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No. 6
Ove Pedersen

Ove Pedersen, 19802

Forældre

: Nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Knudsen.

Børn

: Henny Pedersen (3), Karl Aage Pedersen, Aase Pedersen og Anni Pedersen

Navn
Født
Døbt
Faddere

:
:
:
:

Gift
Stilling
Død

:
:
:

Dødsårsag

:

Ove Pedersen
24. februar 1925 i Skelund Mark og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
10. april 1925 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Moderen, Bmd Kristian Nielsens Hustru Marie Pedersen, Skelund Mark; Bmd Ingemann Pedersen og
Gmd Jørgen Jørgensen, Veddum Kær.
27. juli 1950 i Skelund Kirke og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, med Johanne Katrine Nielsen (7).
Tjenestekarl, medhjælper, fodermester, maskinstationsejer, forpagter og gårdmand.
18. juli 1983 på Hobro Sygehus, Hobro Sogn, Onsild Herred, Ålborg Amt.
Bisat 21. juli 1983 fra Sønder Onsild Kirke. Urnenedsættelse fandt sted på Skelund Kirkegård.
Kræft i bugspytkirtlen, 58 år gammel.

Ove Pedersen var nr. tre i en børneflok på fem og blev født den 24. februar 1925 i hjemmet på slægtsgården Nørrevang,
matr.nr. 8a, Skelund (i dag Nørrevangsvej 21, 9560 Hadsund), hvor hans forældre er gårdmand Karl Otto Pedersen (12) og
hustru Mette Kirstine Knudsen (13), der var blevet gift den 12. november 1920 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt. (se artiklen om Slægtsgården Nørrevang i Skelund – ”heclec.dk/Nørrevang.pdf”).

Luftfoto af Ove Pedersen’s fødehjem, Slægtsgården Nørrevang, 19482
Privat Foto

Til højre et kort over Skelund med Nørrevang

Fra Krakkort 4

Leif Christensen
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Han blev døbt og navngivet, Ove Pedersen, i Skelund Kirke den 10. april 1925. Dåbshandlingen blev forestået af pastor
emeritus (hjælpepræst) Richter (Dankvart Faaborg Richter), Visborg. (Kirkebog 1915-1927, fødte mandkøn, side 67, nr. 4 for 1925, Skelund Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt.)3a.

Udsnit af kirkebogen, venstre og højre side

Skelund Kirke - Privat foto2

Familiebillede - Mette med Ove, Niels og Else, 1925
Privat foto2

Skelund By, hvor Ove Pedersen blev født og boede hele sin ungdom, er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200-tallet.
Skelund har til langt op i 1800-tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under Visborggård, Havnø og Trudsholm ved Havndal.
I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del håndværk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opførtes andelsmejeriet Vestervang.
Omkring århundredeskiftet blev Als-Skelund Sognes Foderstofforretning oprettet.
I perioden fra år 1870 til 1923 eksisterede der en folkehøjskole med tilhørende realskole i byen.
Den største omvæltning i Skelunds historie var da Aalborg–Hadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som stationsby. Byens udseende
skiftede karakter. En del gårde måtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Der kom nye huse med forretninger, og flere nye
beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Derudover kom der en del tilflyttere til byen. Der blev samme år bygget en ny kro.
Tilbage i 1950.erne lå butikkerne tæt i hovedgaden, men sådan er billedet ikke i dag, men der er stadig læge, præst, sportshal, købmand, tankstation,
frisør, elektriker og smed i Skelund. Indtil 2019 var der også en skole.
Skelund har i sidste halvdel af 1900-tallet og i begyndelsen af 2000-tallet udviklet sig med et rigt kulturliv. I medborgerhuset ”Den bette skole” er der
daglige aktiviteter bl.a. foredrag i samarbejde med folkeuniversitetet, samlingssted for områdets pensionister, familiefester o.l.
Da Andelskassen lukkede sin afdeling i byen, blev den købt af en gruppe borgere. Stedet blev indrettet som ”Skelund Midtpunkt”, der huser andre
sociale arrangementer som et forsamlingshus. Ligeledes er der indrettet en cafe, hvor der hver fredag er stor aktivitet.
Kilde: Fra Skelund.dk5, Facebook/Skelund6 og Wikipedia7.

Leif Christensen
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Ved Folketællingen den 5. november 1925 ses barnet Ove, født 24-02-1924 (24-02-1925) i Skelund boende i Skelund,
Matr.nr. 8b, sammen med Niels Pedersen(24), født 24-05-1844 i Skelund, forhenværende Gaardejer (Farfaderen),
Familiefaderen Karl Otto Pedersen(12), født 16-5-1886 i Skelund, Familiemoderen (Mette) Kirstine Pedersen, født 05-101895 i Lillevorde, søsteren Else Pedersen, født 10-08-1921 i Skelund, broderen Niels Dahl Pedersen, født 23-02-1923 i
Skelund og tre tjenestekarle, Martin Overgaard, Gunnar Larsson og Johannes Back samt tjenestepigen Kirstine Marsen.
(Fra Folketællingen 5. november 1925, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt)3b.
FT-1925 - udklip

Ved Folketællingen den 5. november 1930 er 5-årige Ove Pedersen, hans farfader, fader, moder og fire søskende
registreret boende i Skelund på Martr.nr. 8a, ud over familien er der to tjenestepiger og fire tjenestekarle. Forældrenes
vielsesår er anført som 1920. Faderen Karl Otto Pedersen (12) er registreret med en årlig indkomst på 3.889 kr. og
farfaderen Niels Pedersen (24), der er på aftægt, er registreret med en årlig indkomst på 700 kr. (Folketælling fra 5. november
1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt)3c.
FT-1930 - udklip

Anni har berettet:”... Børnene fik ret tidligt lov at hjælpe
til. Else inde hos sin mor og drengene ude i stalden og i
markerne. Det var mest Niels og Ove, der var ihærdige
med landbruget. De to mindste ville hellere lege, og de har
fortalt, at der bag laden blev der leget fremmede lande
som Indien, Amerika og hvad, de ellers kunne finde på.
Børnene gik alle i Skelund skole, og Ejnar har fortalt, at han
kedede sig, når de store var i skole, og glædede sig meget
til, at de kom hjem. De var dog meget slemme til at drille
ham, særligt Aksel. Han kunne finde på at stå ude på vejen
og lade som, han ikke så en lastbil, der nærmede sig, og
selv om Ejnar skreg og græd, alt det han kunne, så ventede
Aksel til sidste øjeblik med at hoppe til side.

