( Se VII am2 )

a. Torsten Dahl Larsen født 31.03.1964.
b. Tøger Dahl Larsen født 12.06.1966. Maskinarbejder.

* 24 Hans Åres sønner med Elsebeth:
( Se VII an )

a. Asbjørn Are
b. Jonas Are.
* 25 Jørgen Stahlhuts børn med Tove Skänström:

( Se VII aol )
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a. Peder Michael Stahlhut født 26.06.1962. EDB- 
operatør.

b. Marie Louise Stahlhut født 06.08.1966. Ansat i 
Pakistan Airways

* 26 Jørgen Stahlhuts stedbørn med Judith Abrahamsen

tÜ XJ

* 27 Fin Stahlhuts døtre med Marianne Jacobsen:
( Se VII ao2 )

a. Linda Stahlhut født 05.02.1963. Akademimerkonom, i 
1989 ansat i Dansk Andelsægexport i Schweiz.
b. Lisa Stahlhut født 24.07.1966. Efter HF ?

* 28 Per Stahlhuts datter med Anne Lise Skjold Jensen:
( Se VII ao3 )

Sara Pernille Stahlhut født 04.10.1971. Hun var 1989 
gymnasiast.

* 29 Vibeke Wengel Frosts døtre med Ib Volstrup:
( Se VII at2 )

a. Kitsa Birgitte Wengel Volstrup, født 08.10.1964. 
Samliv med Johny Rosenkilde Jørgensen. Datter IX S

b. Britt Charlotte Wengel Volstrup født 02.11.1966. Var 
i 1989 forlovet med Finn Hansen.

* 30 Grethe Wengels børn med Ib Kramer:
( Se VII aul )

a. Claus Wengel Kramer født 07.07.1962. El-Ingeniør fra 
Arhus Teknikum, løjtnant, salgsingeniør.

b. Lone Wengel Kramer født 10.08.1965

* 31 Hans Wengels børn med Helle Vagnsø:
( Se VII au2 )

a. Helene Wengel Vagnsø født 29.07.1974.
b. Henriette Wengel Vagnsø født 21.07.1978
* 32 Poul Wengel Pedersens datter med Birgitte

Steffensen:
( Se VII au3 )

Nina Wengel Steffensen født 14.08.1979.
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* 33 Lars Wengel Frosts børn med Kirsten Adsbøl:
( Se VII avl )

a. Christian Wengel Frost født 20.03.1971.
b. Rasmus Wengel Frost født 27.01.1974.
c. Rikke Wengel Frost født 13.07.1977.

* 34 Jens Wengel Frosts sønner med Karen Kirstine
Vinge: ( Se VII av2 )

a. Tobias Frost født 28.06.1976.
b. Anders Frost født 03.12.1979.
c. Mads Frost født 06.04.1983.

* 36 Jeanette Anneli Wengels børn med Bendt Hansen:
( Se VII * 1 )

a. Stella Elisabeth Wengel Hansen født 03.12.1986
b. Adam Johan Wengel Hansen født 24.07.1989.

* 37 Anne Elisabeth Wengel Hansens børn med Kim
Toftager Larsen:

( Se VII * 2 )
a. Trine Toftager Larsen.
b. Peter Toftager Larsen.

* 38 Læge Eva Marianne Borup Wangels søn med
luftkaptajn i Cimber Air Lars Daugaard

( Se VII ol )
Richard Borup Daugaard Wangel, født 31.12.1993 på 
Kolding sygehus, døbt i Nr.Bjært kirke 23.05.1994.

* 39 Lenna Skovbjerg Sørensens børn med Peder Reimer
(se VII *8a)

a. Line Reimer født 09.05.1971 på Rigshospitalet i 
København, døbt i Rungsted kirke 11.07.1971. Hun blev 
psykolog. Hun ægtede på Københavns rådhus 30.09.1995 
Morten Hesse. Ægteskabet opløst 1997.

De fik 2 børn: IX xl-x2.
b. Anders Reimer født14.09.1972 på Rigshospitalet i 

København, døbt 26.11.1974 i nivå kirke. Stud polit.
c. Dorde Skovbjerg Reimer, født 11.09.1974 i Hørsholm, 

døbt 24.11.1974 i Nivå Kirke. Rengøringsassistent.
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* 40 Christa Skovbjerg Sørensen børn med Ib Nettermann
( se VII *8b )

a. Janus Christian Nettermann, født 12.01.1967 i 
København, døbt der i Helligaandskirken 24.09.1967. 
Han er ansat som konstabel, datamatiker, ved 
flyvevåbnet.

b. Mads Nicolai Niels Nettermann født 11.10.1968 i 
København, døbt 06.07.1969 i Bangsbostrand kirke. 
Efter uddannelse som bankassistent er han ansat som 
havne- og terminalarbejder ved Københavns Frihavn.

* 41 Karin Skovbjerg Sørensens børn med Jørgen Michael 
Klejnstrup.

( se VII *8 c )
a. Marie Louise Klejnstrup født 08.11.1983 i Virum og 

døbt i Virum kirke 19.02.1984.
b. Mikkel Klejnstrup født 25.06.1986 i Virum, døbt i 

Virum kirke 20.06.1986.
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IX GENERATION. A-V
A (reserveret efterkommere af VIII A)
B Jens Skovgaard Larsens børn med 

Karin Møller Pedersen:
( Se VIII C2 )

1. Martin Møller Pedersen født 01.02.1981.
2. Christian Skovgaard Møller Pedersen født 17.11.1987.

C Søren Mølgaard Grinderslevs børn med Marianne
BodiIsen: 

( Se VIII Dl)
1. Rune Mølgaard Grinderslev født 03.05.1986 i Randers.
2. Rikke Mølgaard Grinderslev født 14.10.1988 i 

Silkeborg.
3. Rebecca Mølgaard Grinderslev født 24.10.1891 i 

Silkeborg.
4. Julie Mølgaard Grinderslev født 24.lo.1991 i 

Silkeborg.

D. Hans Jesper Wengels børn med Gitte Kristensen: 
( Se VIII El )

1. Hans Michael Wengel født 05.04.1986 i Arhus.
2. Christina Wengel født 17.01.1991 i Aalborg.
NB broderen Carstens børn ; se IX, t

E. Helle Grøndal Hansens søn med Kjeld Sarka: 
( Se VIII J2 )

Magnus Wengel Sarka født 24.10.1987.

F. Randi Wengels datter med Kurt Christensen: 
( Se VIII Ml )

Caroline Wengel Christensen

G. Roland Frösings børn med Marie: 
( Se VIII PI )

1. Mathias Frösing født ca.1988.
2. Christoffer Frösing født ca.1990.
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H. Karin Helmer Jensens datter med Roberto Cipriani. 
( Se VIII fl )

Laura Cipriani fødtes 23.12.1974. Hun var 1992/93 
elev i 2. gymnasieklasse på Herlufholm kostskole.

J. Karin Helmer Jensens børn med Jesper Pihl:
( Se VIII fl )

1. Rasmus Pihl fødtes 08.01.1987.
2. Magnus Pihl fødtes 03.03.1988.
3. Amalie Pihl fødtes 01.09.1989.

K. Dorthe Helmer Jensens børn med Michael Egede 
Budtz: ( Se VIII f2 )

1. Christian Helmer Egede Budtz fødtes 02.09.1975.
2. Charlotte Helmer Egede Budtz fødtes 16.04.1979
3. Christopher Helmer Egede Budtz fødtes 18.04.1983.

L. Søren Helmer Jensens børn med Charlotte Stausholm: 
(Se VIII f3)

1. Victoria Jensen Stausholm fødtes 02.08.1986.
2. Carl Bertel Jensen Stausholm fødtes 04.12.1988.
3. udøbt pige fødtes 07.01.1993.

M. Vibeke Laurentiussens datter med Andersen:
( Se VIII hl )

Tine Andersen

N. Anja Lykkebos datter med Karsten Væde:
( Se VIII aol )

Stine Lykkebo født 29.08.1992.
O. Katja Lykkebos søn med Allan Vore:

( Se VIII ao2 )
Jannick Vore født 19.08.1987.

P Margrethe Vestager Hansens børn med Thomas Storm 
Jensen ( Se VIII ax )
Maria Vestager Jensen, født 30.12.1995.
Rebecca Vestager Jensen født 26.11.1998.
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Q. Carina Wangels børn med Erik Sander Hansen. 
(Se VIII ay )

1. Stedsøn: Magnus Sander Hansen født 16.03.1979. 
14.06.1999 sproglig student fra Virum Gymnasium.

2. Mikkel Sander Hansen født 10.03. 1991. Døbt 28.06 
1991 i Lundtofte kirke. Går 1999 i 2. klasse.

3. Malthe Sander Hansen, født 04.10.1993 pä Gentofte 
amtssygehus. Overført samme dag til rigshospitalet 
til operation på grund af unormale tarmforhold. 
Efterfølgende opereret flere gang med et vellykket 
resultat.
Går 1999 i børnehaveklasse, en rask og kvik dreng.

R. Børnebørn af Gunnar Adolph Gunnarsen:
( Se VIII *7 )

a. Axel Gundersen
b. L i1i Gundersen.

S. Kitsa Birgitte Wengel Volstrups datter med Johny 
Rosenkilde Jørgensen:

(Se VIII * 29 )
Mie Rosenkilde Volstrup født 27.07.1987.

T. Carsten Wengels søn med Helle Bjørndal Kristensen 
( Se VIII E 2 )

Sebastian Wengel, født 07.01.1995, død 09.12.1995.

U. Mia Louise Larsens børn med Peiter Kraak 
(Se VIII ap 2)

1. Michelle Kraak Larsen født 12.10.1990.
2. Kasper Kraak Larsen f.22.12.1995.

V. Lars-Peter Lunds børn med Judi Gottschalch 
(Se VIII ap2)

1. Juni Gottschalch Lund, født 15.01.1993.
2. Micki Gottschalch Lund, født 10.08.1997.

X. Line Reimers børn med Morten Hesse
( se IIX *39)

1. Nana Reimer Hesse, født 09.11.1992 pä Hvidovre 
hospital.
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2. Rosa Reimer Hesse, født 12.04.1995 på Hvidovre 
hospital.

Y. Lone Helmer Jensens børn med Claus Spangenberg
Pedersen Se IIX f4

1. Simon.
2. Caroline.
3. Sune.
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A C T A Nr 12
Tillæg til Acta Nr.11:
V H3 Johan Christian Ludvig Wengel Lauritzen født 05.05. 

1873 og døbt 15.06 i Varde. Han emigrerede til USA hvor 
han boede 1923 i Cuyahoga Falls, Ohio, og 1942 i 933 
Kenyon Street, Akron, Ohio.

Han ægtede Jessica Leigh Brewster, født 30.08.1884, 
(i live 1968), datter af Mary Caley Brewster.

De fik 1 søn og 1 datter : VI H 1-2.
VI Hl. Brewster Wengel Lauritzen, født 31.10.1913, major i

U.S. Army, Oregon. Han ægtede N.N.
De adopterede Sharon og Cynthia.

VI H2. Marie Jane Wengel Lauritzen, født 31.10.1913.
V HIO Lauritz Christian Wengel Lauritzen, "Dasse", født 
24.01.1887, døbt 16.05 i Varde, søn af Christian 
Lauritzen, 1841-193o, og Marie Lovise Augusta Wengel, 
1847-1936. Han blev snedker i Arhus.
Han ægtede 15.07.1922 Jenny Hansen ("Lille Jens"), født i 
St. Pauls sogn i Arhus 30.03.1902.
De fik sønnerne:
1. Knud Wengel Lauritzen, der i 1941 optrådte i tysk 
uniform.
samt
2. Kay Wengel Lauritzen, født 28.12.1928 i Vor Frue sogn 
i Arhus. Han døde 04.01.1989 i Himmelev. Han blev 
værkmester ved forsøgsanlægningen Risø. Han ægtede: Tora 
EskiIdsen Skov, født 27.08.1931 i Arhus.
De fik
2a) sønnen Bjørn Wengel Lauritzen, født 1953.

2b) datteren Mette Wengel, født 24.06.1959.
Hun ægtede: A : Lasse Solgaard.

B : Frank Risom.
C : Henrik Bock, Langagervej 2. Himmelev. 

Hun fik Anders, Jesper og Casper Wengel.
V H 11 Anna Johanne Lauritzen født 02.05.1888, døbt 29.07 
i Varde, konfirmeret der 15.10.1902, død 18.07.1969 i 
Viborg. Hun var i 1% år ansat hos H.M.Bøtker i Varde, og 
fra 01.11.1907 til 01.11.1908 var hun ansat hos isenkræmmer 
i Nykøbing Mors Michael Agerskov Lund, der 28.03.1907 havde 
ægtet Annas kusine Agnes Wengel Andresen, 1882-1957.
Anna ægtede Søren Christian Jensen, født 23.05.1875 i 

Vorup, døbt 11.07. i Vorup kirke, død 25.02.1925 i Viborg, 
søn af gårdmand i Vorup Peder Jensen og Anne Mette 
Didriksen.
VI J Uleica Louise Henriette Lauritzens datter med 
forvalter pâ Serritslevgård Rasmus Hansen Rasmussen:

( se V H6 )
Louise ("Vitte") Rasmussen
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VI M Anna Johanne Lauritzens døtre med Søren Christian 
Jensen (se V H 11)
VI M 1. Anna Marie Jensen (Bella) født i Varde 23.11.1909, 
død 21.02. 1978 i Viborg. Hun boede hos moderen, Søvej 1, 
Viborg, fik realeksamen fra Viborg Katedralskole 1926, var 
ivrig danser og havde fra januar 1930 Bella Jensens, senere 
Bella Halds, Danseskole i 18 år. Fra 15.11.1945 til 
01.07.1977 var hun deltidsansat kontorassistent på Mose- og 
Engafdelingen i Det Danske Hedeselskab. Fra 01.01.1949- 
01.07.1977 var hun halvdags ansat med regnskabsføring og 
kontorarbejde på Svaneapoteket i Viborg. Hun var medlem af 
tennisklubben, fægteklubben og lottekorpset.
Hun ægtede 28.06.1931 i Finderup Kirke Oscar Hald, født 

03.02.1903 i Vejle, død 07.06.1980 i Viborg, cand, pharm, 
provisor. Han var søn af lærer Anders Janus Hald, født 
30.09.1871 i Ebeltoft, død 27.01.1936, og lærer Marie 
Kirstine Mogensen, født 18.11.1874, død 15.02.1935. Han fik 
realeksamen i Vejle april 1919 og blev discipel på Vejle 
St.Thomas apotek. Han fik pharmaceutisk medhjælpereksamen 
oktober 1923, var på St.Thomas apotek 01.11.1923-01.11. 
1925, læste på Pharmaceutisk Læreanstalt 01.11.1925-01.11. 
1928, var provisor på Viborg Løve apotek 1928-33, Viborg 
Svane apotek 1933-1970, pensioneret 1970. Han var FDF-leder 
i Vejle og medlem af Set. Georgs Gilde i Viborg, af 
tennisklubben,fægteklubben, bueskyttelauget, skydeselskabet 
og hjemmeværnet, vrig frimærkesamler, vandt adskillige 
plaketter på frimærkeudstillinger og var formand for 
frimærkeklubben i Viborg, hvor han boede Mathiasgade42.

De fik:
Mia. Inge Hald, født 07.09.1934 i Viborg, laborant, lærer. 
Hun ægtede 15.07.1961 Niels Jørgen Rasmussen, født 03.06. 
1934, ekspeditionssekreær i Unibank. De fik :
Mial Søren Rasmussen.
Mla2 Ulla Rasmussen

Mlb. Ole Hald, født 26.03.1938 i Viborg, lærer. Han ægtede 
20.054.1967 Hanne Odgaard Christensen født 19.03.1943.

De fik :
Mlbl Peter Hald
Mlb2 Bitten Hald.
mlb3 Simon Hald.

VI M 2. Gudrun Jensen, født 10.04.1911, bortadopteret til 
Søren Jensens søster, Petrine Kirstine gift Pedersen. Hun 
ægtede Emil Bach, ejer af dyrehospitalet i Ansager. De fik 
ikke børn.
VI M 3. Katrine Louise Schnedler Jensen "Visse", født 
11.09.1912, død 10.06.1962. Hun blev fotograf. Hun ægtede 
fotograf Truels Randers, født 11.11.1899, død ca. 1944. De 
havde "Polyfoto" i Viborg og siden et boelsmandssted i 
Batum ved Viborg.
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VI Q4 Grethe Louise Hindberg født 30.04.1920 i Hjørring. 
Hun blev uddannet hos Hempel Handelshus og var ansat der 
til hun blev gift 15.02.1942 i Holmens Kirke København med 
Jens Christian Gunner Skovbjerg Sørensen, født 16.11.1916 i 
Halling sogn, Randers amt, døbt 11.02.1917 1 Halling kirke, 
søn af smedemester Niels Ingvard Sørensen og Augustine 
Josefine Kristiansen. Jens Christian Gunners stilling var 
kommandørkaptajn i Flåden. Han døde 26.07.1985 på Sundby 
Hospital, Københavns amt og blev begravet ol.08. 1985 på 
Sundby kirkegård. Grethe døde 23.11.1985 hos datteren Lenna 
i Vedbæk og blev begravet den 29 november 1985 på Sundby 
kirkegård. De fik 3 børn: VII *
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Jordemoder Trine Pedersdatter Fløjborgs slægt.

For at lette sammenligning med de tidligere slægtstavler 
fra "Genealogisk Bureau H.Kramer, Rømersgade 25, Kbh.", 
hvis oplysninger ikke alle er pålidelige, er i det følgende 
anvendt samme nummereringssystem med Gunver Hovmand (og 
hendes søskende) som nr.1.
Skriftlige rettelser og supplerende oplysninger modtages 

meget gerne til J.Wangel, Mosevang 29 Ulkebøl 6400 
Sønderborg. Med tak til alle tidligere og kommende 
bidragsydere.
1. Gunver Hovmand, født 20.09.1917 "Rosnæs" Bakkebølle, 
Nyråd.
Hun ægtede Henry Christoffersen, skibskonstruktør, senere 

ejendomsmægler, Borgevej 21, Kgs. Lyngby.
Deres ene søn Søren Ebbe Christoffersen ægtede Kirsten 
Marianne Wangel, datter af Jørgen Wangel og Olga, født 
Bertelsen ( datter af Vahl E 13377 ), se Jørgen Wangel:
ACTA Nr.5, Ulkebøl 1994.
2. Alfred Johannes Hovmand, født i Dannemare, Lolland, 
04.09.1888, gårdejer på Masnedø. Han ægtede 07.05.1915 :
3 Laura Kristine Jørgensen, født i Skebjerg, Tullebølle
sogn på Langeland 08.01.1887. De fik :
2a Ruth, født 22.02.1916
2b Gunver, se 1.
2c Vagn f.23.02.1920, major, 

Søborg. (Juni 1999)
Langgårdsvænge 18, 2860

2d Helmuth, f. 15.09.1924.
2e Arnt, f. 09.06.1928, der fik sønnen:
2el Morten Hovmand, død i Hongkong 23.02.1991.

