
Kajs familie med fotos og med slægtsnumre i forhold til vore børn, og anesøskende markeret med a. 

Jeg har i dette dokument samlet nogle billeder, som viser personers udvikling og giver mulighed for 

sammenligning af udseende  – f.eks. ligner jeg i 2005 min oldefar Hans i 1880, og der var meget forskel på 

min bror og mig som konfirmander. 

    

   

  



 1 Allan 1973 

 

 1 Allan 1978 



 1 Allan 1980 

 1 Bjarke 1977 



 1 Bjarke 1988 

  1 Bjarke og Mariann 2008 



  1 Torben 1988   

 1 Torben 2008 



 1 Torben som Caf 2013 

 2 Kaj som konfirmand 1945 

 



 2 Kaj som soldat 1950 

 2 Kaj på højskole 1949 

 

  2 Kaj student 1956 



 2 Kaj 1977 

 2 Kaj 2005 



 2 Kaj og 3 Ingrid 1956 

 2a Gunnar som konfirmand 1947 



 2a Gunnar 1955 

 4 Morten som soldat 1917 



 4 Morten 1925 

 4 Morten 1942 



 4 Morten 1955 med hunden Trofast 

  4a Anton som soldat ca. 1819 



 4a Anton og Agnes 1920 

 4a Anton, Søren, Niels, Kristian og Mads 1933 



  4a Kristian 1950 

 4a Dorthea (Thea) 1920 



 4a Mads 1922 

 4a Marie 1925 



4a Marie og Jens Peder Jensen 1925 



  4a Niels og Metha 1926 

 

 

4a (stående) Anton, Morten, ? , Kristian, Niels, Mads, ?, Søren – Thea er nr. 2 sidende fra højre  

Ved 8 Laurids F Schmidts og Kirstines sølvbryllup 1930 



 4 Morten og 5 Mathilde 1926 

  5 Mathilde som konfirmand 1914 



 5 Mathilde 1925 

  5 Mathilde 1942 

  5 Mahilde 1960 



 

 5 Mathilde med brødre Kristian og Peder 



 

5a Kristian og Anna 1929   5a Maja og Carl Johannes Hansen 1928 

 5a Peder og Margrethe 1929 



 

 8 Laurds 1891 

  8 Laurids 1900 

  8 Laurids 1931 



  8 Laurids og 9 Dorthea 1891 

  9 Dorthea 1890 



  9 Dorthea 1895 

 

9a Niels Mortensen Nielsen og Sine 1895 



 

  10 Knud 1902 

  10 Knud 1935 



  11 Maren 1902 

 

 

 

 

 

  16 Hans 1880 



  17 Nielsine 1880 

 

  23 Maren Hansdatter 1902 



  

23 Maren Hansdatter  med datter og svigersøn, deres børn Peder, Mathilde og Kristian 1902 

Maren Hansdatter boede hos sin datter og svigersøn og blev der til sin død 1907. Hendes mand Peder  

Christensen var død pludselig 1891 fortæller min morbror Peder i et hæfte, som jeg har skrevet af. Han 

fortæller også en anekdote om sine bedsteforældre, der en tid havde Røgind kro, og Peder Christensen 

kørte ofte til Ringkøbing. Engang han skulle aflevere nogle svin, ville Maren med for at passe på, at han ikke 

drak for meget, og Peder anbragte hende så på fjeder vognen spændt bag efter den vogn han selv sad på. 

På et tidspunkt holdt han og spændte den bagerste vogn fra, hvorefter har fortsatte alene til Ringkøbing. 

Morbror Peder fortæller også meget bevægende om, hvorledes hans mor døde i 1904, og at hans mormor 

var meget imod, at hans far giftede sig igen, men den første søndag efter hendes død, blev han forlovet 

med sin husholderske Elise. 

Hele Peders fortælling har jeg i en bilagsmappe til min mors familie. 

Min morfar Knud er den eneste af mine bedsteforældre, jeg har kendt. Lise og han besøgte os nogle få 

gange i flere dage og kom med rutebil til købmanden i Hvingel, hvor vi så hentede dem i vores arbejdsvogn, 

som Lise kunne sætte sig op bagi, når hun stod op på en kasse. Hun var meget dårligt gående, men morfar 

kunne nok klatre op på vognen. 

Det alkoholforbrug, som var udbredt i mine oldeforældres tid, omtaler morbror Peder også i forbindelse at 

har skriver om et besøg hos sin farfar Gregers Nielsen, som boede i en lille lejlighed i Ringkøbing og sagde, 

at hvis han havde kunnet lade snapsen stå, havde han ikke behøvet sidde der. Han var startet som 

gårdmand i Hover, men byttede ejendom med en husmand i Hee og blev til grin, fordi han kørte med en 

hest og en ko for vognen.  



Min fars morfar Morten Nielsen var møllebygger og omkom som 40 årig i en brandert, hvorfor min farmor 

fik far at love, at han aldrig ville drikke spiritus. Far var 12 år og hun lå på sit dødsleje i 1904 – samme år 

som min mormor døde – begge døde af tuberkulose. 

Det var ikke noget problem for far at holde det løfte, men at der aldrig blev serveret alkohol i mit hjem, har 

nok vedvirket til, at jeg aldrig har brudt mig om det. – Jeg nyder ikke alkohol, og derfor drikker jeg det ikke. 

Der er heller aldrig nogen, som har presset mig til at gøre det.   

 (Kaj) 