Ove og hans søskende i haven på Nørrevang
Fra venstre: Else, Niels, Ove, Aksel og Ejnar, 1932

Privat foto2
De var meget plaget af rotter, så drengene havde aftalt, at
de ville forsøge at slå nogle ihjel. Aksel var så klog, at han satte en roe i klemme i et rottehul, men Ove
satte sin støvlefod i det hul, han skulle passe på. Det resulterede i, at han fik en rotte op i buksebenet, men han blev
sørme stående, hvilket brødrene syntes var ret flot. De baskede, alt det de kunne med skovle, og deres ivrige hund fik
også et slag af Niels. Men hunden rystede bare på hovedet og fortsatte jagten, så ivrig var den. Der var en lille dusør for
hver rotte, der blev nedlagt - omkring 5 øre, men lidt fik de...”

Leif Christensen
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Ove’s bedstemor (mormor) Else Thygesen, gift Dahl Knudsen, døde af en hjerneblødning den 9. oktober 1933 i Nørre
Uttrup, og hun blev begravet den 15. oktober 1933 på Nørresundby Kirkegård. Det var ikke meget Ove havde haft med
hende at gøre, og han huskede hende ikke særligt godt.
Ove Pedersen var begyndt i skolen som 7-årig i 1932. Han startede i forskolen, som blev kaldt ”Den Bette skole”,
Elkærvej 2, Skelund (fra 1991 borgerhus), hvor de første årgange gik, indtil de omkring 4. klasse kom over i den store skole i
Skelund (blev nedlagt som skole i 2019).

For oven er det ”Den Bette Skole” og til højre er det ”Stor Skolen”

Fra Facebook/Skelund7

Skolebilleder fra perioden 1933-1937

Ove Pedersen og Johanne Katrine Nielsen (7) samt Ove’s bror, Niels,
er markeret med rødt. - Privat foto2

Leif Christensen
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Familiebilleder 1933-34

Bagerste række fra venstre, de voksne.:

Niels Pedersen (24) (farfar), Mette Kirstine (13) (mor), Dagmar, Morbror Niels Knudsen,
Kristian Laursen og Karla (Morbror Niels’ kone)
Forreste række fra venstre, børnene:

Søren Jørgensen, Ejnar, Aksel, Ove og Niels
En søndag formiddag på gårdspladsen, 1933
Privat foto2

Bagerste række fra venstre: Agnes, Christian Madsen (faster Dagmar’s mand) Rasmus Nielsen (faster Sine’s mand), Helga
Juel, Margrethe, Dorthe Møller (tante Andersine’s søster), tante Andersine, Martin Overgaard (trofast karl på Nørrevang i
mange år) Moster Tara, Morfar Søren Dahl, Kusine Dagmar.
Midterste række fra venstre: Faster Marie, Faster Sine, Faster Dagmar, Farfar Niels Pedersen (24), Farbror Valdemar
med barnebarnet Niels Juel, Farbror Anton, Far Karl Otto (12), Farbror Ingeman, Mor Mette Kirstine (13).
Forreste række fra venstre: Else, Moster Tara’s Inger og Grethe, Ejnar, Moster Mary, Niels, Aksel, Moster’s Knud og
Ove.
Bedstefar Niels Pedersen’s 90-års fødselsdag på Nørrevang den 24. maj 1934
Privat foto2

Ove’s bedstefar (farfar), Niels Pedersen, blev yderligere ca. to år
ældre, men døde da af alderdom den 6. maj 1936 på Vestervang (jf.
Kirkebogen) i Skelund næsten 92 år gammel. Han blev begravet den
12. maj 1936 på Skelund Kirkegård.
Ove’s bedstemor (farmor), Maren Andersdatter, havde Ove aldrig
kendt, da hun døde allerede i 1905.

Gravsten fra Skelund
Kirkegård

Privat foto2

Leif Christensen
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Billeder fra Ove’s barndom i Skelund

Ove, Niels, Aksel og Else, 1929

Ove, Aksel og Niels foran stuehuset i Nørrevang, 1931

Niels, Ove, Aksel og Ejnar, 1933

Private fotos2

Niels, feriedreng fra København, Ove, moster Elna med Torben
og foran Aksel og Ejnar, 1936

Ove, feriedreng og Niels - telttur til Øster Hurup, 1936
Privat foto2

Privat foto2

Høhøsten køres ind - Ejnar sidder på hesten, tjenestepigen Laurense, på læsset er det fætter Søren fra Veddum Kær, foran
læsset er det Niels, Ove og Aksel, 1937
Privat foto2

Leif Christensen
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Ove Pedersen gik i skole til og med 7. klasse og sluttede i 1939, som var det mest almindelige på den tid, hvorefter de
fleste elever kom ud at tjene. Skolen sluttede med konfirmationsforberedelse og selve konfirmationen.
Ove blev konfirmeret den 2. april 1939 i Visborg Kirke ved sognepræst Poul Eggers Taageskov Andersen. (Kirkebog 19341945, konfirmerede drenge side 17, nr. 4 fra 2. april 1939, nr. 1 på siden, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt)3d.
Udsnit af kirkebogen

Visborg Kirke

Denstoredanske.lex.dk8

Ove Pedersen
Konfirmationsbillede, 1939
Privat foto2

Efter konfirmationen blev Ove hjemme på Nørrevang, hvor han arbejdede som tjenestekarl (2. karl, hans bror Niels var
forkarl – årslønnen var 800 kr.). Det var en begivenhedsrig og frygtelig periode, da Anden Verdenskrig var brudt ud i
Europa, og allerede året efter Ove’s konfirmation fik det også store konsekvenser for Danmark.
Den 9. april 1940 vågnede Danmarks befolkning op omkring kl. 0500
til tyske støvletramp i gaderne og tyske fly i luftrummet. Anden Verdenskrig var nået til Danmark. I morgentimerne blev tyske tropper
landsat fra fly og skibe forskellige steder i landet, og samtidig kørte
den tyske hovedstyrke over grænsen i Sønderjylland. Flere steder kom
det til kamp, men hurtigt måtte Danmark indse, at al modstand var
nyttesløs og overgav sig.
Danmark befandt sig nu i en særpræget situation. Landet var besat,
men ikke i krig. Formelt var Danmark stadig en suveræn og neutral
stat, som den tyske værnemagt bare havde overtaget forsvaret af.
Reelt var Danmark nu en del af Anden Verdenskrig.