6. Frederik Anton Jørgensen født i Longelse Langeland 08. 
12.1854, død i Skebjerg, Tullebølle sogn, Langeland 02.05. 
1919. Han ægtede 31.03.1882 :
7. Annine Cathrine Jørgensen, født i Bøstrup, Langeland, 
03.08.1861, død Vodroffsvej 19, Kbh.V. 06.12.1946.
Hun skrev i Lejbølle Bageri 24 Marts 1941 sine minder om 

slægten. ( Her efter citeret "Anine" ) :
"Jeg vil ifølge fleres Ønske skrive lidt om den Slægt, 

jeg tilhører. Det er kun lidt, jeg ved. Interessen har ikke 
været stor før i Tiden, ellers havde der været skreven 
noget op, jeg har altsaa kun hvad jeg har hørt af mine 
Forældre.
De er begge født i Horne Sogn ved Faaborg og kom her til 

Bøstrup paa Langeland første August 1857, hvor min Moder 
fik Ansættelse som Distrikts-Jordemoder for Bøstrup og 
Tranekær sogne, en Plads hun holdt til første November 
1908. De sidste Aar hun levede boede hun hos sin Datter i 
Stoense hvor hun døde 3. Marts 1915 godt 85 år gammel. Min 
Fader, Søren Jørgensen var født 29.december 1828. Han var 
Væver. Han døde 15 Februar 1889. Blev kørt ned af Toget på 
Odense Banegaard.
Min Farfar hed Jørgen, blev kaldet Bødker og det var han. 

Farmor hed Anne Madsdatter. De havde et lille Sted i Fæste 
under Hvedholm, jeg ved ikke hvor stort Arealet var, men 
der blev sagt, der kunde holdes to Kør. Farfar skulde gøre 
86 hovdage på Hvedholm om Aaret for det.
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Det behøvede dog ikke være en voksen Mand der kom, ogsaa 
store Drenge kunde gøre noget af Hovarbejdet, for eks. 
pille Humle, gaa i Haven eller give Gærsel til, naar der 
skulle sættes Risgærde.
Fader havde 8 Søskende. Jeg ved ikke i Rækkefølge hvordan 
de kom, men de hed: Mads, Jørgen, Lars, Søren, Maren, Anne, 
Kirsten, Karen og Marie.
Jørgen, Lars og min Fader var med i Treaarskrigen 48-50. 

Fader dog kun det sidste Aar. Lars blev syg af 
Lungesvindsot, blev sendt hjem og døde.
Mads boede i Verninge, han døde ogsaa tidlig, af samme 
Sygdom som Lars. Karen døde som ung af Tæring.
Maren boede i Faaborg, gift med Væver Iversen. De havde en 

Søn, som var Overlærer i Korsør, men er død for nogle Aar 
siden. Der var ogsaa en Datter (Maria) som døde tidlig.
Kirsten gift med Bagermester Holm i Horne havde to Sønner. 

Den ældste (Jens) døde 19 Aar gammel. Den anden (Jørgen) 
har i mange Aar haft et Bageri i Bogense.
Anne har boet i Assens, havde kun en Søn, der døde i en 

ung Alder. Faster Marie havde 4 Sønner. Hun døde 1890. 59 
Aar gammel. Faders Forældre var Pietister. Mormoderen boede 
hos dem.
Moders Fader hed Peder Hansen Fløjborg og hendes Moder hed 
Karen.
Moder havde aldrig set sine Bedsteforældre. Hendes Fader 

havde en Stedmoder som også boede i Horne, hende kunde 
Moder og hendes Søskende gaa ind hos og faa en Glød i 
Træskoene, naar de havde faaet Sne i dem. Hun havde kun en 
Lerkakkelovn at varme sig ved.
Morfars Navn skal stamme fra en svensk Officer, som er 

bleven i Danmark efter Krigen i 1650 eller der omkring. Det 
er kun et Rygte, men Navnet lever dog endnu i Sverrig. Han 
var Træskomand, men opkøbte Skind og solgte videre. Vi har 
en Regnskabsbog af hans med mange Navne paa de Mænd han 
handlede med.
Peder Fløjborg kom ud at tjene da han var 7 Aar, han gik 

aldrig i Skole, men da Tiden kom at han skulle gaa til 
Præsten kom han ogsaa med og blev konfirmeret. Han havde 
selv lært sig at læse og skrive. Han skrev kun med Blyant, 
men det har holdt sig godt for vi har ogsaa et Brev han har 
skreven til sin Datter i 1858. Foruden dette, jeg nævnte 
havde han meget med at kurere baade på Dyr og Mennesker. 
Som Soldat havde han lært at sy Brokbind og det hjalp han 
mange med. Han satte også Brokket ind at der havde været to 
Læger som ikke kunde og som saa hentede ham, og han fik det 
ordnet,—
Min Mormor var fra en Gaard, der hedder "Høbbet" i 

Nærheden af Faaborg ( og Brahetrolleborg, skovriddergård ). 
Hun maatte ikke gifte sig med den fattige P.Fløjborg, men 
gjorde det alligevel. Hun havde kun en Søster, som var
gift med en Skovfoged i Ulbølle.
Moder havde 3 Søstre og en Broder. Den ældste Anne var 

gift med Slagter Kr. Sorø. Hun døde af Barselsfeber efter 
en lille Pige det Foraar Moder blev konfirmeret. Der var en 
Søn 2 Aar ældre han har boet i Marstal og ført Skib fra 
Rudkøbing. Han døde på en Englandsrejse vistnok omkring 
1875. Han blev begravet i Nordsøen.
Saa var der Moster Maren, hun var ældre end Moder. Hendes 

Mand hed Hans Jørgensen, de boede i Verninge hvor de havde 
en lille Gaard og en Købmandshandel. Moster Maren, hun blev 
84 Aar, en af Sønnerne lever endnu han er fyldt 90 Aar.
Mors Broder Hans Peder Hansen har boet på Søbygaard fra 
sin Ungdom, han kom der som Tømrer, blev kort efter Kusk 
for Kaptajn Falsen.
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Efter kaptajnens Død boede Hans Peder og hans Kone 

(Sidsel) på Slottet som Opsynsfolk til deres Død, hun døde 
sidst. Morbroder blev 73 Aar gammel.
Søbygaard var kun beboet, naar Ejeren var der på Ferie. En 

Datter Malvine de Falsen var bleven gift med Baron Zytphen 
Adeler til Adelsborg på Sjælland, de havde ogsaa Søbygaard 
med Gods.
Nu er der Ungdomsfængsel på Slottet.
Min yngste Moster Marie Kirstine kom med mine Forældre her 

til Langeland. Hun blev gift med Lars Henrik Petersen og 
boede i hans Fødegaard "Pølegaarden" i otte Aar. Saa blev 
der Krig mellem Tyskland og Frankrig og da der var Udsigt 
til at Danmark vilde hjælpe Frankrig skyndte de sig at 
sælge Gaarden og købe en Gaard i Sverrig. L.H.Petersen 
havde været i Krig i 1864 og vilde nødig i Krig igen. De 
boede i Sverrig i 30 Aar, kom saa tilbage til Langeland 
igen, hvor de begge døde i 1905.-
Faders Mormor boede hos hans Forældre. Hendes ene Arm var 

ikke god, det kom af at hun som spæd var bleven holdt over 
svage Gløder og saa var Armen gaaet lidt af Led. Det var 
for at Troldtøj ikke skulde gøre hende Fortræd.
Det var det meste jeg ved om Slægten.
Morfar havde en Broder Jørgen i København, han havde været 
soldat i København og giftede sig der inde. Han havde 
Restavration "Kronprinsen". Hos ham kom min Moder i den Tid 
hun var på Fødselsstiftelsen for at lære. Han havde en 
Datter som var gift med en Lærer. Hun døde tidlig. Jeg har 
set hendes Grav på Horne Kirkegaard. Jørgen Fløjborg har 
jeg hilst på en Gang i 1879. Det var i Horne._
(Faders Mormor) eller maaske Oldemor var fra en Gaard, 

hvor der var samlet godt med Penge. I den Tid var der ikke 
Sparekasser, de havde derfor Pengene gemt i en gammel 
Kerne. Sølvpenge var det. Hanne og hendes Mand købte 100 Td 
Land i Verninge på Fyn. Der var ingen Bygninger på. De 
byggede 3 Længer, men manglede en Længe, da Manden døde og 
efterlod hende og en lille Dreng, som hed Hans Madsen. 
Enken giftede sig med sin Karl Tyge Hansen. Han handlede 
med Heste, blev fordrukken og holdt ikke op før Gaarden var 
forødt. Saa kom de til Horne og fik det lille Sted Farfar 
ogsaa havde i Fæste. Den Hans Madsen, som den første Mand 
var Fader til skal have være ualmindelig god. Han hjalp sin 
Moder, når Tyge H. var fuld og slem ved hende.
Hans Madsen fik Signehøjgaard i Horne og der bor Slægten 

endnu. Det er morsomt at høre om alle dem af Familien, der 
har faaet Navn efter ham. Endnu er der en ung Lærer fra 
Signehøjgaard, der hedder Hans Madsen Storm.
Tyge Hansen var Bedstefader til min Fader, men Fader har 

altid haft Forbindelse med Familien på Signehøjgaard. Og 
det har vi da endnu. Familien er meget udviklet, godt 
begavet og da særlig musikbegavet.
Jeg har også kendt en ældre Kvinde, som hed Maren 

Tygesdatter, af Tyge Hansens Familie.
Min Moder var Thrine Pedersdatter Fløjborg, hun og min 

Fader kom her til 1857. Fra 1. August 1857 til 1. November 
1908 var hun Distriktsjordemoder i Tranekær og Bøstrup 
sogne. Der blev bygget Embedsbolig ved det gamle 
"Slukefter", men det Hus købte Lensgreven da Moder flyttede 
derfra, saa det var kun Jordemoderbolig for hende.
Der er vi fire Søstre født.
1. Jeg Anine Cathrine Jørgensen er født den tredje August 

1861. Blev konfirmeret 1775 i Bøstrup Kirke.
Jeg holdt Bryllup den 31. Marts 1882 med Skræder Frederik 

Anton Jørgensen. Vi boede i Skebjerg Tullebølle Sogn til 
min Mand døde den 2. Maj 1919, han blev 64% aar gammel.
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2. Min næste Søster Laura Kamilia .Petrine Jørgensen født 

7. Maj 1866 blev gift med Købmand Ole Olsen i Stoense 
9.Juni 1889, ogsaa i Bøstrup Kirke. Provst Langhoff har 
konfirmeret og viet vi to Søstre.
Kamillas Mand døde 31. Marts 1896 godt 30 Aar gammel.
3. Marie Henriette Jørgensen født 1. August 1871, gift 

1897 er Enke.
4. Sine Therese Jørgensen er født 17. Jul i 1873. Hun blev 

gift med Bager Laurits Petersen 5. August 1899. Therese 
døde i April 1939.
Mine Forældre havde en lille Pige, der døde 3 Aar før jeg 

blev født, 5 Aar gammel, hun var født før de kom til 
Langeland.
Jeg har to Børn :
En datter Laura Kristine Jørgensen boende på Masnedsø gift 

med Gaardejer Alfred Johannes Hovmand fra Dannamare på 
Lolland. De har 6 Børn: Ruth, Gunver, Vagn, Henning, 
Helmuth og Arnth.
En Søn Søren Jørgensen er Bagermester i Lejbølle, er født 
12,juli 1889. Gift med Anna Nørregaard fra Kirkeby ved 
Svendborg. De har 2 Børn en Pige Tove Nørregaard Jørgensen, 
født 6. September 1918. Og en Dreng født 5. August 1922, 
Aksel Nørregaard Jørgensen. Paa Tiden er de begge i 
København. Tove har Plads og Aksel har begyndt på 
Blaagaards Seminarium.

Min Søster Therese efterlader sig sex Børn: Ingvar, 
Viggo, Rigmor, Oscar, Bernhard og Thorvald.
Kamilla har fire: Thyra, gift med Gaardejer Albert 

Rasmussen Botofte. Sørna gift med Gaardejer Hans Madsen 
Asbo pr. Bække i Jylland, Frederik Otto Fløjborg, Direktør 
i Fællesforeningen i København og den sidste en Datter 
Karen har Manufakturforretning i Jordrup i Jylland. Hendes 
Mand hedder Bjerre Andersen.
Marie har ingen Børn selv, men en Stedsøn, som bor i 

Amerika."
Anm. : Da Trine Fløjborg blev distriktsjordemoder boede 

distriktslæge, cand. chir. kaptajn Niels Adolph Wengel 
1783-1862 i lægeboligen i Tranekær, Hans tip-tip-oIdebarn 
er Kirsten Wangel, gift med Søren Christoffersen, 
tipoldebarn af jordemoderen.

Frederik Anton og Annine Cathrine Jørgensen fik :
7a Laura Kristine Jørgensen = 3 ovenfor.
7b Søren Jørgensen, født 12.07.1889, der blev bagermester 
i Lejbølle, Langeland. Se senere hans£ selvbiografi. Han 
ægtede Anna Nørregaard fra Kirkeby ved Svendborg. De fik :
7bl Tove Nørregaard Jørgensen, født 06.09.1918. Hun 

ægtede 06.10.1956 i Kbh. Jørgen Slettebo, født 28.02.1928 i 
Hillerød, død 30.04.1995 efter et hjertestop under besøg 
hos en søn i Aalborg, bisat fredag den 5. maj i St. Marie 
Kirke i Sønderborg, hvis menighedsråd han var medlem af.
Han blev matematisk student fra Frederiksborg gymnasium 
1947, fik accessit for en prisopgave ved Københavns 
Universitet 1950, og blev 1955 cand. mag. med historie som 
hovedfag og geografi som bifag, fra Københavns Universitet.
Han var på studieophold i Sverige 1955 og i Nordtyskland 
1957.
01.10.1955 blev han museumsinspektør for museet på 

Sønderborg Slot, hvor han øvede sin livsgerning sammen med 
Tove, der gjorde en særlig indsats for tekstiler og dragter 
i samlingerne, og hvor de havde deres dejlige hjem til 
pensioneringen.
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Blandt hans mange tillidshverv kan nævnes, at han 1956 

blev sekretær for Historisk Samfund for Als og Sundeved og 
fra 1959 amtsformand for Danmarks Naturfredningsforenings 
komite for Sønderborg Amt.

Han var en drivende kraft i det sønderjyske museumsråd, 
næstformand i Dansk Historisk Fællesforening, redaktør af 
Museernes Arbog, medlem af Statens Museeumsnævn, formand 
for Bedre Bymiljø og medlem af Dybbøludvalget samt et 
ivrigt medlem af "Alsingergildet". Han skrev over 100 
faglige arbejder dels bøger, dels artikler, heraf en del 
personalhistorie. Tillige var han en flittig og skattet 
foredragsholder og blev landskendt ved sin deltagelse i de 
historiske udsendelser: "Hvad er Det?"

Ved afskedsreceptionen på Sønderborg Slot 1993 lød der 
fra Slægtshistorisk Forening Sønderjylland :
Slægtshi stori sk 
hylder jer 
begge to 
Slettebo 
slotsbebo 
Sønderbro 
Sønderborg 
Fortidstro!

TAK!
De fik :

7bla Søren Slettebo. Han fik realeksamen på Ahlmannskolen 
i Sønderborg, kom på Ladelund Landbrugsskole, og fik 

praktik på to forskellige gårde i Holland. Derefter tog han på 
to år studentereksamen på Aalborg Studenterkursus og blev 
optaget på grund af sine specielle kvalifikationer på Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København, hvor han på 
4J5 år gennemførte studiet til dyrlæge. Han har specialiseret 
sig i hestes sygdomme og driver sammen med sin kone en ejendom, 
Sisselåsen, Dorfgade 24 i Dronninglund, hvor de selv har heste. 
Han ægtede Ulla, der var enke efter Per Hedegaard, med hvem 
hun fik sønnen Søren.

Slettebo født i Sønderborg, 
fra Sønderborg Statsskole 
Aalborg Universitetscenter.

Han 
1980 
Han

blev 
og 
er

Himmerland, fra 
i Vendsyssel. 

7blbl 
7blb2 
7blb3

7blb Carsten
sproglig student
cand.scient.adm. fra 
konsulent for Aalborg kommune.

Han ægtedelngeborg Trabjerg, der er lærer i Støvring i 
august 1999 lærer for autitiske børn i Vodskov 
De fik :
Amanda, født 13.02.1988.
Sofie, født
Signe, født

30.04.1990
26.05.1993

7b2 Aksel Nørregaard Jørgensen, født 05.08.1922, blev 
optaget i aspirantklassen til lærerseminarium, men sprang 
fra for at spille og tog musikpædagogisk eksamen fra 
musikkonservatoriet og siden den store organisteksamen. Han 
blev sælger i Hammondhuset i København, siden var han med 
til at starte egen forretning i Helsingør, og solgte sin 
andel deri til sin kompagnon ved pensionering. Han ægtede 
Ingrid Margrethe Frederiksen. De fik :

7b2a Ulla Nørregård Jørgensen.
7b2b Birgit Nørreggaard Jørgensen. 
7b2c Dorte Nørregaard Jørgensen.