Avisudklip fra Jydske Tidendes ekstraudgave den 9. april 1940 Den eneste avis, der rapporterede ucensureret fra nattens og
morgens begivenhed - Fra bogen ”De fem forbandede - og
alligevel gode - år” af Erik Randel9

I den danske befolkning var der fire måder, som krigen blev tacklet på.
Nogen kæmpede med i allieret tjeneste, de fleste med udgangspunkt fra England. Andre kæmpede herhjemme i den
danske modstandsbevægelse, mens andre igen valgte at kæmpe på tysk side. De fleste danskere valgte dog den mere
pragmatiske løsning, nemlig at ignorere krigen og så vidt muligt fortsætte deres daglige liv og virke.
Anden Verdenskrig kom selvfølgelig også til at påvirke livets gang i Skelund og få indflydelse på den måde, Ove’s familie
kom til at leve på. Det var dog i nogen grad kun i form af en noget begrænset bevægelsesfrihed, mørklægning, ekstraordinær forsigtighed og rationeringer af mange varer mv. Krigen som sådan mærkede de dog ikke så meget til i Skelund
udover, at der var nogle soldater i byen. Ove og hans familie var ikke på nogen måde involveret i forhold omkring eller i
krigen, og livet gik sin nogenlunde stille og rolige gang for dem ude på Nørrevang i Skelund, hvor de tildels var
selvforsynende med de almindeligste madvarer.
Leif Christensen
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En anden og for familien endnu større tragisk begivenhed fandt sted nogle måneder senere. Else var på højskole, og af
hendes breve fremgår det, at hun var meget bekymret for sin mor, der lå syg derhjemme. Hun havde været syg i flere år
med kronisk nyrebetændelse. Mette Kirstine Knudsen døde den 7. juli 1940, kun 46 år gammel.
Hun var aldrig blevet rigtig rask efter det yngste barn, Ejner’s fødsel, hvor familien nær havde mistet hende. Hun var en
tapper og særdeles god mor for børnene, så det var meget hårdt for alle i familien, der med dyb sorg måtte sige farvel
til deres elskede hustru og mor. Karl O. Pedersen var herefter alene om opdragelsen af børnene, men heldigt for
drengene, så havde de også deres søster Else, der på en særdeles dygtig og god måde tog over efter deres mor.
Mette Kirstine blev begravet fra Skelund Kirkegård den 11. juli 1940. Pastor Lundbek Hansen forestod begravelseshandlingen.

Det sidste billede af Ove’s mor,
Mette Kirstine, taget i foråret 1940

Gravsten fra Skelund Kirkegård
Privat foto2

Privat foto2

Ejnar har fortalt, at deres søster Else kom ned fra soveværelset lige efter, at deres mor var sovet ind. Else tog om
drengene og sagde, at nu har vi kun hverandre (hinanden).
Ved folketællingen af 5. november 1940 boede Ove, hans fader, 4 søskende og to tjenestekarle og en tjenestepige
fortsat i Skelund på matr.nr. 8a. De er registreret med de kendte data. (FT af 5. november 1940 for Skelund Sogn, Hindsted Herred,
Ålborg Amt.)3e

FT-1940 - udklip

Legitimationskort eller identitetsbevis blev af den tyske besættelsesmagt
krævet fra maj 1941 for de militære vigtige områder i Jylland med undtagelse af den østlige del fra Grænsen og til Vejle Fjord.
Fra april 1944, efter at besættelsesmagten havde skærpet deres indsats
mod modstandsbevægelsen, blev det et krav, at der skulle vises legitimationskort for at passere Lillebæltsbroen.
Fra og med den 1. august 1944 blev det et krav, at alle danskere skulle
kunne legitimere sig med et legitimationskort.
Efter indførelsen af legitimationskort for alle danskere, lykkedes det
nogle af modstandsbevægelsens folk at stjæle 20.000 kort fra Statistisk
Kontor i København.
Modstandsbevægelsen kunne herefter uden besvær forsyne deres modstandsfolk med falske kort.
Ove’s legitimationskort - dog et erstatningskort,
da han havde tabt sit første, udstedte kort

Privat dokument2

Leif Christensen
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Den 1. november 1941 fik Ove på 16 år plads hos sin fætter Niels Lund Pedersen, der var gårdmand på gården
Mosegaard, matr.nr. 8m, Skelund. Her var Ove et helt år indtil den 1. november 1942, og årslønnen, som han tjente, var
på 900 kr.
Den 1. november 1942 vendte Ove atter hjem til Nørrevang, hvor han fortsatte som forkarl i to år. Det første år fik han
1400 kr. i løn, og det andet år, 1943, fik han 1800 kr.