14. Søren Jørgensen, født i Horne, Svendborg amt, 27.12. 
1828, døbt i Horne kirke 11.01.1829 med fadderne : Anna 
Madsdatter,(barnets moder?) Anna Maria Pedersdatter, Niels 
Jørgensen, Jens Hansen og Hans Hansen.
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Han blev kørt ned af et tog på Odense station, og blev 
begravet i Bødstrup, Langeland, 15.02.1889. Han blev væver. 
Han deltog i treårskrigen. Hans feltflaske og hans medalje 
findes hos Søren Slettebo, 7bla. Ifølge kirkebogen tjente 
han hos sin far, bødkeren, da han i Horne kirke 15.07.1853 
ægtede :
15. Trine Pedersdatter Fløjborg, født i Horne 24.11.1829, 
død i Stoense 03.03.1915. Hun kom til København, hvor hun 
boede hos sin farbroder Jørgen Pedersen Fløjborg, der havde 
restauranten "Kronprinsen", og så blev hun på den kgl. 
fødselsstiftelse uddannet til jordemoder. Hun blev 
distriktsjordemoder i Tranekær-Bødstrup distrikt fra 
01.08.1857-01.11.1908, hvorefter hun måtte fraflytte 
tjenesteboligen og kom til at bo hos datteren i Stoense, 
hvor hun døde. Hun blev begravet i Bødstrup. De fik :
14a Annine Cathrinee Jørgensen, født 08.08.1853, døbt 14.08 
i Horne kirke. Faddere var : Pigen Christine Jørgensdatter 
(barnets faster). Ungkarl Jørgen Jørgensen, (barnets 
farbror), skræder Hans Jørgensen og Ungkarl Hans Poulsen, 
alle af Horne. Hun døde allerede 1858, kun 5 år gammel.
14b Annine Cathrine Jørgensen, født 03.08.1861 i Bødstrup, 
konfirmeret 1875 i Bødstrup, se nr 7 ovenfor. Hun var 
opkaldt efter sin afdøde søster, som det var skik og brug.
14c Laura Kamilla Petrine Jørgensen, født 07.05.1866. Hun 
ægtede 09.06.1889 Ole Olsen, købmand i Stoense, født 1866, 
død 31.03.1896. De fik :
14cl Sørna Olsen, hun ægtede ?

De fik:
14cla Inger, der ægtede Ejnar Hansen, gårdejer med 

mange forskellige dyr, "Egely", Lindknud, Læborgvej 62, 
6650 Brørup.

14c2 Frederik Otto Fløjborg (navnebevilling).
14c3 Thyra Olsen, der ægtede Albert Rasmussen, 

malermester. De fik :
14c3a Gudrun Rasmussen.
14c3b Helge Rasmussen.
14c3c Asger Rasmussen. Købmand i Simmerbølle, 

Langeland.
14c3d En datter , der har været gift 2 gange, ? 

14c4 Karen Olsen, der ægtede Bjerre Andersen, er
barnløs.

14d Marie Henriette Jørgensen, født 01.08.1871
28 Jørgen Jørgensen døbt i Horne 14.06.1789 med faddere : 
Jørgen Greve, Christen Odenby, Peder Pedersen, Maren 
Jørgensdatter og Maren Christensdatter. Han døde 25.03. 
1858. Han var Bødker i Horne og efter faderen husfæster af 
matr. nr. 76, som efter hans død blev nedrevet og jorden 
lagt under Møllegård. Han ægtede :
29 Anna Madsdatter døbt i Brylle 02.12.1787 med faddere:
Jens Larsen fra Gundestrup, Rasmus Kjeldgaards hustru, 
Anders Pedersen i Brylle, Mads Jørgensen sammesteds. Hun 
var en søster til gårdmand Hans Madsen i Nørreballe 15 i 
Horne. De fik :

29a Jørgen Jørgensen døbt november 1815. Han blev 
ritbinder og fik huset efter faderen. Han var med i 
treårskrigen. Han ægtede Anne Marie Mikkelsdatter, 
datter af Mikkel Skræder i Horne.

De fik:
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29al Annine Jørgensdatter, der byggede sig et lille hus 

i Horne.
29b Anne Jørgensdatter født i marts 1817. Hun ægtede 

Povl Olsen, arbejdsmand i Assens.
29c Mads Jørgensen døbt februar 1819. Han købte bolig i 

Verninge. Han døde ligeledes af 1ungesvindsot.
29d Maren Jørgensdatter døbt september 1820. Hun ægtede 

Rasmus Iversen, væver i Faaborg. De fik :
29dl Rasmus J. Iversen, født 31.05.1855, død 10.12. 

1932 i Korsør. Han blev 10.12.1876 dimitteret fra 
Gjedved Seminarium som lærer og ansattes så som 
andenlærer i Asminderød. 1878 blev han ansat ved 
Korsør Friskole og flyttede med det øvrige 
lærerpersonale til Byskolen, da denne blev taget 
i brug 1883. I 1887 blev han overlærer ved samme 
skole, til han blev pensioneret 01.09.1922.
Han ægtede Dorthea Louise Bennick, død 19.januar 
1932. Hun var datter af A.E.T.Bennich, der døde 
16.06.1889 70 år gammel, og Ovene Guldberg-Høegh, 
der døde 25.02.1892, år gammel.

De fik :
29dla Ingeborg Iversen. Ugift ved faderens død 1932. 
29dlb Herdis Iversen. Ugift ved faderens død 1932.
29dlc Adolph F.Bennich Iversen. Cand.polyt.(elektro) 

1914, boede 1964 Ellevadsvej 11 Charlottenlund.
29dld Gudrun Iversen, der ved faderens død var gift 

Thaarup Pedersen i Bergen.
29e Karen Jørgensdatter døbt marts 1822
29f Lars Jørgensen døbt august 1825, var med i krigen 

1848-50, blev hjemsendt med lungesvindsot og døde. 
Hans lille optegnelsesbog fra krigen findes hos Tove, 
Slettebo, der tillige har en trædåse, der har tilhørt 
jordemoder Karen Hansdatter Trøjborg, og Peder Hansen 
Trøjborgs lommebog med hans egenhændige brev til 
datteren på Langeland.

29g Kirsten Jørgensdatter døbt oktober 1826. Hun ægtede 
Niels Holm, bager i Horne.

29h Søren Jørgensen født 27.12.1828, døbt 11.01.1829 Se 
14 ovenfor.

29j Marie Jørgensdatter døbt september 1830, der ægtede 
Anders Hansen i 90 Horne.
Der alle boede hjemme ved folketællingen 1834 (Horne 
side 247)

30 Peder Hansen Fløjborg døbt 07.04.1792 i Horne, død sst. 
09.06.1859. Han kom ud at tjene, før der kom skole, men 
lærte sig selv at læse og skrive og lærte som soldat at 
lave brokbind, en færdighed, han brugte siden og blev kendt 
for. Han blev Inderste og træskomager i Horne samt købte 
og solgte huder og skind. Han ægtede :
31 Karen Hansdatter, ifølge folketælling 1845 født i Horne 
sogn ca.1792. Men ifølge Anine født i Brahetrolleborg sogn.
"Genealogisk Bureau H.Kramer, København, har i maj 1946 

udarbejdet en anetavle for Laura Kristine Jørgensens børn 
med gårdejer Alfred Johannes Hovmand.
I denne angiver han Peder Hansen Fløjborgs hustru som : 

Karen Hansdatter, født i Brahetrolleborg 22.12.1792, død i 
Bøstrup 17.01.1861.
Medens dødsdatoen ikke er betvivlet, ses der ikke at være 

dokumentation for, hvem der var hendes forældre.
Ifølge kirkebog for Brahetrolleborg blev en Karen 

Hansdatter døbt 22.12.1792 som datter af Hans Jørgensen 
(1761-1824) i Spanget, Brahetrolleborg sogn, og hustru Anna 
Rasmusdatter (1754-1820). De havde 27.12.1789 fået datteren 
Giertrud døbt i samme kirke.
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Til begge pigebørn stod Thomas Rasmussen af Spanget fadder. 
Det er vel sandsynligt, at han var pigernes morbroder.
Deres forældre var, da de oprettède test cimente, uden 

fælles børn, og de havde ikke noget andet barn til dåb i 
Brahetrolleborg kirke 1784-1797. Men deres datter Karen kan 
måske findes i sognets begravelsesregister. Familien er 
forgæves søgt i folketællingen 1801 i Spanget.
Da Trine Pedersdatter Fløjborgs mor Karen Hansdatter døde 

i Bødstrup 17.01.1861, synes hun således ikke at være 
identisk med Karen Hansdatter fra Spanget i Brahetrolleborg 
sogn.
Det er ikke oplyst, hvad der har fået Kramer til at vælge 

netop denne Karen Hansdatter til slægtstavlen, der var dog 
flere muligheder i Brahetrolleborg sogn at vælge mellem:
Indsidder Hans Madsen i Mellemhaven fik sin datter Karen 

døbt 1796 og konfirmeret 1810 i Brahetrolleborg kirke.
Sognefoged i Haagerup Hans Pedersen og hustru Karen 

Larsdatter, fik deres anden datter Karen døbt 29.05.1797. 
Hun blev konfirmeret 1811, og året efter blev Karen, datter 
af Hans Rasmussen i Nyløkke konfirmeret.
Der var således 4 jævnaldrende Karen Hansdatter i sognet 

at vælge imellem!
Men Anine fortæller, at hendes mormor Karen Hansdatter 
"var fra en Gaard, der hedder "Høbbet", vistnok i nærheden 
af Faaborg".
Høbbet er skovriddergården i Brahetrolleborg sogn, ca. 

midtvejs mellem Brahetrolleborg slot og Fåborg. Det kan 
således tænkes, at en fornyet gennemgang af kirkebogen i 
Brahetrolleborg sogn kan bringe hendes virkelige forældre 
for dagen, enten via dåbsregister eller via trolovelses- og 
vielsesregister. Det er jo sandsynligt, at hendes vielse 
har fundet sted i forældrenes sognekirke, som det var skik 
og brug. Høbbet tilhørte grevskabet og var bortforpagtet, 
således til Blankholm, hvis enke Karen Hansdatter, førte 
den videre ifølge folketællingen 1787, og efter hende var 
det ved folketællingen 1801 deres datter, Ide Blankholm, 31 
år og ugift, der sad på Høbbet.
Karen Hansdatters tilknytning til gården kan måske have 

bestået i, at hun har tjent der en tid. Der var i den tid 
familien Blankholm sad der, 7-8 tjenestefolk, men netop ved 
folketællingerne var der ingen Karen Hansdatter, der 
aldersmæssigt kunne passe.
Jeg vil lade spørgsmålet om Karen Hansdatters identitet 
stå åbent!

De fik :
30a Anne Pedersdatter født ca. 1819
30b Maren Pedersdatter født ca. 1822
30c Hans Peder Pedersen født ca. 1827
30d Trine Pedersdatte Fløjborg født 07.04.1829 i Horne, 

død 03.03.1915 i Stoense, distriktsjordemoder, se 
nr.15 ovenfor

30e Marie Kirstine Pedersdatter født ca.1835. Hun 
flyttede med søsteren Trine til Bødstrup. Faderen skrev 
brev til hende med blyant 17. december 1858. Brevet findes 
nu hos Tove Slettebo, se 7bl ovenfor.
56 Jørgen Olesen (søn af Oluf Pedersen i Hoornöe) blev 

døbt 28.05.1758 i Horne kirke med faddere : Hans Andersen, 
Jørgen Hansen, Maria Jørgensdatter og Kirsten Andersdatter. 
Ifølge Milling og Jens Holms gårdhistorie var han husfæster 
1803 af daværende matr. nr. 76, med areal 3 tdr.,
beliggende ved sydsiden af det stræde, som forbi nr. 30 
(senere Jørgen Nielsens gård) fører mod øst nær ved gården 
nr. 27 i Kirkeballe. Han døde 14.11.1812, blev husmand og 
bødker i Horne, (vægter på Hvedholm ved folketælling 
1801).



57
Han blev trolovet 30.08.1783 med - og ægtede 24.10.1783 - :
57 Anna Sørensdatter "Søren Bødkers" født oktober 1758, 
hjemmedøbt af sognepræsten ( Niels Terpager Sørensen 
Seerup, 1692-1784, Vahl E 611).
Anne blev fremstillet for menigheden i Horne kirke 24.10. 
1758 med faddere: Hans Povelsen, Christopher Pedersen, 
Perine Lauritsdatter, Marie Hansdatter samt Maren 
Lauritsdatter. Hun blev som gammel enke fattiglem, der nød 
almisse af sognet. Med 11-årige Maren Nielsdatter, en 
datterdatter, boende hos sig, var hun ved folketællingen 
1801 inderste hos sønnen Jørgen Jørgensen. Ved folketælling 
1834 boede hun hos sønnen husmand og bødker Jørgen 
Jørgensen : 75 aar, enke, mandens moder, almisselem. Her
døde hun ca.03.05.1844 som fattiglem. De fik :
57a Søren Jørgensen døbt 01.08.1784. Han fik huset nr 98 

i Horne.
57b Ole Jørgensen født ca. 1785.
57c Jørgen Jørgensen døbt 14.06.1789 (se 28)

En dødfødt søn begravet 26.12.1790
57d Anna Jørgensdatter døbt 20.01.1793
57e Lars Jørgensen døbt 07.09.1794, begravet 21.03.1810, 

17 år gammel.
57f Niels Jørgensen Bødker, døbt 21.10.1798 1798. Han 

blev arbejdsmand.
57g Ole Jørgensen døbt 31.07.1803, ( da moderen var 45 

år! ) Han blev begravet 14.08.1803.

58 Mads Hansen født i Horne, død i Brylle sogn ca 1788. 
Han købte en udskiftet gård i Brylle sogn med faldefærdige 
bygninger. Han nåede at bygge de 3 længer af sin 
udflyttergård "Rosengaard" før han døde i en ung alder.
59 Maren Madsdatter født september 1751. Skifte 05.12.1833 

Hun ægtede : B : sin tjenestekarl Thyge Hansen født ca.
1752. De drev gården videre, men måtte opgive den og flytte 
til Horne 1794. Han boede ved folketællingen 1801 som 
indsidder hos svogeren, bonde og sognefoged Anders Madsen 
og var da daglejer, men fik 30.12.1804 fæstebrev fra 
Hvedholm på et nyt hus "Dansmosebjerg"i Horne.
Ved skiftet efter hende 05.12.1833 nævnes børnene:

Af 1. ægteskab med gårdmand Mads Hansen, Brylle: Hans 
Madsen 50 år , gårdmand i Horne; Mads Madsen, 48 år, 
gårdmand i Millinge, Maren Madsdatter 55 år, indsidder i 
Horne.

De fik :
59a Hans Madsen fødtes i Brylle 21.03.1783 og døde i 

Horne 23.02.1855.
Han ægtede : A : 30 år gammel Kirsten Hansdatter, der var 
enke efter gårdmand Mads Ladefoged i Horne, matr. nr.15, 
som Hans Madsen fik i fæste 28.12. 1813. Han ægtede : B : 
Anne Madsdatter, en datter af hans nabo Niels Pedersen, 
gårdmand i matr. nr. 18 i Horne, og hustru Kirsten 
Nielsdatter.

Hans Madsen og Anne Madsdatter fik:
59al Kirsten Hansdatter,født 14.04.1828, død 

17.01.1887. Hun ægtede Hans Poulsen Elmelund, født 
17.02.1830. Han købte et sted ved Gummerup, som 

han efter hustruens død solgte.
De fik :

59ala Hans Madsen, senere Elmelund, født 25.03.1855, 
død 17.01.1887. Han var gift og var ved 
postvæsenet i København.
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ægtede Mads Peter Rasmussen, husmand på Brylle 
Mark.

59alc Anne Katrine Hansen, født 19.04.1860, ugift. 
59ald Povl Johannes Hansen,født 17.04.1862.
59ale Niels Peder, senere Elmelund, født 15.04.1865, 

blev murer i København, gift.
59alf Mads, født 05.07.1869, blev maler og emigrerede 

til Amerika, hvor han døde 12.09.1891.
59a2 Marie Kirstine Hansdatter født 11.08.1830, død 

21.09 1899. Hun ægtede 10.11.1853 Søren Andersen, 
født 06.09.1826, død 20.07.1890. De byggede et hus 
på Hans Andersens tofte, som efter begges død blev 
solgt. De fik :

59a2a Maren, født 05.01.1854. Hun ægtede 19.12.1879 
Peder Jørgensen, født 04.04.1852, som byggede 
hus på hans faders jord. De fik sønnerne 
Søren f.14.01.1884, og Jørgen, født 08.10.1886.

59a2b Anne, født 25.12.1857. Hun ægtede 24.11.1882 
Søren Jørgensen Kej, gårdbruger på hans 
fødegård, matr. nr.25, Horne. De fik 4 sønner 
og 1 datter.

59a2c Hanne, født 14.11.1862. Hun ægtede 25.05.1894 
Mads R. Sørensen, der fik sin fødegård matr. 

nr.55 i Horne i fæste. De fik en datter, 
Johanne Ingeborg Marie.

59a2d Marie, født 19.12.1870. Hun ægtede 14.06.1901 
Johs Sørensen, født 03.03.1873, landpost, boede 
maj 1906 i Fåborg

59a3 Mads Hansen Madsen, født 06.02.1833. Han ægtede 
06. 07.1870 Kirsten Kristensen, født 04.12.1843.
Han fik sin fødegård. Efter at den ved lynnedslag 
brændte 04.08.1879, flyttedes den ned på Lodden og 
fik navnet "Signehøj". De fik:

59a3a Anna Madsen født 28.05.1871. Hun ægtede 14.09. 
1894 Rasmus Hansen Rasmussen, født 28.08.1871. 
Han fik en gård i Millinge, der før var Hans 
Larsens. De fik: Kirsten, født 04.12.1894, Hans 
Johannes Nellemann født 28.08.1900, og Mads.

59a3b Kristine Madsen, født 22.10.1873, gift.
59a4 Mads Peder Hansen Madsen født 28.06.1835, død 27.07. 

1896. Han ægtede 03.11.1871 Kirstine Pedersdatter 
Krog, født 28.09.1842. Han byggede et hus på 6 tdr. 
land, som han fik af fødegården. Huset blev solgt af 
enken, der købte byggegrund af svogeren Mads Hansen 
Madsen og, i forening med sønnen, opførte et hus, på 
pladsen, hvor gården lå, før den brændte.

De fik :
59a4a Hans Madsen, født 23.06.1877, Hovbølle ?, på 

Langeland. De fik :
59a4al Peter Gotfred Madsen, født 16.08.1903 
59a4a2 Marie Kirstine Madsen, født 28.07.1905. 
59a4a3 Karen Margrethe Madsen, født i juni 

1913.
59a5 Kirsten Hansdatter Madsen, født 24.09.1837. Hun 

ægtede 08.01.1864 Mads Hansen, født 31.01.1835, død 
27.03.1899. Han fik sin fødegård matr. nr.24 i Horne, 
men flyttede 1868 ud på lodden og kaldte den 
"Øxnebjerggaard". De fik :
59a5a Hans Hansen, født 22.09.1861, død 28.01.1906. 
59a5b Kirstine Jørgine, født 30.08.1864. Hun ægtede 

06.04.1894 Niels Hansen, født 09.08.1850, 
gårdmand i Millinge. De fik : 
59a5bl Rasmus Hansen født 23.02.1895.
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59a5b2 Nette Marie Hansen født 11.02.1896.
59a5b3 Kirsten Hansen, født 27.03.1897.
59a5b4 Mads Hansen, født 26.01.1899.
59a5b5 Martin Peter Hansen, født 30.05.1905.