Ove’s lønregnskab for 1942/43, som hans far Karl O. Pedersen førte
Privat eje2

Ove’s lønregnskab for 1943/44
Privat eje2

Ove blev indskrevet i lægdrullen kort før hans 18-års fødselsdag, nemlig den 21. december 1942. Han blev indskrevet
under løbenummer 27 for 5. udskrivningskreds/Ålborg og lægd 408/Skelund. Hans soldaternummer blev 466. Da Danmark var besat, blev der ikke fastsat nogen tidshorisont for en eventuel session og indkaldelse til militærtjeneste.
Den 1. november 1944 kom Ove ud at tjene hos gårdmand Marthinus Nielsen, der også havde en gård i Skelund. Her
var Ove indtil november 1945, hvorefter han tog på højskole.
Leif Christensen
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Den danske regering forsøgte at styre landet uskadt og så godt som muligt igennem besættelsen ved at forhandle og
samarbejde med tyskerne.
I befolkningen voksede modstanden imidlertid mere og mere, og i august 1943 var situationen med folkestrejken mv. blevet for meget for
tyskerne, der opløste det danske forsvar og politiet.
Den danske regering trådte tilbage. Søværnets skibe blev sænket af deres danske besætninger, eller de sejlede til neutral svensk havn. Modstandskampen blev mere og mere intens.
Tiden gik dog, og fem år var gået, da den danske radiospeaker Johannes
G. Sørensen’s fra BBC’s dansksprogede nyhedsudsendelser oplæste den
gode og kendte nyhed om Danmarks befrielse og tyskernes kapitulation, den 4. maj 1945 om aftenen.
Glæden var enorm stor i Danmark og selvfølgelig også i Skelund, da
krigen var forbi den 5. maj 1945. Det var for alle - en helt fantastisk
frihedsglæde, som blev fejret med familie og venner.
På grund af genopbygningen i hele verden efter krigen og den store
mangel på almindelige varer, var der dog fortsat rationeringer på mange varer til helt op i
1950.erne.
Kongens Opråb til det danske folk
Fra folkedrab.dk10

Rationeringsmærker
var således på den tid et velkendt syn, når der skulle handles ind,
særligt hos købmanden, tøjforretninger og hos tankstationen.

Fra dr.dk/skole/historie/rationeringtema 1950.erne11

Der var rationering på brød, gryn, tobak og gas indtil 1948.
Tekstiler, sko, fedt, flæsk, te, kakao, sæbe og el. var rationeret indtil 1949.
Der var rationering på smør indtil 1950.
Kaffe og sukker var rationeret indtil 1952.
Kul og koks var rationeret indtil 27-01-1953, som var den sidste.
Forskellige rationeringsmærker
Privat eje2

Ove’s købekort fra 1948
Privat eje2

Leif Christensen
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Ove og hans søskende
Fra venstre: Else, Aksel, Niels, Ejnar og Ove, 1944
Privat foto2

Den 5. november 1945, tog Ove på et højskoleophold på Ry Folkehøjskole, Klostervej 36, Ry St., 8680 Ry, der er en
grundtvigsk højskole oprettet i 1892, og som under krigen siden 1943 var beslaglagt af tyskerne og ikke kunne anvendes
til højskole.
Over 140 karle, som havde søgt optagelse i 1943, fik alle afslag på
et højskoleophold. Om Ove havde søgt om ophold før og fået
afslag, er der ingen umiddelbare oplysninger om, men hans bror,
Niels, havde tidligere været på højskoleophold der.
Efter frihedsbudskabet den 4. maj 1945, skulle der gå yderligere
et par uger, før tyskerne, som boede på højskolen, forlod denne
og begav sig sydpå. Efter tyskerne havde forladt højskolen, forestod der et stort oprydnings- og reparationsarbejde.
Højskolens personale havde samlet store bunker af ragelse og
Ry Højskole, 1945
affald mv., og i den tro, at sognefogeden og de lokale frihedsFra ryhojskole.dk12
kæmpere havde fjernet hele det tyske ammunitionslager, satte de
en tændstik til bunkerne. Da ilden havde fået godt fat, begyndte det at smælde og brage, og sprængstykker slog
ruderne i stykker og lavede huller i dørene og væggene. Lykkeligvis blev intet levende ramt.

Kort til Ove fra Ry Højskole vedrørende forespørgsel om evt. indkaldelse til militæret, 1945 - Privat2

Det var således en højskole med en vild og spændende forhistorie fra krigens tid, som Ove fik ophold på sammen med
de mange andre karle, og de var med til at genetablere folkehøjskolen til det, som den tidligere var - en ganske
almindelig og sund højskole. Ove havde et godt og spændende ophold på Ry Folkehøjskole, selvom han ikke var lige
tilfreds med alle fagene og alle lærerne, som det kan ses af hans breve.
Under Ove’s tid på højskolen skrev han meget sammen med sin familie, hvor de holdt hinanden orienteret om, hvad
der rørte sig, hvor de nu hver især opholdt sig. Alle de interessante breve er heldigvis blevet opbevaret til eftertiden af
Ove’s søster Else, og er fortsat i familiens eje. Nogle af brevene kan læses her i de efterfølgende afskrifter.
Leif Christensen
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(Afskrift af brev fra Ove af 18. november 1945

Ry, d. 18-11-45
Kære alle!
Nu synes jeg lige, I skal høre lidt om, hvordan jeg gaar og befinder mig hernede; det er Søndag Eftermiddag, og jeg har ikke noget
særligt at fordrive tiden med ellers. I Formiddag var vi oppe og se Terkelsen’s Gaard, det er en ny, han har købt nu sidste Vinter, og han
fortæller, at den, da han overtog den, var meget forsømt. Det er en Gaard paa 56 Tr. Land, og jeg kan forstaa, de har gjort et stort
stykke Arbejde med at faa den i Drift.
Fredag Eftermiddag var vi alle sammen på Tur til Himmelbjerget, vi var spadserende derop, og vi sejlede hjem. Det er en Tur paa en 7 8 Km, og da vi allerede nu ikke er vant til at gaa, var vi meget godt tilfredse med at sejle hjem. Terkelsen havde sendt en Bil derop med
varm Eftermiddagskaffe, og da vi ikke havde nogen Anelse om det, blev vi meget overraskede over, at der blev serveret Kaffe straks
efter, at vi var kommet derop. Vi var meget heldige med Vejret, saa det var helt igennem en meget vellykket Tur.
Jeg kan ikke huske, om jeg fortalte lidt om Timeplanen i det sidste Brev, saa I faar finde jer i dersom, jeg gentager lidt. Der bliver ringet
op Kl. 7 om Morgenen, saa har vi en halv Time til at vaske os i og gøre i Stand paa Værelset eller Kammeret, for det er ikke saa fint. Jeg
har alligevel ikke flyttet. Jeg syntes, det var vel meget Ulejlighed ved det, og der er kommen en Landmand mere herind, og det er en
flink Fyr. De Tømrere ser vi ikke saa meget til, saa det gaar meget godt endda.
Kl. halv 8 spiser vi Davre, der er alt det Havregrød, vi vil have og Kaffe bagefter med et Par Mellemmadder til, saa det er jo saa godt,
som det kan være. Kl. ti Minn. i 8, er der Morgensang og Andagt. Timen mellem 8 og 9 er der altid Foredrag, det kan godt knibe med at
holde Øjnene aaben, hvis det er noget, der ikke er særlig interessant. Den næste time har mit Danskhold Gymnastik hver anden dag og
Selvarbejde de andre Dage. Vi har kun Gymnastik hver anden Dag, da vi er for mange til at faa det hver Dag. Selvarbejdstimerne bruger
vi, som vi selv vil, som for eksempel til at skrive Stil i, vi har lige skrevet en Stil, der hed ”Min Hjemegn”. Den næste time har mit hold
Dansk hver Dag i Ugen. Den sidste time før Middag har vi igen Foredrag, der er som Regel den Gamle selv, der holder det, han er meget
god at høre.
Der er Middag fra Kl. 1215 til ti Minn. før to, saa har vi Landbrug den første Time, jeg synes blot, vi lærer for lidt i den Time, jeg tror det
er Læreren, der ikke er dygtig nok, han er, saa vidt jeg ved, Landbrugskonsulent heromkring ogsaa. Han er her blot om Eftermiddagen,
hvor han ogsaa har et Regnehold, de er heller ikke rigtig tilfredse med ham til det, og saa har han Tegning med os 2 - 3 gange om Ugen.
Der synes jeg ogsaa vi lærer for lidt, men der er vi ogsaa et stort Hold. Efter Landbrugstimen faar vi Eftermiddagskaffe med et Par
Stykker Brød til. Saa har vi Regnetime, der har mit Hold den yngste Lærer, Cramer, ham synes jeg godt om, det gør jeg nu ogsaa om de
andre, der er Harald Christensen, Haustrup og en ung Lærerinde og Harald Christensen’s Kone, der ogsaa er lærerinde. De to sidste
timer af Dagen, har vi ikke noget bestemt, vi har enten Tegning eller Regnskabsføring den ene af Timerne, og i den anden har vi en
Gang om Ugen et Særfag, det er noget i Retning af Studiekreds, og saa har vi Boglæsning end tre Timer om Ugen, og saa har jeg et Par
Selvarbejdstimer.
Hvordan gaar det ellers med Bedriften, har I faaet det Grønjord i Kæret pløjet? Det ser jo ud til, der kommer lidt Superfosfat til Foraaret,
saa det kan vel hjælpe det vedvarende Græs saa meget, at det kan gaa at pløje, alt det vi talte om. Hvordan gaar det saa med Folkene,
nu Marius er rejst, for det er han vel?
Vi har været noget Forkølede alle sammen, men det er omtrent gaaet over.
Jeg fik Brev fra Niels for et Par Dage siden. Nu maa du huske at fortælle lidt om Ungdomslivet Else.
Jeg skal til ind at have min kaffe nu.
Kan I ikke prøve, om I kan skaffe mig en Strikketrøje mere, ligesom den jeg selv købte, jeg gaar i den hele Tiden, da det er langt det
behageligste at faa i, og saa kan den jo ikke blive ved at bruges til pæn Brug, kan det lade sig gøre, behøver jeg ikke at faa den inde Jul.
Venlig Hilsen
Ove
(Afskifte af brev fra Ove af 1. december 1945)

Ry d. 1-12-45
Kære alle sammen!
Jeg sender hermed en Pakke med det Vasketøj, jeg har faaet gjort beskidt, og jeg ville gerne, om I vil faa de Sko op til skomageren og
faa gjort i Stand, hernede kan det ikke lade sig gøre. De skulle helst op inden ret længe, saa jeg kan faa dem, naar jeg kommer hjem til
Jul.
Vi har lige faaet at vide, hvornaar vi faar Juleferie, vi fik det at vide i Spørgetimen. Vi har en Spørgetime om Ugen, vi skriver blot et
Spørgsmaal paa en Seddel og lægger det i en kasse.
Det er allerede tre Uger side, der var en der spurgte, om vi ikke snart skulle have Juleferie, da han længtes efter Mor. Det blev der
selvfølgelig en slem Grinen af. Saadan faar Terkelsen mange Spørgsmaal, der var ogsaa en Dag, en der spurgte, om det var tilladt at
kysse Husholdningspigerne, og en der spurgte, hvormange af vores Piger, der var forlovede.
Til saadanne Spørgsmaal har Terkelsen altid et knebel godt Svar paa Rede Haand, til det med Pigerne svarede han, at de var forlovede
alle sammen.

Leif Christensen
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Vi faar fri fra Lørdag d. 22. December. til Mandag den 7. Januar., saa det varer jo noget, inden den længselsfulde Elev kommer hjem til
Mor.

I Aften kommer der en Mand fra Silkeborg og viser Lysbilleder et eller andet Sted fra, jeg kan ikke huske, hvor det er fra, og han holder
lidt Foredrag om det. Det er en Aften Fru Terkelsen giver.
I morgen Aften laver Lærerne et Skuespil, og der bliver vist ogsaa lidt Dilettant, det er ogsaa godt nok, for Søndagen er den, der gaar
mest langsomt, saa har vi jo ikke spor at bestille. Vi kommer dog ikke op før Kl. 8 om Søndagen.
Der skal være Fodboldkamp mellem Ry og Skolen i Morgen formiddag, der skal ogsaa være en Haandboldkamp, men det bliver blot
mellem Harald Christensens og Kramers Gymnastikhold, for der er ingen Haandboldhold i Ry. Jeg tænker dog, det bliver en god Kamp,
for der er mange, der er gode til at spille. Vi var oppe og træne lidt i Formiddag i Stedet for Gymnastik.
Vi har lige skrevet en Stil, der hed ”Husbond og Tyende”, det er den anden, vi har skrevet, den sidste vi havde, den var om vor Hjemegn,
der skrev Haustrup for resten underneden, at jeg skulle have nævnt den store Skov, Endelen, det havde jeg ingen Anelse om, hvor laa.
(Ligger mellem Skelund og Visborg, red.)