59a5c Hanne Anine Hansen, født 24.11.1866. Hun 
ægtede 12.10.1897 Rasmus Rasmussen, født 
31.01.1864, gårdfæster på Svanninge Mark.

De fik :

59a5cl Katrine Rasmussen født 13.12.1898, gift.
59a5d Johannes Peter Hansen, født 19.03.1869. Han 

ægtede 22.10.1897 Johanne Sørensen, født 21.09. 
1871. Han fik hustruens fødegaard, matr.nr.3 i 

Bjerne i forpagtning. De fik:
59a5dl Severin Kristian Hansen, født 30.07.1898. 
59a5d2 Kirsten Magda Hansen, født 11.06.1900.

59a5e Niels Andreas Hansen, født 08.08.1872. Han 
ægtede 29.10.1897 Karen Wikkelsø, født 05.04. 
1876. Han har en vindmølle i Horne.

De fik :
59a5el Kristen Gunild ? Hansen, født 12.03.1899.
59a5e2 Max Møller Hansen, født 26.10.1900.
59a5e3 Alfred Hansen.
59a5e4 Ernst Hansen.

59a5f Karl Kristian Hansen, født 08.05.1875.
59a5g Peter Laurits Hansen, født 22.07.1878.
59a5h Hans Christoffer Nikolaj Hansen, født 

27.08.1881. Han blev lærer i Herrested, fik 2 
børn før maj 1906.

59a6 Eline Marie Madsen født 29.10.1840, død 28.09.1894. 
Hun ægtede 20.03.1868 Jørgen Hansen Milling, 
født 18.09.1840. Han købte huset matr.nr.104 
Horne."Jørgensborg". De fik :

59a6a Hans Hansen født 18.02.1864. Han ægtede 22. 
10.1902 Karen Marie Hansen, Skrillinge, født 
08.12.1876. De købte hus pâ V.Hæsinge Mark. 

De fik :
59a6al Dagmar Eline Hansen født 03.10.1903.
59a6a2 Jørgen Hansen født 27.04.1905
59a6a3 Hans Karl Nikolaj Hansen født 22.12.1906
59a6a4 Harald Højlund Hansen født 02.07.1909.
59a6a5 Anne Nikoline Hansen født maj 1913.

59a6b Hans Madsen født 19.06.1870, død 30.09.1933. Han 
ægtede 17.07.1900 Bodil Marie Jensen, Ondløse 
per Holbæk, født 24.04,1874, død 15.02.1926. 
De fik et lille hus i Horne.
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59a6bl Ellen Margretne Madsen, født 13.10.1900. 
59a6b2 Marie Charlotte Madsen, født 24.11.1901. 
59a6b3 Astrid Arendse Madsen, født 07.04.1913.

Hun ægtede 12.12.1931 Edv.O.Rasmussen, 
født 16.06.1908 i Faaborg. De bor i 
deres eget lille hus i Odense. De fik : 

Uffe Milling, født 30.03.1932. 
Hans-Viggo Milling, født 25.07.1934. 
Per Milling født 02.11.1937.

59a6b4 Solveig Madsen, født 27.07.1915.
59a6c Anna Kristine Madsen født 02.01.1875. Hun ægtede 

18.05.1900 Peder Knudsen født 21.03.1867. De fik 
huset efter hustruens far. De fik :

59a6cl Eline Marie Knudsen født 10.10.1900 ægtede 
03.07.1922 Holger Hansen født 30.01.1897.

59a6c2 Johanne Madsen født 21.11.1901. Hun ægtede 
28.11.1924 Christian Jørgensen født 16.02. 
1898, fisker i Bøjden.

59a6c3 Kirsten Madsen, født 08.04.1904.
59a6c4 Jørgen Madsen,født 29.06.1905, snedker.
59a6c5 Johannes Emil Madsen, født 12.07.1910. Han 

ægtede 30.07.1935 Sonja Kruse, født 01.02. 
1916 i Haastrup.

59a7 Karl Kristian Madsen født 14.07.1848 død 05.12.1887. 
Han ægtede 17.05.1881 Johanne Marie Tornhøj, 
født 16.10.1857. Han købte hus på Ulbølle mark.

Efter hans død ægtede hun Rasmus Jensen. 
De fik :

59a7a Anne Madsen født 31.03.1883.
59a7b Peder Madsen født 27.03.1887.

59a8 Johannes Madsen født 11.03.1851. Han ægtede Anine 
Kristine Henriksdatter Bønneland, født 30.03.1858. 
Fik efter Niels Kristensen, der var gift med 
hustruens moster, huset matr.nr.72 Horne. De fik :

59a8a Anne Madsen, født 23.06 1887.
59a8b Marie Madsen født 01.06.1889.
59a8c Johanne Madsen født 12.01.1891.
59a8d Niels Kristian Madsen født 29.12.1895.
59a8e Hanne Henriette Madsen født 17.02.1896.
59a8f Peder Karl Madsen født 06.06.1899.
59a8g Eline Marie Madsen født 28.05.1902.

59b Mads Hansen født ca. 1782, gårdmand i Millinge.
59c Maren Madsdatter født ca. 1785, se nr. 27, gift med 

Jørgen Jørgensen, indsidder i Horne, se nr. 28.
N:B:! I skiftet efter Maren Madsdatter 05.12.1833 angives
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faddere: Jens Larsen fra Gundestrup, Rasmus 
Kieldgaards hustru, Anders Pedersen i Brylle, Mads 
Jørgensen ibid, og Mads....s hustru, se nr. 29. Hun 
ægtede Jørgen Jørgensen husmand i Horne, se nr. 28. 

59d En datter, der ægtede husmand i Horne Jens Hansen, 
de fik huset efter hendes stedfar Thyge Hansen. Jens 
Hansen var en broder til Hans Hansen Skræder i Horne.

De fik
59dl Hans Jensen, der fik huset. Han ægtede en datter 

af gårdmand Peder Knudsen i Nørreballe 16 H, Horne 
sogn.

59d2 Kirsten Jensdatter, der var ugift.
59e Hans Thygesen var ved skiftet efter moderen, 05.12. 

1833, 44 år, hjulmand og husmand i Horne matr.nr. 90, 
tidligere Verner Skomagers. Han ægtede sin moders 
broderdatter. De fik :

59el Anders Hansen hørbereder, der fik faderens hus. 
Han ægtede Marie Jørgensdatter.

59e2 Johannes Hansen hjulmand i Aastrup, gift.
59e3 Thrine Hansdatter. Hun ægtede Anders Pedersen. 

De fik huset Matr.Nr.80 Horne, tidligere Lars 
Urtemands.

59f Maren Thygesdatter, var 05.12.1833, ved skiftet 
efter moderen 40 år gammel indsidder i Horne, således 
født ca. 1793. Hun blev gammel og erindredes af 
Anine, der i 1941 skrev om familien!
Hun var ugift, men fik to døtre: 
59fl Maren, der ægtede Jørgen Hansen, arbejdsmand i 

Horne.
59f2 Marie, der ægtede Henrik Hansen, tømrer i 

Svanninge.
N.B. Børnebørnene - også Mads Hansens - kaldte Thyge 
Hansen "Bedstefader", han var jo deres bedstemors mand!

60 Hans Pedersen Fløjborg født ca 1771, død 1838, skifte 
05.09.1838 Horne sogn, Indsidder i Horne daglejer, tjener 
udenfor Horne sogn i 1834.

Han ægtede : B : 1806 Maren Larsdatter (Folketælling 
1834) født ca. 1774, død 20.05. 1851. Hun var ved
folketællingen i 1845 inderste og spinderske med søn Hans, 
18 år.

Hans Pedersen Fløjborg ægtede : A :
61 Maren Hansdatter død 1806, intet skifte.

Hans Pedersen Fløjborg fik :
60a Peder Hansen Fløjborg, født i Horne 07.04.1792, død 

i Horne 09.06.1859. Indsidder og træskomand i Horne. 
Se 3o ovenfor.

60b Anne Margrethe Fløjborg født ca.1798.
60c Jens Hansen Fløjborg, født 06.05.1803, indsidder i 

Haastrup.
60d Maren Hansdatter Fløjborg født 1804, død 18.11.1804, 

år gammel.
60e Niels Hansen Fløjborg, født ca. 1807, indsidder i 

Horne.
60f Lars Hansen Fløjborg født ca. 1810 i Horne, var ved 

folketælling 1845 ugift hjulmand med en lærling, 
boende i gård 36, Horne by, hus 6.

60g Jørgen Hansen Fløjborg født ca.1816.

114 Søren Christensen (Søren Bødker ved datteren Annas 
fremstilling i Horne kirke 24.10.1758, efter at hun var
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hjemmedøbt af sognepræsten) var ifølge fæsteprotokol for 
Hvedholm født i Lentrup i Holsten, hvilket formodentligt er 
Lintrup sogn i Kalslund herred, Ribe stift, ved Kongeåen i 
Sønderjylland.Det var ret almindeligt at slå hertugdømmerne 
sammen under benævnelsen "Holsten". Han ægtede :
115 Ane Lauritsdatter
118 Mads Andersen var fæstegårdmand i Horne. Han døde 1789 

som aftægtsmand hos Anders Madsen i Kirkeballe, Horne 
Sogn og blev begravet 23.07. Han ægtede:

119 Karen Lauritsdatter, født i oktober 1712, begravet 
03.08. 1774, 61 år gammel.

Hans børn var ved skiftet 20.12.1789:
118a Lars Madsen, gårdmand i Vesterballe, Horne sogn 
118b Anders Madsen, gårdmand i Kirkeballe, Horne sogn. 
118c Kirsten Madsdatter, gift med Ole Larsen på Horne 

Mølle.
118d Maren Madsdatter, se nr 59, der da var gift med 

Thyge Hansen selvejer-gårdmand på udflyttet gård i 
Brylle sogn.Se nr 59.

230 Laurits Poulsen, smed i Horne.
Ulkebøl 99-06-19 Jørgen Wangel.

sogn.Se
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Selvbiografi
Søren Jørgensen, Bageri & Conditori
Vodroffsvej 19, Centr.7774.
Til Nationalmuseets 3. afdeling.
Efter Nationalmuseets opfordring vil jeg gerne forsøge at 
samle lidt minder omkring mit liv og min tilværelse. Det 
kan kun blive i al jævnhed, som det nu har formet sig.
Fulde navn: Søren Jørgensen, født 12/07 1889 i Skebjerg,
Tullebølle sogn, Langelands nørre herred, Svendborg Amt.
Far: Frederik Anton Jørgensen, født 2/12 1854 i Pederstrup, 
Longelse sogn, Langelands søndre herred, død i Skebjerg 2/5 
1919.
Farfar: Murermester Lars Kristensen Jørgensen, der døde 
tidlig, vistnok af sukkersyge, som man ikke kendte dengang, 
men som senere har fulgt slægten, - jeg er selv 
sukkersygepatient.
Farmor: Ane Sofie, troede nok, hun var forgjort af naboen 
Per Marcussen.
Hun ejede sit eget lille hus og ernærede sig beskedent som 
syerske. Desuden hjalp hun til rundt om på gårdene, hvor 
man til gengæld var gode ved hende med slagtemad, når 
grisen skulle slagtes, samt ved højtiderne.
Hun var "en kær sjæl", som jeg har mange gode minder om.
Hun døde 1918, omtrent 90 år gammel.
Oldefar: Murernester Jørgen Petersen, født i Bjerreby,
Tullebølle sogn 1795, - død i Pederstrup, Longelse sogn 4/2 
1856.
Tipoldefar: Husmand og skovfoged Peder Johansen, Bjerreby 
Skovhus, født 1764, død 27/8 1828.
Mor: Anine Cathrine, f.Jørgensen, f. 3/8 1861 i Slukefter, 
Bøstrup sogn, Langelands nørre Herred, død i København 6/12 
1946.
Morfar: Væver Søren Jørgensen, f.i Horne ved Fåborg 27.12.
1828, død i Odense 15.02.1889.
Hans slægtsnavne Søren og Jørgen skiftevis har jeg 
slægtstavle over i 10 led, alle i Horne.
Morfar var nok ikke almindelig. Han havde mange interesser, 
blandt andet spekulerede han meget på og brugte mange af 
sine bedste år til forsøg på at bygge en "perpetuum 
mobile".
Han var sikkert en meget begavet mand, hvilket kom min mor 
tilgode, når hun sad på væven hos ham og hjalp til. Han fik 
sin død ved et ulykkestilfælde på Odense Banegård, idet han 
gled på perronen lige ud for det ankommende eksprestog. Det 
var vinter, og jeg har forstået, at der var glat på 
perronen. Døden var indtrådt med det samme.
Mormor: Trine Pedersdatter Fløjborg, født i Horne v. Fåborg 
24/11 1829, død i Bøstrup 3/3 1915.
Hun var i omtrent 51 år distriktsjordemoder i Tranekær og 
Bøstrup sogne. Hun var en stærk kvinde, agtet og æret i 
hele distriktet,
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Jo! Madam Jørgensen var en dygtig dame, der passede sin 
gerning, sit hjem, sine fire pigebørn, og hun var en god 
mormor for sine børnebørn, allermest i sommerferien.
Der var stort følge til hendes begravelse fra Bøstrup 
kirke. Hele det store følge blev efter jordpåkastelsen bedt 
til spisning i Bøstrup forsamlingshus.
Begge min mors forældre var meget interesserede i sang. Det 
gav sig især udtryk i tostemmige, da man netop i deres 
ungdom var begyndt med sangforeninger. Man havde et ret 
alsidigt udvalg: Mads Hansen, Heiberg, Erik Bøgh o.m.a.
Oldefar, Mormors far: Peder Hansen Fløjborgf. i Horne 17/4 
1791 skal også have en omtale.
Han gik aldrig i skole, men lærte sig selv at læse, og da 
han havde gået til præsten og var konfirmeret, tilegnede 
han sig alsidige kundskaber og blev "klog mand" i Horne, 
halvt dyrlæge og halvt doktor. Han kunne sætte brok ind og 
lavede brokbind m.m. Jeg har af hans efterladenskaber en 
gammel lommebog, han selv har lavet af kalveskind, med 
regnskab over, hvor han købte skind hos bønderne i Horne. 
"Per Fløjborg" døde 9/6 1859.
Mor, som var den ældste af de fire piger, blev sendt i 
skole i en lille privat friskole i Lejbølle.
Læreren Hans Jørgen Rasmussen var en lille forvokset mand 
fra sognet, der selv havde begyndt skolen, nærmest i den 
grundtvigske ånd. Han fik meget stor betydning for min mors 
udvikling. Han var stærk i ånden, men svag og skrøbelig af 
krop. Hans tidlige død, da mor var 12 år, virkede stærkt på 
hende.
Mit barndomshjem lå omtrent midt på Langeland, rigtig ude 
på landet.
Min far var skræddermester, men havde også et mindre 
landbrug. Da han giftede sig, var der endnu ikke mejerier, 
og for folk, der ikke havde jord, var det ikke så let at få 
mælk og smør, og derfor rådede morfar mine forældre til at 
få et hus med jord til. Det fik de altså, og det var første 
klasses jord, der hørte til. Der groede godt på den, og vi 
havde i reglen en eller to køer, en kalv og et par grise 
samt en lille hest. Huset var gammelt og med bindingsværk 
og stråtag, men havde ret god plads. Vi havde 2 stuer, 
soveværelse, køkken og skrædderværksted. De to gamle 
mennesker, far købte ejendommen af, boede der som 
aftægtsfolk og havde med egen indgang 2 stuer og et kammer. 
Deres lejlighed vendte ud mod haven. Deres aftægt fik de 
dels i penge og dels i naturalier, smør, flæsk, o.s.v.
Vi boede tæt ved en gennemgående vej, der går nordfra 
gennem Tullebølle til Longelse og forbinder nordlangeland 
med sydlangeland. I nærheden ligger fiskerlejet Spodsbjerg. 
Den gamle skik, at skrædderne tog ud til bønderne for at 
sy, var endnu ikke helt hørt op, og dertil blev så hest og 
vogn brugt. Symaskine og pressejern blev læsset på vognen, 
svend og lærling skulle også med. De fik alle kosten på 
gården, hvor de syede, og i mange tilfælde havde husmoderen 
selv lavet tøjet, selv klippet fårene, kartet ulden, 
spundet den til garn og fået det vævet hos landsbyens væver 
til hjemmelavet vadmel.
Skrædderen, der skulle sy tøjet, indledte sidste akt, og 
der var liv i gården, så længe skrædderen var der. Dette 
husker jeg kun fortalt, men det hjemmelavede tøj husker jeg 
godt fra min tidligste barndom. En gårdmand, der fik syet 
et par ekstra varme underbukser af lammeskind med den 
lådne side indad, husker jeg ganske tydeligt.
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Jeg kan vist roligt sige, at det var et sjældent godt hjem, 
jeg havde. Når det var mor, der særlig var livet i huset, 
må jeg med det samme sige til undskyldning for far, at han 
var syg næsten altid, så længe jeg husker. Følgerne af en 
slem Tyfus, han havde , da jeg var ganske lille, forvandt 
han aldrig. Mave- og tarmkatar med kronisk diarhoe var han 
næsten aldrig fri for. Blindtarmsbetændelse, som man 
dengang sjældent opererede for, havde han mange stærke 
anfald af, og alt dette gjorde, at han tit kunne være meget 
nervøs, og så måtte vi to børn, min 2\ år ældre søster 
Lavra, f.8/1 1887, og jeg være stille, og det var jo ikke 
altid så let, især når vore to lærlinge også nok ville med 
til lidt sjov.
To af dem var meget dygtige til at synge. Hans Johansen fra 
Aase ved Tranekær sang i hundredvis af gamle almueviser, 
som han kunne udenad. Det var rent og skønt, men meget 
primitivt. Johannes Emanuel Schouboe, søn af smeden i 
Longelse, var meget musikalsk og spillede mundharpe. Hans 
hjem var meget religiøst, og han kunne salmebogen udenad og 
mindst een melodi til hver salme, og mange kunne han både 
to og tre til. Dette gav også bidrag til at give liv i 
huset. Han blev en meget dygtig skrædder, men døde - som 
hele hans familie af tuberkulose - da han som ung og ugift 
var tilskærer på et stort værksted i Nykøbing F.
Vi havde også flere andre lærlinge og svende,som jeg 

mindes med glæde.
Johannes Schouboe sang bl.a. af sit store program:
Jeg kom i kast med smedens drenge, 
de lærte mig at spille kort om penge, 
men pengene slap op og jeg fik prygl, 
men det var også min egne skyld.
Men så fik fløjten en anden tone,
Min mor hun sa', at jeg sku'ha'en kone,
og hun sku'være så skær og ren,
og kan du gætte, hvad det er for en ?
Ja det er præstens den lange Maren,
Nej! så er det degnens den tykke Karen,
Nej! det er ingen af dem endnu, 
for jeg griner af dem begge to.
Nej, det er smedens den røde Trine, 
hun kan så herligt både le og grine, 
hun drikker brændevin, hun bruger snus, 
hun fanger lopper, hun knækker lus.