Nu Kimer det, vi skal ind at spise, det har været Selvarbejde nu.
Der er Søndag Aften nu, jeg blev ikke færdig med Brevet i Gaar. Der var den her Fodboldkamp i formiddag, og Skolen vandt med 3-1,
det er vist første Gang i 15 Aar, skolen har vundet, I kan tro, der var en slem Heppen fra vi andre deroppe, vi var deroppe og se alle
sammen. Det var ogsaa en god Haandboldkamp, der var, der var mange gode Spillere iblandt.
Sidste Søndag Aften fik vi nogle Asier til Aften, som var blevet forgiftet paa en eller anden Maade for dem. Det var vist fra en Zinkbalje
mente de. Sidst paa Aftenen begyndte eleverne at faa saa travlt med at løbe paa W.C. Der var kun jeg og end tre Stykker til, der ikke
fejlede noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg intet fejlede, for jeg havde taget godt fra om Aftenen. Jeg kunne jo gaa og more mig lidt over de
andre. Det var meget almindeligt, at de var ude en Snes Gange i Løbet af Natten. Det var da saa haard ved Paul, saa han laa i Sengen
meget af den næste Dag, det var der nu mange der gjorde.
Jeg faar jo ikke pakken sendt før i Morgen, saa kan jeg lige fortælle, hvordan det gaar med Dilettanten i Aften. Det i Aftes var en der
holdt Foredrag og viste Lysbilleder fra Afrika, det var meget interessant.
Jeg synes godt du kan skrive og fortælle lidt om Landbruget lille Fatter.
Vi har Tegning tre Gange om Ugen, det kan jeg nu ikke vel komme af Sted med, det her Tusch er nu saa slem til at klatte, men det er
maaske fordi, jeg ikke er taalmodig nok til det.
Der har været en slem Ballade hernede, fordi der er en, der har hugget 100 Kr. fra en Kuffert. Det var sidste Søndag, og han er ikke
fundet endnu, men Terkelsen arbejder haardt med Sagen.
Han er begyndt at kalde Eleverne op en efter en, for at høre, om vi ved noget. Han begyndte med de mest mistænkelige af os, og saa
dem der bor i Taarnet, for det er der, den er taget, saa jeg har ikke været deroppe endnu. Terkelsen er meget vred over det, det er
ogsaa meget forstaaelig, og jeg tænker ogsaa, han finder Fyren, det er egentlig mærkeligt, han holdt til det, den Gang Terkelsen
fortalte det. Naa nu ringer det igen.
Vi har lige været inde og se det her Dilettantstykke, det var knebel godt, der var især Haustrup, han var en halvgammel Klokker, det var
ikke til at lade være at grine af, og saa var de jo i nogle sjove Kostumer alle sammen, saa de høstede et vældigt Bifald.
Vi er et Hold, der er begyndt med frivillig Gymnastik, under Ledelse af Harald Christensen, det er noget, der virker, vi faar en Omgang i
Ribberne, saa det er lige ved at knage i Lemmerne, men det er nu dejligt, for det om Dagen er ikke meget værd.
Det glæder mig at høre I har faaet fat paa en Pige.
Jeg har faaet Brev fra baade Ejner og Niels, og jeg har selv skrevet til Niels et Par Gange, og til Ejner. Jeg har ogsaa skrevet til Holger,
jeg regner ogsaa med, at det giver Øvelse i Dansk at skrive Breve. Dansk og Regning er de Fag, jeg synes bedst om, de Timer er nærmest
borte vel før, vi faar begyndt, synes jeg.
Vi er begyndt at lære lidt svensk paa mit Danskhold, det er jeg glad ved, for det kan vel altid sætte mig en Smule ind i det.
Jeg har modtaget Pakken, og jeg var glad for Æblerne, der er jo lidt tilbage endnu.
Jeg haaber da I kan komme igennem brevet, jeg har da faaet det lavet saa meget langt den her Gang, jeg har ogsaa været i Gang med
det tre Gange.
Jeg venter et Brev fra jeg inden ret længe.

Leif Christensen

Venlig Hilsen
Ove
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Ry d. 13-01-46
Kære alle.
Nu er jeg saa kommet godt i Gang igen hernede, det var en temmelig træls Rejse herned, det er nu ikke morsomt at rejse med de her
Rummeltog. Efter Køreplanen kom vi rettidig til Randers, og her skulle vi vente et Par Timer. Da toget kom, som vi skulle med - det var
et med to Motorvogne for - var der blevet Uorden med den ene Motor, og Toget blev nødt til at fortsætte med kun den anden Motor,
men den kunne jo ikke slæbe det hele, saa der blev koblet nogle Vogne fra det i Forvejen fyldte Tog, så vi kom til at staa som Sild i en
Tønde, jeg havde nu Siddeplads ca. Halvvejen, men saa kom der til at staa en Dame med et Barn tæt derved, og saa kunne jeg
selvfølgelig ikke være bekendt at blive siddende. Men fra Aarhus af gik det meget godt.
Jeg har modtaget Pakkerne, og takker hermed for dem, jeg havde blot ikke haft noget imod, at der havde været lidt Tobak i dem, for jeg
er helt udgaaet, men det kommer forhaabentlig inden ret længe.
For nogle Aftener siden, var her en Lærer, Grønborg, det er ham, der har skrevet et Stykke i Elevskriftet. Han havde en Samfundslære
Time med os, og jeg skal love for, det var en Mand, der var værd at høre. Han var ivrig Frihandelsmand, han rakkede de indirekte
Skatter og især Tolden ned, saa I kan ikke tænke jer det, han kunne lægge det saadan ud, at vi alle sad med aabne Mund, næsten da, og
lyttede.
Jeg kunne have undt dig at høre det Foredrag, Far, for det var netop det samme, som du også holder paa. Den Slags kan faa én til at
tænke lidt paa politik.
Vi havde i Aftes en Samtaletime, om den 21-Aars Valgret, her var der først tre Stykker, der indledte. Der var først en, der holdt paa 21Aars Valgretten, det var en Tømrer, og han var ivrig Venstremand, selv om han faar hele Skoleopholdet af Fagforeningen. Han kan dog
godt se, at det er helt galt, han var dog temmelig yderliggaaende, men det gav blot en vældig Diskussion, vi blev først færdig ved halv
Ellevetiden. (21-års valgret blev indført i Danmark 30. maj 1961). Derefter blev vor første Avis oplæst, den var vældig god, der var mange, der
fik et ordentligt Træk.
Hvordan gaar det med Arbejdet i Plantagen, har I faaet mere sat op? I kommer til at sende Fotografiapparatet herned, og kan I faa en
Film, saa maa I gerne. Jeg har faaet en hernede, men det er med Metalspole, saa jeg ved ikke, om den kan bruges, jeg tror nok, det skal
være med Træspole.
Vil du ikke sende mine korte Underbukser herned, Else, for jeg kan ikke lide at gaa med de lange. Saa tror jeg ikke, der er mere at
fortælle, saadan særligt da, jo, vi skal have et Møde nu i Eftermiddag - i Ungdomsforeningen, her paa Skolen, og saa et i Aften henne
paa Hotellet. Der Kommer en Del fra Byen og saa dem henne fra Husholdningsskolen til begge Møderne.
Vi har lige skrevet en Stil, der hed ”Aaret der gik”, det var da et Emne, der var noget at skrive om.
Det sner her i Dag, men det gør det vel ogsaa deroppe?
Venlig Hilsen
Ove
(Afskrift af brev fra Ove af 27. januar 1946)

Ry d. 27-1-46
Kære Niels!
Det er Søndag Eftermiddag, der er mange af Eleverne ude paa Skøjter, der er et vældig godt Føre til det nu. Jeg har ingen Skøjter
hernede, saa jeg er helt afskaaret fra dette. Det kan snart ikke betale sig at skrive efter dem, da jeg jo skal hjem paa Søndag.
Det passer saa meget udmærket med den Hjemrejse, da der er Delingsførermøde (Gymnastik) i Skelund på Søndag, saa jeg rejser herfra
om Lørdagen, en af mine Kammerater, Arne Tielmann, skal med mig hjem, han vil saa ogsaa med til Gymnastikken.
Vi har bestilt Lyntogsbillet, og vi vil saa rejse over Aalborg. Der er der saa meget en knippelgod Forbindelse, vi kommer ikke til at vente
over 10 Minn. nogen Steder; det vil blot tage 5 timer med at rejse hjem, og saa kommer vi jo lige til Skelund; der er vi ved halv 5-Tiden.
Skulle vi over Randers, havde vi ikke været i Hadsund før kl. 11 om Aftenen.
Leif Christensen
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Med Hjemrejsen passer det ogsaa udmærket, da vil vi rejser over Randers, og med Lyntog fra Randers til Aarhus, og vi kan komme hjem
om Tirsdagen efter, at jeg har været paa Sessionen (5. februar 1946), lige fra Hadsund. Kan du ikke ogsaa komme hjem paa Søndag? Jeg
regner nu med at blive kasseret paa Sessionen, da jeg har nogle Aareknuder paa det ene Ben.

Der er en vældig Ro paa vores Kamre nu, det er noget, der sjældent sker, vi er nu 12 Mand paa disse to Værelser, og da vi har fuld
Varme, kommer her altid mange, saa du kan nok regne ud, at vi ikke har megen Ro herinde.
Jeg har lige faaet Brev fra Ejner, han har en Masse at bestille den Fyr, kan jeg forstaa, han har næsten ikke Tid til at skrive Brev, skrev
han.
Vi har lige afleveret en Stil, vi har skrevet om Bogen ”Den gamle Præst”, det gik saamænd meget godt, da jeg først havde faaet Bogen
læst. Jeg synes altid, at en Stil ikke er saa vanskelig, naar man først faar godt begyndt paa den.
Naa, men du gaar vel og glæder dig vældig til at komme af Kongens Klæder? Jeg skulle helst slippe for at komme i dem, det haaber jeg
da.
I Aftes havde vi noget Dialektoplæsning, der var en 15-16 forskellige Elever, der læste op, det var meget godt, der var især en lille
Sønderjyde, der var knippelgod, han fik da ogsaa første Præmie. Ham, der læste op fra Himmerland, fik ogsaa Præmie.
Naa, men jeg vil slutte, jeg skal ud og gaa en tur, og saa haaber jeg, at du kommer hjem paa Søndag.
Jeg skriver inden ret længe igen, hvis du ikke kommer hjem. Der er jo ingen Nytte til, at jeg sidder og skriver, hvis jeg kan fortælle dig
det, det er da bedre.
Venlig Hilsen
Ove
(Afskrift af brev fra Ove af 14. februar 1946)