Den første større oplevelse, jeg mindes, må sikkert være, 
da jeg som 3-årig var med min mor og søster i Sverrig for 
at besøge mors onkel og tante. Onkel, som vi kaldte ham, 
ejede sin fødegård, Følegården i Bøstrup. Han var med i 
krigen i 1864, og da det 1870 trak op til krig mellem 
Frankrig og Tyskland med Danmark som deltager, ængstede han 
sig for at komme med i krig igen, solgte han gården og 
rejste til Skåne, hvor han købte en gård på ca.30 tdr. 
land, beliggende mellem Malmø og Lund. Der var ingen børn i 
ægteskabet, og dette gav sig udslag i, at de tog sig af os 
andre. Allerede som 10-årig var mor på besøg hos dem % år, 
og fra den tid havde hun rige minder at øse af til os børn. 
Tante Stine, mormors søster var et helt talent. Hun 
dansede, spillede komedie og imiterede og var midtpunkt i 
ethvert godt selskab. Hun talte et morsomt sprog, en 
blanding af fynsk og skånsk. Mangen en svensk visestump 
hænger mig endnu i øret. "Nu vil jag inte äte potatis mer 
och sill" .
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Ja, og sä snusede hun og nøs. Gid jeg i dag havde haft 

hendes snusdåse. Det skulle have glædet mig.
Svenskerne, som vi kaldte dem, kom omkring århundredskiftet 
tilbage til Langeland, levede nogle få år, og blev begge 
begravet på Snøde kirkegård.
Fra rejsen mindes jeg, at vi var med dampskib fra Lohals 

nord om Sjælland til København. Det var et dejligt vejr, og 
jeg gik rundt på dækket og sang: "Der står en sten på 
Vesterbro, det er en æresstøtte". Jeg må tidligt have været 
nationalt interesseret og vågen .

7-tiden om 
og fodres, 

og snart efter morgenteen var

gris 
dertil

Det daglige arbejde i mit hjem begyndte ved 
morgenen. Der skulle sysles i lo og lade, malkes 
høns, grise og hest plejes, 
arbejdet på værkstedet i fuld gang.
Ved 8-tiden spiste vi davre, Langelands nationalret: stegt 
flæsk fra saltkarret, hvor vor hj emmes 1 agtede 
opbevaredes. Stegepanden midt på bordet på en 
indrettet briks med flæsket flydende i det varme fedt.
Dertil rugbrød, som vi brød i stykker med fingrene og 
dyppede i det varme fedt. Det var god kost, intet under at 
man 
fik 
for 
kun 
ikke så tit.
Vi fik 

klokken 2, 
opvarmede rester fra middagen 
desuden smørrebrød, 
kaffe eller te.

( Far fik særkost på grund af sit dårlige helbred).
Om sommeren blev der arbejdet på værkstedet, så længe man 

holde fyraften 
noget helt for 
målebånd over 
som jeg stadig 
i brug, men nu 
som regel ved 

lå jeg og 
jeg

r

hele sit liv har svoret til stegeflæsk. Ovenpå davren 
vi kaffe, og næste måltid var middag klokken 12, som 
det meste bestod af to retter, altid god og rigelig, 
hvidkålssuppe var ikke så godt, og vi fik det heldigvis

eftermiddagskaffe med brunt kandissukker 
og klokken 6 spiste vi aftensmad, bestående 

, særlig varmekartof1er, 
Senere om aftenen, kl.8 å 9, fik

i kludebunken 
det netop her,
som skrædderne 
lyset tændes

kunne se, men om vinteren var det skik at 
klokken 10. Disse lange vinteraftener var 
sig. Far stod ved tilskærerbordet med 
skulderen og bevæbnet med den store saks, 
gemmer som en kær erindring. Den er stadig 
klipper den snegle i bageriet. Mor sad 
symaskinen, og ovre bagved
hørte mor fortælle historier. Måske var 
har haft mine rigeste stunder.
"Skræderrusset" er det lille hvil, 
aftenen holder i mørkningen, inden 
aftensædet tager fat.
I den tid bliver der atter syslet omkring husdyrene, 
malker og hun synger sin aftensang, 
rolig. Sangen? Ja programmet var stort og lødigt, 
og åndelige sange. Under morgenmalkningen 
morgensange, jo, her 
gamle lave hus. 
Arbejdet i marken 
husmandsstederne. Da 
måtte vi i stedet have 
redskaber, pxiwjcuc juxucn, 
arbejde, der skulle særlige 
Når det blev tiden at slå 
nabogårdene og spurgte 
Der blev så bestemt 
fyraften, 
På samme måde gik det 
det sent på aftenen, 
med lyst til festmåltidet: 
dessert, æbleskiver med punch,

Under 
var ren luft og
var 
far 

en 
pløjede jorden

ikke her 
jo skulle 
plovmand,

til 
af 
og 
vi

om 
og

Mor 
for så står koen så 

salmer 
tonede

højt til loftet i det

det
fra 
hø.

som almindeligt på 
være på værkstedet, 
som kom med hest og 

såede kornet og gjorde alt 
redskaber til.
græs til hø, kom karlene

, om de måtte være med til at slå 
så bestemt en aften, og så mødte de efter 
og det gik med liv og lyst til alt var i orden.

, når kornet skulle høstes. Ofte blev 
før man var færdige, men så gik man 

Smørrebrød og bajerskøl, 
lavet af gode rene sager.
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Det var festlige dage for mig, og det tror jeg også det var 
for mine forældre og ikke mindst for karlene. Penge eller 
anden løn fik de jo ikke, men der var altid rift om at være 
med.
Af andre oplevelser var jo den årlige slagtning af grisen. 
Tidlig om morgenen en sen efterårsdag kom gamle snedker 
Hansen endnu før sol stod op, og så måtte jeg jo op og være 
med. Vandet kogte allerede i bryggerskedlen og snart måtte 
grisen skrige, hvad jeg ikke så godt kunne lide, men det 
fik da ret hurtigt ende. Dyret blev skoldet, skrabet, hængt 
op på en stige og skåret op, tarmene taget ud og renset, 
flomme og andet fedt kom til smeltning i en stor gryde, og 
deri kom hele æbler-fedtæbler,- som allerede samme dag blev 
serveret med rugbrød kogt i fedt til. Det var en herreret, 
men mange andre dejlige retter blev der lavet, sorte pølser 
med rosiner, pærestykker og flæsketerninger, endelig blev 
der lavet medisterpølse, der var lukket i begge ender med 
rigtige pølsetorne, som det var min opgave at skaffe i god 
tid før slagtningen.
Jeg måtte da ud til de levende hegn og plukke slåentorn, 
som så blev skrabet og tørret, inden de var klar til brug.
Nogle få dage efter slagtningen kom så pølsegildet med 

ribbensteg ( revelsben ), medisterpølse og flæskesteg med 
rødkål.
En særlig interessant ting i grisen var blæren, der skulle 

rulles og blæses op, og når den var tilstrækkelig stor, 
blev den hængt op under loftet til tørring for at bruges 
til "Gubbepotte" nytårsaften. Den blev taget i stykker og 
bundet over en blikdåse med et rør af tagrør fra mosen i. 
Når man blødte en finger og gned op og ned ad røret, 
fremkom der de mærkeligste lyde.
Af andre mærkelige ting, der skete i mit hjem var dette, 

at når koen havde kæl vet, tog man hinden, som kalven blev 
født i og klistrede den op på koladedøren, spændte den ud, 
mens den var slimet og varm, og når den så tørrede, hængte 
den fast. Den havde man så at bruge som en slags 
universalbind til dårlige fingre og mindre sår hele året, 
omtrent som de moderne plaster i dag.
Plovmanden, der pløjede og såede for os, fik jeg en særlig 

tilknytning til. Han ejede et hus med ca. 10 tdr. land. Det 
lå i den gamle del af Spodsbjerg med en herlig udsigt over 
Langelandsbæltet og Lollands kyst. Han var tillige 
skovfoged over nogle småskove, af hvilke jeg særlig mindes 
Billevængeskoven og Løjtnantskoven. Niels Olsen og Trine, 
som vi kaldte dem, havde 4 sønner, hvoraf den yngste var 5 
år yngre end den næstyngste. Når faderen skulle ud hos os 
at pløje kom Karl ofte med, og trods det, at han var 3 år 
ældre end jeg, sluttede vi tidligt, allerede før jeg kom i 
skole, et nært og bevidst venskab, der holdt og holder 
endnu. Det har været af stor og udviklende betydning for 
mig,når jeg fik besøg af Karl, eller når jeg kom på besøg 
hos Niels Olsens, disse prægtige mennesker, der levede 
deres liv så inspirerende. Jeg fik lov til at følge dem til 
deres dødsdag. Det skete 1928 med 8 dages mellemrum. 
Skovene, Stranden, et prægtigt stykke overdrev, der henlå i 
naturtilstand, mark og mose var helt vort revir, haven gik 
lige ind i skoven, hvor vi kendte hvert træ, prægtige bøge. 
Noget af det bedste var skovbakken med rævehulerne, som vi 
stoppede ned med græs og grene. Så var der Karls gravhund, 
Trofast,som var så god til at gå i grav. Halve og hele 
timer tilbragte han inde i bakken. Hulerne beboedes 
vekselvis af ræv, grævling eller gravænder. Intet under, at 
man gik her og blev naturelsker. Karl blev senere i livet 
en vældig jæger.
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Han er i dag pensioneret overlærer i Fruens Bøge ved 
Odense, men stadig jæger. Jeg selv blev også jæger og fik 
allerede i 11-årsalderen en salonbøsse, men en dag, da jeg 
med min slangebøsse skød en solsort ned fra et højt træ,- 
den faldt lige ned for min fod, da følte jeg mig som den 
uartige dreng og skammede mig. Fra den dag gik jeg nok på 
jagt i naturen, men uden bøsse. Som slut på dette afsnit 
har Karl tvunget mig til at sige, at vort venskab har haft 
mindst lige så stor betydning for ham som for mig, og at 
han står i dyb taknemmelighedsgæld til mit hjem, hvor han 
altid har færdedes og befundet sig så godt.
Da jeg var knap seks år gammel kom jeg i skole. Mor kørte 

for mig med hest og vogn. Jeg kan tydeligt mindes, at det i 
begyndelsen var staveøvelser, det gik ud på, og jeg fik 
megen ros for, at jeg kunne stave både til "plump og til 
plask".
Skolelæreren kendte jeg, for han var en kær gæst i mit 

hjem. En særpræget mand, og lad mig sige det kort, for jeg 
formår ikke at give udtryk for, hvad jeg føler, - han er 
uden sammenligning den største personlighed, jeg nogensinde 
har mødt. Emanuel Petersen, Kadsebølle friskole, som vi 
børn sagde du til og kaldte ved fornavn, var lærer af Guds 
nåde, kristen og dansk, vågen overfor alt stort og skønt, 
det var skolen for livet, ikke blot for lærdom, Grundtvigs 
og Kresten Koids frie skole. Det forstod vi vel ikke 
dengang, men for mig strømmer kilderne herfra stadig nu 
mange år efter hans død. Hans motto for skolearbejdet var: 
Først det åndelige, det der gav livet værdi, og dernæst 
kundskabsfagene, så mange som muligt. Her blev ikke terpet 
eller remset, ikke eksamineret, men fortalt: bibelhistorie, 
kirkehistorie, Danmarks, Nordens og verdens historie, 
nordisk og græsk mytologi o.s.v. Sangen blev brugt meget, 
og før og efter timerne sang vi som regel en sang eller 
salme i tilknytning til emnet. Skolen havde sit eget 
bibliotek, hvor der var sørget for lødig læsning, men når 
dette ikke slog til, fik man undtagelsesvis lov til at låne 
af hans private samling.
Skolepengene rettede sig efter hjemmets økonomiske forhold, 
og var frivillig. Nogle gik gratis og andre betalte 50 kr 
årligt. Jeg tror far betalte 20 kr for min søster og mig. 
Vi havde en årlig skoleudflugt med hest og vogn og et par 
gange om sommeren var vi i stubhaven, en hasselskov med eng 
og vandløb, her botaniserede vi, og her fortalte Emanuel 
også "om stort og småt, og jævnt om alt det høje".
Han slap heller ikke sine elever ved konfirmationsalderen, 

men fulgte os livet igennem, hvis vi selv ville. Gennem 
brevveksling fulgte han stadig med, og var jeg ude og 
oplevede noget, var det lige så naturligt at skrive til ham 
som til mit hjem. Han brugte udtrykket: "at hjælpe med råd 
og dåd" og det skal siges, at det sidste - dåden glemte han 
aldrig. Han var tillige en stor sjælesørger, havde fri 
adgang til Rudkøbing sygehus på alle døgnets timer, og 
utallige er de øjne, han har lukket for sidste gang.
Af de bøger, jeg læste i min skoletid, gjorde særlig Njals 

saga stærkt indtryk på mig. Njals saga - en underlig intim 
forbindelse, da jeg som ældre oplevede originaludgaverne på 
nationalmuseet.
Det var også en stor glæde, da vi omkring 1900 fik vor 

første fodbold til daglig brug i skolen, måske Langelands 
første fodbold.
Sammenbygget med skolen var der en stor foredragssal, hvor 

vi havde gymnastik, og hvor ungdommen samledes til 
aftenskole lørdag aften til foredrag og højtlæsning, 
undertiden til leg og en sjælden gang til dans.



vis grad i tilknytning til 
når mor fik lidt fri fra 

læste hun højt, mens der arbejdedes videre. Det 
mest den bedste skønlitteratur, den tids 

men også skuespil og anden digtning 
Ibsen, Jonas Lie, 

Dertil sang vi, 
og af salmebogen, men 
efter at jeg var rejst 
hver vinter en ugentlig 
drak kaffe, spiste frugt,

et godt samlingssted for 
skudt med raketter og 

og skulle nyde noget, kaffe 
stod det på kyllingesteg, 

, eller hvad andet det nu kunne blive
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Som foredragsholdere ved efterårsmøder og ved andre møder 

kom her tidens store ånder: præster, højskoleforstandere, 
politikere o.s.v. I tilslutning hertil må jeg fortælle, at 
far i mange år var forstander for Tullebølle forsamlingshus 
og fordragsforening, og der var altid korrespondance mellem 
de to foredragskredse.
Efter Emanuels død er der rejst en mindesten for ham i 

skolens have.
Mit hjems læsning lå til en 
fordragsforeningens emner. Ofte, 
symaskinen, 
var vel mest den 
skolelæreriitteratur, 
af forfattere som Hostrup, Bjørnson, 
Zakarias Nielsen, Selma Lagerløff o.m.a. 
mest efter højskolesangbogen, 
allermest udenad. I mange år, 
hjemmefra, havde mine forældre 
sammenkomst med 4 familier. De 
snakkede og mor læste højt. Vi holdt Langelands avis (det 
gamle venstre) og Svendborg Amts Folkeblad, der ved 
redaktør Egebjerg var grundtvigsindstillet, men vist meget 
højreorienteret.
Store familiefester var der ikke mange af, men den årlige 

familieskovtur, når mormor betalte hele gildet, er nok værd 
at mindes. Turen gik som regel til Tranekær, hvor vi slog 
os ned i en af de mange skønne skove.
Det var en selvfølge, at de store højtidsdage altid blev 

markeret, Nytårsaften med festmåltid og senere på aftenen 
æbleskiver. Jeg tror, vi var 
nytårsgratulanter. Der blev 
skrubtusser. Alle blev budt ind 
eller æbleskiver. Mortensaften 
måske på en andesteg 
til.
Helligtrekonger fik vi grønlangkål. Julen var dog det 

største. Kirkegang var en meget naturlig ting, ikke 
regelmæssigt, men dog ret ofte, ligesom det var skik engang 
imellem om fredagen hos degnen at tegne sig til altergang 
den følgende søndag.
Mor blev medlem af I.C.Christensens første menighedsråd og 
igen af det ændrede menighedsråd nogle år efter. Det var 
sognets betydeligste folk af forskellig åndelig retning 
hun her var sammen 
god kontakt med,og 
ældre søster Laura 
livet sat ham meget
Da jeg skulle konfirmeres, bad jeg sammen med en 
skolekammerat at gå til præst hos pastor Vilhelm Lütken, 
Simmerbølle. Det fik jeg lov til, og det var godt for mig. 
Der var et godt forhold mellem friskolen og præsten. I dyb 
taknemmelighed mindes jeg her min konfirmationsforberedelse 

/ 
med. Sognepræsten, Edvard Kiær, var der 
det var meget naturligt, at min 2< år 
blev konfirmeret hos ham. Hun har hele 

: højt, 
konfirmeres,

i studereværelset og næsten hver søndag i kirken. Også i 
den store dejlige præstegårdshaves løvhytte holdt vi til, 
og efter endt undervisning fik vi fortalt om sjældne 
blomster, urter og træer, som her var så rigt på. Det 
hændte også, at han fortalte os brudstykker af Langelands 
historie, som han dengang havde begyndt at skrive en bog 
om, og det var meget Interessant . Det var en stor gerning, 
han udrettede her, anerkendt ikke blot af langelænderne, 
men også på højeste sted. En stor smuk mindesten står nu i 
præstegårdshaven ved vejsvinget ud til hovedlandevejen 
Rudkøbing-Lohals med navn og dato samt verset af 
Rimkrøniken:
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"Det er velgjort, ihvo det kan, 
at mindes forfædres gerninger alle. 
Ere de onde, man monne dem fly, 
Ere de gode, dem gjøre pâny, 
Og dem ingenlunde frafalde".

som Lütken selv har benyttet som motto
Den sidste dag, 

kaffe i den store spisestue, 
hvor vi skulle hen. Ja jeg 
mølles bageri. "Pas nu godt 
ikke går dig som det gik den 
hans skosål i et rugbrød".
Ved afskeden stod præsten i 

os og modtog her sit honorar 
man var husmands 
udensognsbarn og gav derfor 5 kr.
Ved konfirmationen i Simmerbølle kirke 

var kirken smukt pyntet af forrige hold 
Vi kørte til kirken med hest og vogn, 
tøj og kasket med blank læderskygge, 
meget højtidelig. Afhøringen gik let, 
sige.
Da vi kom hjem, var svenskerne kommet. Mormor gav mig et 

ur. Der var ikke stort gilde, det havde jeg bedt om at være 
fri for.

Næste søndag var der altergang.
I flere år derefter blev vi gamle konfirmander budt til 
sommermøde i haven med kaffebord i spisestuen.
Nogle år senere havde jeg et tilfældigt møde med pastor 
Lütken en smuk sommer dag på færgen fra Svendborg til 
Rudkøbing. Han kaldte mig lidt til siden og ville tale med 
mig. Han kom i lyst sommertøj og stråhat fra sin søns, der 
var præst i Jylland, død og begravelse. Han fortalte mig om 
alt, om sygdom, liv og død og den glæde, det var, at 
sønnen var gået ind til den kristne død. Det er det 
stærkeste vidnesbyrd, jeg har mødt, jeg følte det som en 
fortsættelse af konfirmationsforberedelsen.
Mit hjem lå jo meget smukt omgivet af en hel krans af 

typiske langelandske kuplede banker. På mange af dem var 
der oldtidsminder som kæmpehøje og jættestuer. Da jeg en 
søndag i 15-16 års alderen var hjemme, så jeg en landauer 
køre forbi og ud over markerne. Det rygtedes, at det var 
arkæologen, købmand Jens Winther fra Rudkøbing, der gravede 
i en høj på Marienlunds mark. Det måtte jeg ud at se. Det 
var meget interessant, og her sad jeg søndag efter søndag i 
tilbørlig afstand og så på, så længe Jens Winther var der. 
Den interesse har fulgt mig siden.
Et minde, som aldrig slipper mig,var når vi før 1914 så 

røg over horisonten 
bakketop mod 
legede, det 
tanken.
Mit bagerliv
5.august 1899 holdt bryllup med en bager 
Laurits Petersen hed han
Bøstrup sogn, 
sidste skoleår 
lidt 
hest 
langelandske 
konstruktion.

vi var til præsten, 
hvor vi 

skulle i bagerlære 
På", 
gamle

for sin bog. 
var en festdag med 
blev underholdt om 

i Bjerreby
sagde præsten, "at det 

havlykkebager, man fandt
og gav hånd til hver af 

eftersom 
var jo

døren
, fra 2 til 5 kroner, 

eller gårdmandsbørn. Jeg
den 3. oktober 1903 
konf i rmander.
Jeg havde fint nyt 
Konf i rmationen var 
tror jeg at kunne

, og jeg straks løb op på den 
øst. Jo, derude gik kejser Wilhelms 
gyste i mig, og det gyser endnu i

nærmeste 
flåde og 
mig ved

begyndte med, at min yngste moster, 
, der kom

, og de overtog Lejbølle
Her tilbragte jeg mine sommerferier de 4 

, og det var meget interessant, jeg kiggede 
i bageriets mysterier, kørte med brødkusken ud, drev 
ved hesteomgangen, der trak den vistnok første 

rugbrødsæltemaskine af en meget speciel

Therese, 
fra Fyn. 
bageri i
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De mange oplevelser her blev vel årsagen til, at jeg gik i 
bagerlære. Jeg ville så gerne have været mejerist, men det 
mente mine forældre, at jeg endnu var for lille til.
De ville, at jeg skulle ud at tjene 1 år først, men da de 
manglede en lærling i Bjerreby mølles bageri, Tullebølle 
sogn, kom jeg så i lære der.
Søndag den 1. november 1903 efter aftensmåltidet fulgte mor 
og far mig ad vejen og over stien til Bjerreby mølle. Det 
var nok med vemod i sindet fra begge sider, og mangt et 
guldkorn faldt nok her i mit sind.
Da vi kom op til hovedlandevejen, var der kun et lille 
stykke tilbage--  et inderligt afskedskys--  og "glem så 
aldrig din trosbekendelse". Et rigt barndomsliv var her til 
ende.
Et øjeblik senere blev jeg budt velkommen af hele familien 

Gregersen, som jeg i forvejen kendte allesammen. Møller Fr. 
Gregersen var gårdmandssøn fra sognet, hans kone Trine var 
gårdmandsdatter, også fra sognet, var dygtige og flittige 
folk,der allerede da havde skabt sig en solid økonomisk 
levevej. De havde 5 børn: Niels 12 år, Jens 10, Marie 9, 
Anna 8 og Kristian 3år. Jeg har megen tak at sige til dette 
hjem for godt følgeskab livet igennem.
Første nat sov jeg sammen med drengene i deres værelse, og 
da vi tidligt næste morgen stod op og gik i bageriet var de 
begge to med.
Næste nat flyttede jeg til karlekammeret, hvor 

bagersvenden (bestyreren), møllersvenden og brødkusken, der 
tillige var gårdskarl, boede. Der var to dobbeltsenge, som 
vi sov i to og to.
Der var mølle, bageri og 16 tdr. land til landbrug, en 
meget alsidig virksomhed. Mølleren tog sig dog særligt af 
møllen, han var en meget begavet og vittig mand, der 
passede sin virksomhed, og udover, at han var 
kommunerevisor nogle år, ved jeg ikke af, at han havde 
offentlige hverv.
Jeg var undergivet bagersvenden, som var dygtig nok, men 
det kunne være lidt strengt at slide med det grove rugbrød. 
Ovnen var til 2 tdr. mel, og selv om vi fik en 
opslåningsmaskine samtidig med min ankomst - den skulle 
trækkes med håndkraft- og selv om jeg var en stor og stærk 
dreng, var det nu hårdt nok, og jeg var nu glad, når pigen 
i køkkenet, Johanne Lohmann, kom og gav mig en 
håndsrækning.
Snart fik vi dog hestekraft for, og det lettede godt. En 
dag hændte det, at svenden fik sin ene arm i sneglen. Det 
så farligt ud, men jeg nåede i sidste øjeblik at få 
standset hesten og reddede hans arm, men der gik lange 
tider, før den var stærk.
Der skal nu ellers ikke siges ondt om nogen her, men 

svenden var nu ikke altid god ved mig, og det var jeg jo 
nød til at finde mig i. Jeg fristes dog til at fortælle en 
lille historie om, hvordan jeg fik hævn en søndag 
formiddag, hvor vi ikke arbejdede. Det var koldt med frost 
og sne. Svenden stod i bageriet og varmede sig og kiggede 
af og til ud over halvdøren efter brødkusken og mig, der 
sloges med sne. Han æggede brødkusken til rigtigt at mule 
mig. Jeg gik et par skridt til siden, lavede den hidtil 
største og hårdeste snebold, og stadig sigtende på "Per 
Anders" sendte jeg den lige i ansigtet på svenden i den 
åbne dør, et ordentligt smask, mit til alle tiders bedste 
skud.
Cirka 1^ år efter at jeg var kommet i lære, måtte svenden 
rejse. Vi fik en anden, og jeg fik det meget bedre. Fru 
Trine Gregersen var en god kone og husmor, hun havde et 
stort hjerte for alle, der trængte, der var en god tone i
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hjemmet, og jeg har aldrig hørt nogen skændes eller bruge 
ukvemsord.
Køkkenet var den daglige spisestue ( borgstue). Her stod 

et antikt klapbord med bænke omkring, og her fik vi alle 
måltider serveret. Kl. 6 morgenkaffe med franskbrød,
kl.8 stegeflæsk med panden midt på bordet, hvor vi alle 
dyppede brødet i det varme fedt og spiste flæsk til. 
Derefter fik vi øllebrød, alle sammen af samme fad. 
Mølleren spiste med træske, hjemmelavet husflid, alle vi 
andre med svært gedigent arvesølv, graveret med tallene fra 
ca. 1790-1810.
Middag kl.12, altid 2 retter, eftermiddagskaffe kl 2, som 

regel med et eller andet bagværk til, der var jo brød i 
huset. Aftensmaden smørrebrød, blev sat på bordet ved 5- 
tiden. Vi kunne så gå ind at spise, når det passede os.
Kl.7 om aftenen serveredes te. Man kunne bare holde sig 

til, jo her levede vi godt.
Lønnen i læretiden var for hele året:

1. år 25 kr.
2. år 50 "
3. år 75 "
4 . år 100 "

Bageriet var indrettet i den ene ende af det lange 
bindingsværks stuehus. Det var ikke gammelt, men gammeldags 
indrettet som de fleste bagerier på den tid, en tro kopi af 
bageriet på det smukke maleri på Københavns bagerlaugs 
kontor.
Ovnen, der var bygget af en lokal murermester, var dårlig. 

Den blev fyret med brænde, mest bøg fra grevskabets skove, 
men også med birk fra Sverrig. Langeland var jo rig på 
levende hegn, hassel- og piletræer, som bønderne "stivede" 
( huggede n ) ca. hvert syvende år og kørte det hjem i 
"vedkasten , en plads ved gården, og da vi også havde 
landbrug med levende hegn og dertil vedkast, måtte vi bruge 
overskuddet fra denne til at fyre i ovnen med, hvilket ikke 
altid var så morsomt. Det gik til på den måde, at ovnen 
blev stoppet med ris, der efter at have siddet til tørring 
et par timer blev antændt til et knitrende bål. Når det var 
næsten udbrændt, blev gløderne raget ud og kastet under 
dampkedlen, der kun var en almindelig bryggekedel. Ovnen 
blev så fejet med en svaber - en i tuskåret sæk, der var 
sømmet til en lang stang. Den blev dyppet i vand, og når 
man havde den rigtige øvelse, kunne man med den gøre ovnen 
fint ren, og selv om der skulle findes et stykke trækul i 
brødets underskorpe, var det jo ingen katastrofe den gang.
Der var endnu nogle af bønderne, der leverede rug for 

brød. Jeg tror taksten på den tid var 32 stk 8 punds brød 
for 1 td. rug + 2,40 kr. i bagepenge. Efterhånden forsvandt 
denne betalingsmåde, idet mølleren købte rugen, og brødet 
blev betalt med rede penge. Det var dog stadigvæk mest 
almindeligt, at ialtfald gårdene havde kontrabog, som blev 
gjort op på måneds- eller halvårsvis, eller som man enedes 
om.
Møllen lå højt på en for Langeland så karakteristisk runde 

bakker eller høje. Det var en stejl bakke og kørevejen 
snoede sig op, da det var umuligt at køre lige op til 
møllen. Der var dog en sti,der gik lige op og endte i en 
trappe på det sidste stykke. Undertiden fik vi melet kørt 
ned til bageriet, men i de fleste tilfælde blev det båret 
ned ad stien. Der skulle lidt øvelse til - det var 
almindeligvis 200 punds sække - men når vi havde den, var 
det ikke så slemt, dog var jeg kun 16 år, da jeg først 
prøvede det.
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Møllen var gammel, stråtækt og dengang endnu med 
lærredssejl, men nogle år senere blev den lavet om til 
selvsvikker og selvkrager.
Fra svikstiliingen eller endnu bedre fra møllehatten var 

der en mægtig udsigt over bælterne til begge sider.
I 1904 så vi i kikkert hele den russiske østersøflåde gå 

til Japan og resterne af den- et par skibe- komme tilbage 
efter krigens slutning.
Den <møllen> var bygget af svære stolper og bjælker, og 

maskineriet var også meget svært. Her var meget at se på. 
Omkring på lofterne og de svære bjælker var der 
blyantsnoteringer. Et sted stod der på en tyk bjælke 
årstallet 1805. Der var en fortegnelse over datoen for 
storkens ankomst år efter år, ligeså over rughøstens 
begyndelse, heller ikke små notitser om intime forbindelser 
mellem den tjenende ungdom manglede. Her blev jeg ret godt 
tillige indviet i det langelandske vindmølleri.
Mølle, møllegård og bageri lå meget smukt lige ved 
hovedlandevejen som snor sig i det store dobbeltsving, og 
på den modsatte side af vejen lå møllerens dejlige have og 
her havde jeg lige så fri adgang som møllerens egne børn. 
Efter 4 år som lærling fik jeg plads i det kendte Løndahls 
bageri i Odense, og her oplevede jeg lidt af det store 
fintbrødsbgeri, vel byens største på den tid, meget af det 
var dog filialer og udsalg.
Vi arbejdede fra kl 10 aften til kl 8 morgen. Det er dog 

vist det eneste sted, jeg har arbejdet julenat. Trods ringe 
fritid fik jeg dog smag på Odense gamle teater.
Her var jeg til hen på foråret, da jeg fik bud fra 

Bjerreby mølle om at komme tilbage og få svendepladsen, og 
det blev sådan. Altså knap 19 år gammel var jeg nu 
bageri bestyrer med stor løn - 14 kr. om ugen + kost og 
logi! Sønnen Jens var lærling. Han havde allerede kørt 2 
brødture om ugen i 4 år.
Selv tror jeg det gik meget godt. Jens og jeg kom godt ud 
af det sammen og blev meget gode venner, et venskab, som vi 
stadig plejer. Nu var ungdomstiden jo rigtig begyndt. Vi 
gik i aftenskole i Kadsebølle og til gymnastik i Tullebølle 
forsamlingshus, hvor min ven fra Spodsbjerg, nu 
snedkersvend i Tullebølle, blandt andet ledede 
gymnastikken. Her kom vi til dans og leg, og det er en 
herlig tid at mindes.
Når høsten var kommet i hus, holdtes høstgilde, og den 

ungdom, der ville bestille noget på dansegulvet, var næsten 
selvbedt. Jeg var særlig heldig, for jeg blev inviteret 
både fra mit hjems omgangskreds og fra møllerens, så i 
mange uger var vor gode ven "Rasmus Bødker", en rigtig type 
på den gamle landsbymusikant, stærkt optaget. Når jeg 
mindes dette herlige ungdomsliv, må jeg ikke glemme et 
hjem, jeg skylder særlig tak, nemlig den gamle slægtsgård 
Spot of te hvor jeg har tilbragt så mange af mine bedste 
timer. I det gamle stuehus var der en særlig hygge med 
gammel kultur. En datter herfra er gift med bageren Jens 
Gregersen i Tullebølle. Gården er nedlagt.
Mens jeg denne gang var i Bjerreby bageri, blev ovnen 
revet ned og en ny bygget op, og jeg nåede at prøve at fyre 
en ny ovn op.
Da jeg var ca. 20 år gammel gik jeg på session og blev 

kasseret, fordi jeg havde haft gigtfeber 4 gange.
Pengene, jeg sparede derved, brugte jeg på et 

højskoleophold på Vallekilde for vinteren 1910-11. De gode 
minder herfra samler sig særlig om fru Sigrid Trier Hansen.
Herfra kom jeg til Hørve stationsby i Odsherred, hos 

bagermester Helge Sams, en nevø af bagermester Marstrand i
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København. Han havde en Veidemands ovn 312. Her var jeg et 
års tid og fulgte i den tid gymnastikken på højskolen, 
hvilket førte til, at jeg kom til at deltage i de danske 
skytte og gymnastikforeningers 320 mands landshold ved de 
olynpiske lege i Stockholm i 1912. Samtidig var Niels Buck 
på sin første rejse med et konkurrencehold på 30 mand.
Det var en storslået oplevelse. Stockholm fik netop ved 

denne lejlighed indviet sit ny stadion.
Det var min mening at søge arbejde her i stedet for at 
rejse hjem igen, men her var netop bagerstrejke, og jeg 
rejste da hjem og fik arbejde i et gammelt bageri i Dragør. 
Mesteren hed Wiedbrecht. Jeg var der kun 14 dage og kom 
dernæst til Asferg nord for Randers.
Her i Blichers skønne egn med Spentrup kirke, digterens 
grav og hele hans kæmpemæssige revir havde jeg nogle 
prægtige vandringer og cykelture i lyngens blomstringstid 
over Gassum hede, Raa hede, ved Glenstrup sø o.s.v. Jeg 
havde godt selsksb af 2. læreren, den senere landstingsmand 
Stegger Nielsen. Her traf vi hedebonden Esben Madsen, 
dilletant og amatørskuespiller, ekspert i 15 sognes 
ligtaler af betydning. Præsten kopieret og navngiven.
Det var et decideret landbageri. Vi fyrede mest med træ 

fra hedeplantagerne eller med lyng og skæretørv. Disse gode 
sager fyrede jeg en ovn op med. Her var jeg med til at 
bage og stege til et mægtigt bryllup, vistnok sognefogdens 
datters. Vi stegte kødet af en hel ko og af en hel gris.
Omkring 1. december 1912 slap arbejdet op her, og da jeg 

havde lyst til at se lidt mere af verden, tog jeg båden fra 
Frederikshavn til Oslo, hvor jeg havde en god ven, som var 
snedker. Han tog imod mig, og jeg kom til at bo sammen med 
ham. Jeg så på byen og fik snart arbejde der hos 
bagermester Carl Schønvetter, Granland 17. Han var tysker 
og havde bygget det gamle bageri op i 3 etager og i løbet 
af 17 år drevet en forretning op, så vi nu var 17 svende. 
Der var meget at se og lære, moderne bageri helt igennem, 
dobbelte 20 pladers Veidemands ovne, 2 i hver etage. Jeg 
husker numrene 321-22.
(Idag arbejder jeg her på Vodroffsvej med Veidemands ovn 

nr 197).
I Kristiania havde man allerede dengang, 1912, den 

bagerilov, som alle bagersvende i Danmark stadig sukker 
efter, hele søndagen lukket og fri som andre mennesker. 
Til gengæld måtte der arbejdes 13 timer om lørdagen, fra 
kl.2 morgen til 15 eftm. De andre dage begyndte man kl.6 
morgen, men 1 mand for hver ovn begyndte kl. 4 med 
dejglægning og tilrettelægning. Til franskbrødsdejgen havde 
vi det største nummer af Strømmens store æltekar.
Her fik jeg et godt bidrag til min udvikling. Min 

kammerat, snedkeren var ikke så lidt af en skuespiller og 
dyrkede stadig sine teaterminder og interesser. Vi købte 
altid de billigste billetter og så det bedste. Vi var på 
Nat ional teat ret ca. 25 gange fra 15. december 1912 til 
sidst i maj 1913. Her så vi alle Norges største 
skuespillernavne og husker dem endnu. Johan Halvorsen 
dirigerede teatrets og regimentsmusikken.
Herlige dage at mindes.
På en udflugt til Krohkløven og Hønefors i Pinsen 

overnattede vi på fjeldet, hvor jeg pådrog mig en slem 
forkølelse. 17.Maj, Norges nationaldag, oplevede vi på 
Bygdø, hvor der rigtig var fest. Sidst i maj måtte jeg gå 
til læge .Jeg havde vand i lungen, lungebetændelse og 
bronchitis. Jeg måtte så gå til mester og sige min plads 
op. Han trøstede mig med: "De bliver fansjæremig aldrig 
baker mer. De."
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Sommeren 1913 lå jeg flere måneder syg i mit hjem. Om 

efteråret var jeg i Fårdrup mølles bageri ved Flakkebjerg. 
Møller Ipsen var sikkert nok den dygtigste rugbrødsbager, 
jeg har kendt. Vi havde et af de gammeldags runde 
trææltekar. Jeg boede sammen med brødkusken, og en nat 
havde jeg en mærkelig drøm.
Jeg drømte, at mit barndomshjem på Langeland brændte, og 

dette fortalte jeg brødkusken, da vi stod op om morgenen. 
To dage senere fik jeg brev fra mor om branden, der var 
virkelighed. Far og mor var i København, da det skete. 
Branden viste sig at være i overensstemmelse med drømmen, 
kun med den forskel, at det var farmors hus, der lå lige 
ved siden af, men ikke mit hjem.
I foråret 1914 kom jeg til Svendborg i Lohses gamle 
slægtsbageri igennem mange generationer. Det var meget 
gammelt, og det var et hårdt slid, når der kom 2 tdr. 
"skibs" på natsedlen. Der var jo endnu mange sejlskibe i 
Svendborg at proviantere på den tid. Så begyndte vi kl. 9 
aften og blev ved til samme tid næste formiddag, og var der 
så skibsbrød, tog det et par timer mere. Arbejde 7 dage om 
ugen - løn 26 kr., deraf 12 til kost og logi. Mandag morgen 
begyndte vi først kl.2, de andre dage fra 9-10 aften. 
Daværende "gamle Lohse" arbejdede med fra kl.4 om morgen. 
Han stod ved ovnen og klarede det hele på vidunderlig måde 
trods sine 80 år.
Her oplevede jeg første verdenskrigs udbrud. I august 1914 

fik jeg tilbud fra købmand Christiansen, Lindelse på 
Langeland, om at bestyre hans bageri. Det var en god og 
anerkendt forretning, og jeg modtog tilbudet. Lønnen var 
her 19 kr, ugentlig + kost og logi. Det var prægtige 
mennesker at arbejde for.
Men allerede i forsommeren 1915 fik jeg tilbud fra møller 

Hansen, Bagenbjerg, om at overtage Tullebølle bageri i 
forpagtning. Det skete 15. juni 1915. Jeg skulle købe 
inventaret og give 6oo kr. i årlig afgift. Heste skulle jeg 
også have, og det kneb med penge i starten. Hestene var 
allerede steget stærkt i pris, og varer jeg skulle købe , 
var stærkt opadgående. De varer, jeg skulle sælge, var mere 
tilbageholdende i prisen. Men gode mennesker hjalp mig, og 
forretningen gik helt godt. Jeg meldte mig snart i Fyns 
stifts bagerforening, hvorfra jeg idag er pensioneret 
medlem. Rudkøbing havde ganske vist haft en bagerforening 
før den tid, men landet var ikke med, men en dag traf to 
mænd sammen på landevejen. Det var slotsmøller Rasmussen, 
Tranekær, en af nordlangelands største personligheder (ham 
kunne der skrives bøger om ), og bagermester N.F.Madsen, 
Kædeby. Dette møde blev til starten af Langelands 
landbagerforening. Ved den stiftende generalforsamling blev 
møller Elnegaard, Nordenbro, valgt til formand, også en 
meget dygtig mand, og min ringhed som kasserer, en stilling 
jeg beholdt ca. 29 år, da den overgik til min ven Jens 
Gregersen, som stadig har den. 1916 sammensluttedes begge 
foreninger til Langelands bagerforening.
Hjemmebagning af rugbrød var tildels ophørt. Enkelte 

steder bagte man dog selv, således under første verdenskrig 
hos Mads Godtfredsen (Spotofte) i Lidsemose i Tullebølle 
sogn.
25 november 1917 skete der så noget stort. Jeg holdt 

bryllup med Anna Nørregård, Nørregården, Dongshøjrup i 
Kirkeby sogn pr. Stenstrup, Fyen. Her var Anna født 
22.06.1891.
Det var et godt hjem med en god gammel kristen og dansk 

kultur. Der var en stor børneflok, og det var stræbsomme og 
dygtige mennesker, som tog vel imod mig, og som jeg har 
meget at takke for.
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6. september 1918 kom der en lille pige,"Tove", og vi var 

glade. Den 2/5 1918 døde min far af blodmangel, og min mor, 
som så blev ene, solgte sit hus og flyttede til os, som 
godt kunne bruge en hushjælp og barnepige.
Vi var jo her blevet konkurrenter til mit lærested, 

Bjerreby mølle, men det skal siges, at det slog ikke 
gammelt venskab i stykker. Da jeg først på året 1920 fik 
lejlighed til at købe min onkel og mosters bageri i 
Lejbølle og gjorde det, var det vel for at give plads for 
det ny bageri, som Jens Gregersen fra Bjerreby mølle længe 
havde haft planer om, hvilket jeg vidste. Da jeg havde købt 
i Lejbølle, rygtedes det snart til Bjerreby mølle, og jeg 
tror, det var samme dag Jens kom for at lykønske mig, og 
han føjede til, at han ellers havde tænkt at købe det. Vi 
havde altså stiltiende gjort plads for hinanden.
3 år efter var Bjerreby mølles gamle bageri nedlagt og et 

nyt bygget midt i Tullebølle by, i dag vort kæreste 
opholdssted, når vi gæster Tullebølle.
Lejbølle bageri, som jeg allerede har omtalt fra min 

barndoms skoleferier, overtog vi 1. maj 1920 efter min 
moster og onkel. Det var noget gammelt ragelse det meste af 
det. Min kone græd, da vi første aften skulle gå til ro. 
Jeg forsøgte at trøste hende med, at selve bageriet var 
godt, helt nymonteret med Strømmens ovn (udtræks...), 
ligeså Strømmens store æltemaskine (karruselmaskine) 
opslåningsmaskine med petroleumsmotor til trækkraft, og alt 
dette var noget, jeg kunne lide. 3 heste havde vi med fra 
Tullebølle, der var god forretning, og vi blev meget vel 
modtaget af kunderne, både store og små, og ikke mindst af 
naboerne, som vi kendte i forvejen. Mor, som stadig var hos 
os, var jo så kommen tilbage til sit fødesogn, Bøstrup. Det 
kneb en del med pengene i begyndelsen, og atter må jeg 
sige, vore gode venner tak for hjælpen både med god kredit 
og med kaution. Der var ikke råd til at bygge om, så vi var 
nød til at nøjes med en foreløbig restaurering. Haven var 
også forsømt. Den lå ellers smukt op ad en bakke, som 
øverst oppe sluttede med en stenhøj og flagstang. Fra højen 
var der en meget smuk udsigt.
Da jeg stadig havde godt at bestille, købte jeg 1921 en 

Ford T lastvognsmodel, og havde den til brødkørsel. Det var 
Langelands første brødvogn af den type, og mine kolleger på 
øen med undtagelse af Jens Gregersen troede, jeg var 
tosset. Da vi året efter mødtes til generalforsamling, var 
der allerede flere af tvivlerne, der havde købt bil til 
brødvogn.
1922 fik vi en lille dreng og var snart en hel familie, 

dertil en svend, en lærling, en brødkusk samt en ung pige 
til hjælp i hus og butik. Vor nærmeste nabo var BøstrUp 
forsamlingshus. Vi oprettede en café omtrent med det samme, 
vi flyttede ind. Vi skulle jo restaurere alligevel, og 
snart holdt sognets ungdom, der havde ærinde i 
forsamlingshuset, til hos os. Det gav os kendskab til 
sognet, og mangen forbindelse for livet er stiftet her. 
Bageriet måtte jo også assistere med bagning og stegning 
til sognets store festligheder, generalforsamlinger, 
jubilæer, familiefester o.s.v., og det var ikke altid små 
portioner, der gik med.
Det var jo et blandet bageri med alt muligt fra det 

groveste til det fineste. Den største produktion lå dog i 
lyst rugbrød. Allerede først i århundredet havde min onkel 
begyndt med det lyse brød, og da han senere tilkøbte sig 
retten for nordlangeland til at kalde det "Ceres normal", 
steg salget af denne sort brød stærkt. Senere gik øens
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møllere over til at fremstille melet selv, og de gjorde det 
godt.
Jeg tror vi i Lejbølle bagte 4 å 5 lyse rugbrød for hvert 
groft.
Langelands jord skal jo være af Danmarks bedste. Bøstrup 
eller i hvert fald Lejbølle Langelands bedste jord.
Der blev sagt mand imellem, da vi flyttede dertil, at det 

var Danmarks 3. rigeste landsby, hvilket jeg dog ikke tør 
stå inde for, men at Bøstrup med sine levende hegn, runde 
banker og høje, moser og stubhaver, det skønne Egelykke med 
alle sine dejlige skove er af enestående skønhed, tør jeg 
nok sige. Mine bedste timer har jeg vandret her tværs over 
mark og mose ad stenalderfiskerens vej i spring fra 
kampesten til kampesten ud til fiskepladsen i den store 
Egelykke mose, gennem hegn, i park og have, til minderige 
historiske steder fra grundtvigstiden. "Strandbakken" med 
den dejlige udsigt er der jo stadig. Kæmpehøje er der i 
stort tal. Der på egnen blev sagt, at det var den store 
forpagter Hansen på Kåsernes gamle slægtsgård Nedergård, 
generalforpagteren af flere store herregårde, Bøstrup 
præstegård, Egelykke m.fl., der slog overliggerne på 
dysserne i stykker og brugte dem som ledpæle. En mægtig 
overligger er dog sparet på den store dysse på "Bredeland" 
Man siger, at "Ovnen" i den ikke tillader at gøre den til 
ledpæle. Disse er nu næsten alle forsvundne, udviklingen 
har gjort dem overflødige. Mon ikke det var overtroens 
beskyttende kraft, der lå under for den nye tid, for 
kulturen og oplysningen på dette felt satte ind? 1928 tog 
jeg mod til mig, ombyggede og satte hele huset i stand. Det 
var godt vi fik det gjort så tidligt, før dyrtiden satte 
ind ( et billede følger).
Der gik nu nogle år uden størrre begivenheder, lidt 

naboselskabelighed, men ikke store gilder, som bønderne 
holdt . Her er bageren sat lidt udenfor,- nej ! spiller man 
1'hombre eller går på jagt går det måske, men ellers er det 
mejeribestyreren og gejstligheden o.s.v. der holder 
festtalerne og spiser andestegen. Dog skal dette siges uden 
fortrydelse, da vi aldrig har følt os tilsidesat, men har 
mødt megen velvilje i sognet, og det er vi glade for.
Toves konfirmation var nærmest familiefest, dog også med 

nogle særlig gode venner, præst og lærer indbudt. Det var 
en god fest. Hun fortsatte hjemme som medhjælp i hus og 
butik et par år, før hun rejste ud i verden, først på 
Snoghøj gymnastikhøjskole, derefter til København hos 
slægtninge, der havde restauration, derfra til den Suhrske 
husholdningskole privat et par år, for endelig at havne på 
"Foreningen til håndarbejdets fremme's skole", hvor hun har 
uddannet sig i alle afdelinger. Hun er der stadig og har 
med særlig interesse dyrket gammelt broderi, og netop i 
denne tid, hvor jeg skriver dette, er hun med 
Nationalmuseet på rundtur i Danmark for at indregistrere, 
hvad Danmark har liggende af disse gamle sager.
Vi havde den særlige glæde, at vor dreng Axel tidlig 

afslørede, at han var meget musikalsk. Ikke blot ved frøken 
Tanges elevskole høstede han meget bifald, men også, når 
pastor Gamst brugte ham til hjælp ved sine møder i 
præstegård og forsamlingshus.
Efter hans konfirmation kom det store spørgsmål. Han mente 
musik, ikke læse, vi mente, at så måtte han først lære 
noget, han kunne leve af. Efter et årstid i bageriet ville 
han godt læse. Han kom på "Akademisk Kursus" i København og 
derfra til den kendte musikpædagog Alexander Stoffregen, 
derfra til det kgl musikkonservatoriums musikpædagog og 
blev derefter elev hos organist Valdemar Hansen ved Hans 
Tausens kirke, og fik derefter organisteksamen.
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I dag, 1955 er han fast vikar for Valdemar Hansen ved Vor 

Frelsers kirke i København
og desuden salgschef og musikalsk leder i den store 
musikforretning Hammondhuset, Østergade 17-19.
Her har jeg fået udløsning for en hel del af den 
musiktrang, jeg livet igennem har båret på.
Så kom de onde år, jeg ikke her vil hefte mig ved. 
Offentlige hverv er jeg ikke blevet bebyrdet med, dog var 
jeg i bestyrelsen for sognebiblioteket nogle år, en tid som 
formand, men det største arbejde, jeg havde , var en halv 
snes år som kasserer for menighedsrådet og alle de andre 
kirkelige kasser. Under dette arbejde faldt det meget 
naturligt, at jeg fik min gang i præstegården endnu mere 
end før, ligesom præsten var vor hyppigste og kæreste gæst. 
Der kom mange gæster i præstegården, og min vel største 
oplevelse var mødet med Kaj Munk selvfemte i præstens stue 
en hel nat. Dette kan jeg ikke beskrive, men jeg glemte det 
aldrig.
Forordet til "Egelykke" er det skønneste, af alt det 

skønne, der er skrevet om Langeland.
1941 havde jeg den glæde at stifte bekendtskab med 

huslæreren på Egelykke, magister i litteraturhistorie Carl 
Johan Frederiksen. Det blev det gode venskab, som jeg fik 
meget udbytte af. Vi gik ture sammen i den skønne egn og i 
den slemme krigsvinter spillede vi skak og dyrkede 
litteratur, og det var ofte hen på de små timer, før han 
gik hjem til Egelykke. En dejlig bog på prosa, "Egelykke" i 
150 nummererede eksemplarer blev resultatet af dette 
1ange1andsopho1d.
I dag er magisteren lærer på Jelling seminarium.
Da børnene var rejst ud, blev der selvsagt lidt tomt i 

huset, og da vor nevø Erik Nørregård, som var i bageriet og 
boede hos os, også begyndte at tale om at komme til 
København igen, fik vi den tanke, at sælge bageriet og 
flytte til København. Nytår 1944 rejste han så fra os med 
den aftale, at når vi havde solgt og var kommet til 
fgKøbenhavn, ville han igen være hos os.
Dette skete ved kyndig hjælp af en anden af vore tidligere 

lærlinge, bagermester Eskebeck, Burmeistergade 10, og den 
15. maj flyttede vi da ind i bageriet Vodroffsvej 19, en 
gammel anerkendt, men noget forsømt forretning med store 
tildelinger. Der var nok at gøre, og vi fik gjort i stand 
alle vegne, ny facade og inventar og snart gik 
butikshandelen helt godt. Langsomt skilte vi os af med 
udenomsforretningerne, og da rationeringen hørte op, skilte 
vi os af med de sidste og har nu et regulært salg over 
disken, og det er vi glade for. Vi har en god lejlighed på 
1. sal over butik og bageri, 4 S værelses.
Langelænderne, vore gode venner, troede, at vi var gået fra 
forstanden, og kun få kunne forstå os. Ved ankomsten hertil 
har vi også været ude for samme opfattelse. Der var i hvert 
fald forretningsforbindelser, der behandlede os, som "at os 
skulle de snart få kørt ned- vi var jo kommet fra landet".
I dag 11 år senere, må vi vist have lov til at sige, at 

eksperimentet er lykkedes ganske godt. Vi har samlet mange 
gode venner, slægtninge og deres studerende fra provinsen, 
en lille finsk plejedreng på 4 år, Bengt Lønfors, en rigtig 
runebergsk krigargosse, som vi stadig står i inderligt 
forhold til.
Mange betydelige mænd og kvinder fra Finland har vi haft 

glæde af at have på besøg og selv besøgt i Finland.
Langelænderne har vi stadig en levende kontakt med gennem 

vor altid åbne dør.
Snart efter at vi var kommet til København, fik mor en 

hjerneblødning med lammelse i venstre side. Trods sine 84
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år havde hun taget flytningen som en stor oplevelse, og hun 
fulgte godt med i stort som i småt.
Hendes helbred blev lidt bedre, men snart kom der nye 
anfald, som blev hyppigere og hyppigere. Sit gode humør 
holdt hun dog stadig, selv om hun var bundet til at sidde 
på ét sted.
Det var rige timer, når man om aftenen var ene hjemme med 

hende i skumringslys fra gadelygten, når hun talte om liv 
og død, som hun var så fortrolig med. Hun døde den 6. 
december 1946 og blev begravet på Tullebølle kirkegård den 
14. december. Hendes gamle ven pastor Gamst fra Bøstrup 
forrettede jordpåkastelsen og holdt en stærkt personlig 
tale, bygget over hendes yndlingssalme, Hostrups: "det vi 
ved, at siden slangens gift", som præsten citerede.

(Referat fra Langelands avis vedi.).
Det var en gribende højtid, hvor smil og tårer vekslede, 

vi sang blandt flere andre salmer "I denne søde juletid". 
En meget rig mennesketilværelse var hermed afsluttet.
Helt 100% ven med mit fag har jeg vel aldrig været, men 

dog har jeg haft megen interesse af mit arbejde, ikke 
mindst for rugbrødet, især det lyse, som er det 
vanskeligste, men har man første fået den rigtige intime 
kontakt med sin surdejg, således som de rigtige gamle 
rugbrødsbagere, hvoraf jeg også har truffet eksempler, 
havde det, så kan det virkelig være meget interessant.
Om udviklingen i faget kan vel godt siges, at her er det 

gået som med alt andet, der er gået moderne teknik og 
socialisering i. Det personlige, det, der har kvalitet, må 
ligge under for masseproduktionen på store fabrikker, mon 
ikke rugbrødet må tage mere hensyn til fagforeningerne end 
til surdejgens naturlige udvikling? Derfor har vi i dag, 
især i byerne, måttet lægge de stive dejge, som kan skæres 
varmet, men som giver et tørt og kedeligt brød.
Til at råde bod på dette, har vi nu mange gode og moderne 

bagemidler, men det bedste er dog stadig det gamle, den 
rigtige surdejg og saltet.
Hvad finbrødet angåer, kan jeg vel sige, at endnu har 
fabrikkerne vel ikke helt overtaget føringen, men der er en 
synlig tilbagegang for fintbrødsbageriet, der kan nok ikke 
være tvivl om, trods den høje kvalitet, man igen efter 
krigsårene forlængst er oppe på. En ting, som er 
foruroligende, er mangelen på lærlingetilgang. Måske har 
lærlingeloven socialisering sin store skyld, og måske kunne 
en ændring af loven gøre underværker nu, hvor de store 
årgange kommer. Dette spørgsmål om tilgang til faget, ikke 
blot i kvantitet, men også i kvalitet, griber langt ind i 
fagets kamp mellem håndværker og fabrikker.
Aldrig har mennesker vel kendt en sådan udvikling på så 

kort tid, som netop vor tid har oplevet, man kan vel sige 
"på godt og ondt", men for den, der har levet med, meget 
interessant.
Intet under heller, at udviklingen har rystet verden 

overalt og i dens inderste kroge. Også hjemmene har haft 
deres problemer med al den kritik af og diskussion om, 
hvorvidt det er hjemmet, der har svigtet sin opgave som 
opdrager og vejleder.
Snarere vil jeg antage, at det er hjemmet, der er svigtet 

af den moderne samfundsorden, også dens politiske.
Ansvaret er taget fra forældrene og lagt over på stat og 

kommune til skade for både forældre og børn og dermed for 
hjemmet som helhed, der dog skulle være kernen i al 
opdragelse.
For at give, må man have, men hvad har man givet hjemmene 

at leve af? Jeg tror: For meget af kundskabens og for lidt
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af livets træ, for meget af Loke og for lidt af Thor, 
lærdom og materialisme i stedet for ånd o.s.v.
Karl Marx sagde : "Proletarer i alle lande forener jer". 

Var det for at gøre alle til proletarer?
Har vore egne socialpolitikere forstået ham godt, helt op 

i klasserne til de høj intellektuel le, men de har givet 
mennesker stene for brød.
"Gør din pligt og kræv din ret er ikke et godt ord".

Nis Petersen siger: Gør din pligt og kræv din ret, 
det er én lov.

Gør din pligt og kræv ingen ret, det er en anden lov. 
Den første er for slyngler og retfærdige, den anden er for 
menneskehedens adel. Noget tredie gives ikke.
Det drømmeland, det tusindårsrige, om jeg må have lov, som 
jeg fra min barndoms hjem, skole og kirke så ind i, som jeg 
har forsøgt at beskrive, er det som jeg stadig bygger min 
tilværelse og mit livssyn på.
Vodroffsvej 191' 2°/8 1955 Søren Jørgensen.
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Optegnelser fra krigen i 1848 af Lars Jørgensen, født 1825, 
(se 29f) Hans optegnelser viser hvor vanskeligt det er at 
danne sig et indtryk af nogen planmæssighed i de militære 
operationer, han var med til. Han døde ikke nogen heltedød 
på slagmarken, men blev angrebet af lungesvindsot, hvorfor 
han blev hjemsendt og døde hjemme.

Dagbog over Reisen og det passerede 
Tirsdagen den 28. marts reiste vores og 1. Bataillon fra 
Kjøbenhavn til Holsten for at undertvinge dem, Den dag kom 
vi til Ringsted, den 29. kom vi til Korsør og Bataillonen 
gik til Søes til Sønderborg mens jeg gik til Nyborg med 
Hestene. Den 30. kom vi til Odense der holdt vi Rasdag.
Den 1 April kom vi til Middelfart og Søndagen den 2. April 

kom vi til Kolding.
Den 3. kom vi ti Hadersleb.
Den 4. kom vi til Appenrade.
Den 5. kom vi til Bataillonen i Dybel der holdt vi Rasdag. 
Den 7. kom vi ti Asbyl (Adsbøl).
Den 8. kom vi til Ringenæs Der blev den første Mand af 

vore Skudt det var en Jæger. Og Søndagen den 9. stødte vi 
på Fjenden en lille Miil denne Side paa Flensborg, men slog 
dem og tog 800 til Fange. Det saa elendig ud, thi der laa 
baade Heste og Karle nogle Døde og andre Saarede Tillige 
laa der saa meget Tøj som var trukken af de saarede saa det 
saa jammerlig ud. Omtrent Kl 6 gik vi ind i Flensborg og 
blev modtaget af Borgerne med megen Jubel, vi gik en lille 
halv mi il ud til en By som heder Adelby, hvor vi blev 
indquarteret i Præstegaarden, Der var Præsten rømt og 
Sønnen, som var med i Slaget, blev bragt død hjem.
Den 10. kom vi til Ausage, og den 11. til Misunde Der forblev 

vi til den 23.nogle blev taget til Fange af ls*-e Kompagni og 
Langfredag den 21. April var første Kompagni i fegtning med 
Tyskerne da blev der en Tamboe Skudt og en Døde nogle faa dage 
derefter og der ligger flere fariigen Saaret som næppe er haab om 
Den Dag var jeg i Kirke i Cosel til Brudevielse Der var kun 2 Mand
1 Kirke foruden Brudeparret, den Nat lå vi i Cosel.Løverdag 
Eftermiddag kom der hastig Bud at Fjenden rykkede frem vi trak os 
altsaa tilbage til Misunde og Paaskemorgen Angreb Fjenden os der, 
dog uden at de kunde gjøre os noget thi vi laa dækkede de fyrede 
rask sammen den hele Dag Dog blev kuns 3 Saaret af vores Den ene 
var en Artillerist han fik den ene Haand skudt af, ved Slesvig 
var endnu værre Kanonade. De afbrændte Byer og Sloges haardt fra 
Kl 10 om Formiddagen til Aften, men da Preusernes Antal var mere 
end Dobbelt saa mange som de Danske, maatte de retirere.
Om Aftenen Kik.7 faldt Fjenden os i Ryggen ved Misunde og omtrent
2 hundrede Alen Bag hvor jeg holdt med Hestene skød de på nogle 
Dragoner som holdt ved Bagasien. De undløb og kun Een blev saaret 
men Bagasien blev taget, vorises Bagasie og 9 Mand blev ogsaa 
taget i en Bye som heder Tolk men da vi havde retireret hele 
Natten først til Slesvig på en Fjerdingvej nær, Da erfarede
vi,først, vores var slaaet tilbage og Slesvig besat med Preuser vi 
maatte altsaa tilbage igjem og til Tolk Om Morgenen da vi kom løb 
Skildvagterne som stod ved vores Fanger og de kom med os, men 4 
Blev Dog Borte. Omtrent Kik.11 kom vi til Flensborg og blev 
indqvarteret men Kik.4 blev der gjort Alarm at Preuserne rykkede 
frem, og vi maatte retirere. Saa løb alle i største Uorden ud af 
Byen saa det saa frygtelig ud Ja det var en stor Skam for den 
danske Armee som de løb fra deres Tøj. Fjenden var ikke saa nær, 
saa vi holdt uden for Byen til Aften, derpaa retirerede vi mil 
tilbage til en Bro, hvor vi laa til om Morgenen Kik.4. Tredie 
Paaskedag fortsatte vi til Sønderborg og derfra 2% miil paa Landet 
til Lysappel Præstegaard hvor vi ankom Kik. 2 om Natten.
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Færgegaard hvor vi kun forblev til Løverdag, da fløttede vi 
tilbage igjen til Lysappel Præstegaard Der forblev vi til den 3°ie 
Mai da reiste vi til Mummark Færge og skulle ombord og afgaa til 
Assens i Fven Bataillonen gik Ombord og afgik omtrent Kik.11 men 
Hestene kunne ikke komme Ombord vi skulle altsaa til Høruphav hvor 
vi ankom Kik.3 Der kunne vi ikke heller komme Ombord_den dag__vi
marcerede da til Taandslet hvor vi blev indquarteret, Torsdag 
Middag gik vi Ombord med Hestene Dog blev vi liggende stille til 
Søndag Morgen Da afgik vi , og ankom til Faaborg Klk.l Der talte 
jeg med min Broder Mads på Skibsbroen. Vi fik afskibet og ankom 
til Horne Kik.4 hvor vi med Glæde blev imodtaget af mine Forældre 
og Venner og Bekjendere og forblev der om Natten. Om
Løverdagmorgen Kik.6^ afgik vi fra Horne til Assens, og derfra til 
Sandager hvor vi blev indquarteret og Søndagen den 7°e Mai 
sluttede vi til Bataillonen på Forpagtergården Sparretorn ved 
Fønsskov.

Men ak! Hver Sommer 
varer kun saa kort 
Ret som den kommer 
Flyver den atter bort. 
Mens dens Bilied dog bestaar 
Og forynger Aar for Aar. 
Hjertets Banken 
Siger mig at Tanken 
Har en evig Vaar.
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ACTA Nr 1. 1992:

ACTA Nr 2. 1992:

ACTA Nr 3. 1994:

ACTA Nr. 4. 1995:

ACTA Nr. 5. 1994

ACTA Nr. 6. 1995

ACTA Nr. 7. 1995

ACTA Nr. 8. 1996

ACTA Nr. 9. 1996
ACTA Nr.10 . 1996

ACTA Nr. 11 .1996

ACTA Nr. 12 .2000

ACTA Nr, 13 .1997

Hortulan, Ulsøe og Worsøe, 
En Opkaldsanalyse som Arbejdshypotese.
von der Heide i Slesvig og Danmark. 
Samt Else Deichmann Mulvads efterslægt
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.
The Hedemann Family in Hawaii. 
( Udsolgt. Se ACTA Nr.9. 1996 )
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del I.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del II.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del III.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del IV.
The
A.
B.
C.

ACTA Nr.14.1998

ACTA Nr.15.2000

Hedemann Clan in USA.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del V. 
111 Biskopper i slægten.
Vidunderbarnet Haas.

Hans Jørgen Wengels Slægt. Del II. 
5. og 6. Generation.
Hans Jørgen Wengels Slægt. Del III.
Samt Trine Pedersdatter Fløjborgs slægt. 
Og tillæg til ACTA Nr.3.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del VI. 
Samt : SAABYE-SLÆGT.
Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt. Del VII.

Jens Carl Chr. Bertelsen og Emmy Cecilie 
Kali, deres for- og efterslægt, bel VIII.

J.WANGELS FORLAG.
Mosevang 29 ULKEBØL. DK 6400 Sønderborg.
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Hortulans hustru 
værker flere 
vel fordi man 

ved at tyde nogle præsters kragetær i 
Men ved at 
københavnske

svært
for Helligåndskirken i København, 
dåbs-protokollerne for datidens 
fandt jeg i Nikolaj sogns kirkebog hendes navn i

fadderne løjtnant

Om Officersslægten RAUCH.
Holbergskuespilleren Marcus Ulsøe

Elisabeth Cathrine gives i forskellige 
alternative slægtsnavne: Raun, Ravn og Reus, 
har haft 
kirkebogen 
gennemgå 
kirkesogne
læselig form RAUCH, og tillige som en af 
RAUCH fra Norge. Marcus Hortulan var således flyttet fra 
Helliggejst sogn.
Ifølge Københavns Nikolaj kirkes dåbsprotokol lod 

19.11.1753 "Marcus Hortulan Acteur i Regnegade og Elisabeth 
Cathrine Rauch deres søn Rasmus Jesper (døbe). 
Lieutenant Rauch fra Norge 
Raadmand Jørgensen,
Justitsraad og Byfoged Fischer, 
Justitsraad Lassens Hustru og 
Justitsraads Datter på Østergade."

Faddere: 
, Logi i Store Strandstrædet, 

Sécrétair Fischer hos sin Fader 
Fru Magdalena Lassen, 
Jomfru Ursula Pauli,

Eneste løjtnant af navn Rauch i dansk-norsk tjeneste på den 
tid var Gottfried Christian Rauch, født 1725 "i Holsten", 
afsked som oberstløjtnant 1786. Han var søn af Major Georg 
Christian Rauch, død 1773, 79 år gammel, og hustru Birthe 
Catharina. Han var af en våbenførende slægt ifølge Hirsch 
manuskript om officerer.
1 Olai Ovenstad: Militærbiografier.
Den norske Hærs Officerer 18.01.1628-17.05.1814. Side 289:
1 RAUCH, Georg Christian, født ca. 1694-98. Søn af 
ritmester ved Kyrassererne i Danmark RAUCH.- Var Kaptajn 
fra 24.06.1747. Kom til Norge som Kaptajn ved 2. 
søndenfjeldske dragonregiment og chef for dettes 
østerlandske landværns kompagni 13.08.1747.- Forflyttet til 
3. søndenfjeldske nationale dragonregiment som chef for N.- 
Totenske Linjekompagni 15.07.1750.- Major af Arméen 
19.11.1757.- Blev 1765 udsatt på vartpenger, 200 Rdl. 
årligt.- Bodde i 1768 på gården Fodstad på Toten ( ca 15 km 
syd for Gjøvik , ved Mjøsa i Norge). Død 1773 på Toten, 
begravet 27.01. s.a., 79 år gammel.- Han var gift med 
Birtha Catharina, født ca. 1699, død 30.06.1762 i 
Stubbekøbing, 62 år og 7 måneder gammel. Hun blev begravet 
i kirkens brede gang op til kapellanens stol med alle 
klokker ringende. De havde 1 søn og 2 døtre.
1 RAUCH, Gottfried Christian , født ca. 1725 i Holsten, søn 
af kar. major Georg Christian Rauch, født ca. 1694-98, død 
1773, begravet 27.01., 79 år gammel, og hustru Birthe 
Catharina. Premierløjtnant ved 3. søndenfjeldske nasjonale 
dragonregiments Stangeske Kompagni 15.07.1750, men 
forflyttet til Ringsakerske Kompagni 28.07.1751. Satt i 
sekondløjtnants stilling ved samme regements N.Hedemarkske 
Landvernskompagni 04.10.1752.- Kaptajns karakterisering 
16.04.1755 - Virkelig kaptajn og chef for S. Hedemarkske 
Landevernskompagni 11.10.1758.- Landevernets organisation
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blev imidlertid sløifet 05. 07.1764 og Rauch blev i 1765
sat på vartpenger, 120 rdl. årligt.-
Atter ansat, nu som sek. Kaptajn ved N.fjeldske nasjonale 
dragon-regements Guldalske kompagni 01.01.1766. Blev ved 
reduktionen fra 01.07.1767 igjen utsatt på vartpenger 120 
rdl årligt.-Ved den nye hærordning fra 01.05.1769 blev han 
atter ansatt ved N-fjeldske nasjonale dragonregiment, nu 
som chef for indenrigske kompagni kompagni.- Majors 
karakter 21.10.1774. -Avsked 10.03.1786 med oberstløjtnants 
karakter og 200 rdl. årlig pension-
Bodde i 1768 ved Trondhjem, hadde en pen gård og 
forøvrigt støtte af sin rike svoger, kjøbmand Friedlieb i 
Trondhjem.-
Gift 28.06.1754 med Margrethe Friedlieb.

Andreas Friedlieb, født i Flensborg, fik 19.04.1751 
borgerskab som købmand i Trondhjem. Det er sandsynligt, at 
søsteren Margrethe også er født i Flensborg. De var 
muligvis børn af deputeret borger i Flensborg Ernst 
Friedlieb, hvis søn Ernst Friedlieb, 1716-1759, blev rektor 
i Wilster.
Når løjtnant Rauch stod fadder, er det sandsynligt, at 

barnets moder var af samme slægt, vel den ene af de to 
søstre til løjtnanten.
Brigitta Rauch ægtede Ditlev Gadebusch, født i Flensborg 

1740. der fik borgerskab som købmand i Trondhjem 
22.02.1766.
Deres datter Maren Marie Gadebusch, 1793-1858, ægtede :A: 

Wilhelm Garlieb Schwencke Meisterlin, født i Flensborg 
19.08.1789, død 22.09.1818, købmand i Trondhjem, og : B : 
Gabriel Peter Meisterlin, født i Flensborg 19.08.1799, død 
1822, begge sønner af købmand i Flensborg Gabriel Peter 
Meisterlin og Sophie Cathrine Schwencke.
Testamente for senere generalmajor Christian Bardhold von 
Rauch og hustru Margretha Sophia von Wickede:
Copie/Fire Rigsdaler
1746
<Harboe>

Vi Frederich den Fembte af Guds Nåde Konge til
Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi 
Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi 
Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt,at, 
eftersom hos Os 
allerunderdanigst er bleven ansøgt og begerist Wores
Allernaadigste Confirmation paa efter brefven af Woris 
elskelige kiere Hr Farfar, Sal. og Højloflig den 3o^-"^ 
april 1731, allérnådigst confirmerede brev lydende ord 

efter andet heri følyér:
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Vi Frederik den Fierde, af Guds Naade
Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, 
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dit
marsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.
Giøre alle witterligt at Vi efter os elskelig Christian 
Bardhold von Rauch, vores bestalter oberst 
med date os elskelig Oberst Niels Rosencrantz Schack 
2.fynske nationale Regiment, og hands hustrue Os elskelig 
Margretha Sophia von Wickede, deres herom allerunderdanigst 
gjordte andsøgning og begiering, Allernaadigst have 
bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at 
naar en af dennem ved døden afgaar, den længst levende da 
foruden rettens forsegling, registrering og vurdering 
efter samme med deres felles umyndige børn, udi uskiftet 
boe maa blive siddende, saa længe den i enlig stand 
forbliver; Og om den længst levende imidlertid skulle blive 
tilsinde at skifte og dele , maa det ske ved indbyrdes med 
samfrænder, handle og skifteforhandling, om Arv deres 
umyndige Børn efter den afdøde enten Fader eller Moder 
skuld ( NY SIDE) tilkomme til Børnenes gafn Rettens middels 
overedraget, eller Registrering og Vurdering efter Samme.
Dog dersom samfrende et skriftligt Instrument stræver at 
forfølge i fremtiden naar Børnene kommer til deres myndige 
Aar allernaadigst hafve befalet at de udi alle maader 
holder sig den lte Artikel udi Vores den 31. Martij 1719, 
om arf Justicile med allernaadigst indgangen Forordning, 
allerunderdanigst skrivtlig fra øfrighed tilkomme, skifte 
at forvalte for bem^e artikul andgaar, skal afgøre;
Forbydende alle og enhver heri, eller udi nogen maade 

forfang at giøre
Givet på vort Slot Kiøbenhafnden 7de Jnuarij 1724

Vor Kongelige Haand og Segnit
Friderich R