Ry d. 14-2-46
Kære Alle.
Naa, I kommer til at have et Par linier igen. Jeg gaar stadig og har det alt for godt hernede; jeg gad vide, hvordan jeg kommer i Gang
med Arbejdet igen, men det kommer vel af sig selv.
Jeg har lige faaet den Film, vi tog den Dag ude i Langerim, men den var helt ødelagt, det kan vi saamænd ogsaa godt forstaa, da
Lysforholdene jo var meget daarlige den Dag. Fotografen sagde, at den var underbelyst, saa det kunne maaske have hjulpet at lukke
lidt bedre op for dette; men saa er jeg jo den Erfaring rigere.
Vi har vel nok et knippel Vejr til, at det er midt paa Vinteren. Hvordan gaar det med Arbejdet, I er vel snart færdige med at tærske.
Vejret er jo ogsaa godt til at skove nu, men det er I vel ikke begyndt med endnu.
Der er mange forskellige Maader at tjene Penge paa hernede, vi kan godt mærke, at det begynder at blive sidst paa Vinteren, der er
ikke saa rigeligt med Penge, som der har været.
I Gaar var der én, der sprang på Hovedet i Søen, ude fra en Baad for 25 Kr., han maa da have manglet Penge. En anden aad en Dag 25
Flødekager, han fik dem for at æde dem, og saa havde han væddet 10 Kr. med en anden paa, at han kunne gøre det. I Aftes var der en,
der aad en hel Avis for 10 Kr., men han brændte den ganske vist af først, jeg synes nu, at det var den mest skøre Ide. Saa er der en, der
har et elektrisk Strygejern, han presser Bukser for 1 kr. pr. Par; den samme pudser ogsaa Sko, dette tager han 25 Øre for. Ja, saa er der
jo mig med Barbermaskinen, jeg tror nu nok, det er det, der giver bedst af det hele. Jeg tager 25 Øre for hver Gang og 3 Kr. for dem, der
vil barberes helt til April, ja, det er da for hele Perioden.
Du Aksel, har du dit Tobakskort endnu? Har du det, maa du gerne sende det herned, saa kunne jeg nemlig faa lidt paa det hernede nu.
Det kunne jo ikke gøre noget at sende hele Købekortet herned, da du jo ingen Brug har for det paa denne Side af April, men det maa du
selvfølgelig selv om; hvis du vil af med det, maa du gerne sende det inden ret længe. Jeg er i det hele taget kørt helt tom for Tobak, vi
gaar jo og har alt for god tid til at ryge.
Det er helt tosset med Sygdom hernede i denne Tid, der er kommet 4 Mand på Sygehuset; (Naa, det ringer nu, jeg maa ind til Landbrug)
- den første, der kom afsted, det var lige efter Jul, han havde Lungebetændelse, han ligger paa Sygehuset endnu, saa ham ser vi ikke
mere hernede.
Saa var der en, der blev tosset, eller han var i hvert fald vild, han rejste sig en Nat og var ude og holde Foredrag for de nærmeste
Værelser, det er helle ikke sikkert, han kommer mere. De andre to er ikke saa alvorlige syge. Desuden har der været en Del, der har
ligget i Sengen med Forkølelse, det har det været helt tosset med, da vi jo gaar og smitter hinanden.
Vil I ikke sende mig et Stykke Sæbe engang, for jeg har ikke nogen Mærker selv.
Jeg Haaber, du sender dit Købekort, Aksel. Du har vel ikke købt en ny Barbermaskine, for jeg vil helst være fri for at købe din?
Venlig Hilsen,
Ove

Leif Christensen
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(Afskrift af brev fra Ove af 10. marts 1946)

Ry, d. 10-3-46
Kære Alle.
Naa, jeg kommer vist til at sende jer et lidt mere udførligt Brev end det sidste, da laa jeg jo i Sengen, og det er ingen godt Sted at skrive
Brev.
Jeg er da kommen mig nu, saadan til dels da, det er nu ikke nemt at komme helt af med sin Forkølelse her, især ikke med det raa Vejr vi
har nu, og de er heller ikke særlig svære til at fyre, vi sidder somme Tider og halvfryser i Klasseværelserne, og saa den løben ud og ind er
heller ikke særlig gunstig.
Der er også mange andre, der gaar og er en Del forkølede, I skulle lige høre om Morgenen til Foredraget, vi har i den første Time, naar
Andagten lige er sluttet, bryder der en frygtelig Hosteorkan løs, saa det er helt fælt at høre paa.
Har der ikke været Hoppekaaring i Skelund endnu? Jeg er lidt spændt paa, hvordan det vil gaa ”Herta”.
Vi har lige haft en Opgave i Landbrug, idet vi skulle tegne et Landbrug og udarbejde en fuldstændig Plan over det. Jeg tegnede saaledes
”Nørrevang” og udarbejdede en saa udførlig Plan over den, at vi er ved at kunne arbejde udelukkende efter den til Foraaret.
Jeg regnede saaledes ud, hvor meget Superfosfat og andet Kunstgødning vi skulle kunne faa, og hvor det kan anvendes og ligeledes,
hvor meget Staldgødning, der skal til, og jeg lavede Frøblandinger og skrev, hvor meget der skal saaes i de forskellige Stykker.
Det var da for en Gangs Skyld en Opgave, vi lærte lidt ved, det er ellers ikke hver Dag, vi lærer noget af Betydning i Landbrugstimen.
Vi havde en Diskussion her i Aftes, om Arbejdstiden skal nedsættes til 8 Timer paa Landet, og om hvorfor de unge fra Landet tager ind til
Byen. Der kom en temmelig skrap Fyr op til at indlede, jeg tror, han er en rigtig udpræget Kommunist, saa kan I vel selv regne ud,
hvordan han saa paa de Spørgsmaal. Ja, han udtalte sig endda saa skarpt, at jeg tænker, det var gaaet helt galt, hvis ikke Lærerne
havde været til stede.
For han stod rent ud og sagde, at han var Bondehader, og at vi andre var ens Farsønner, og at han syntes, at de gamle ”Bønder” lige
saa godt kunne lægge sig til at dø, saa snart de holdt op med at arbejde o.s.v., o.s.v., det var nogle beske Mundfulde for vi andre at
sidde at tage, og han fik da heller ikke Lov til at være uimodsagt, der var endda flere oppe, der var saa ”gale”, at de var helt røde i
Kuplerne.
Jeg er ærlig talt ved at længes lidt efter at komme til at arbejde igen, og der bliver vel ogsaa nok at tage fat i til den tid, nu er der jo ikke
mere end tre Uger til April, og I har jo ikke kunnet komme i Gang i Marken endnu, og der er jo heller ikke Udsigt til det de første Dage.
Jeg kan ikke rigtig forstaa, at Niels absolut vil hjem til Sommer, jeg har skrevet til ham, at jeg kunne skaffe en Karl herfra, saa Aksel
kunne jo godt komme ud endda.
Jeg synes nu Aksel skulle have taget en Plads, for jeg er lidt bange for, at det vil knibe lidt for os med at enes, det var ikke for godt altid,
det sidste vi var sammen, og jeg er ikke inde paa, det bliver bedre nu, da vi begge har faaet lært at have det godt, men det kommer vel
til at gaa med det.
Han havde nu heller ikke haft nogen Skade af at faa en almindelig Plads, det er jo knapt, han har prøvet det endnu. Nu er han jo nødt til
at skulle hjem, da den karl, jeg kunne faa med mig herfra, jo har faaet Plads nu.
Poul har lige ligget i Sengen i end to, tre Dage, han er lige kommen op nu i Formiddag, der ligger vist ca. end 10 Stykker i Sengen hernede hver Dag.
Vi har et pokkers Sjov med at skrive i Poesibøgerne hernede i denne Tid, vi er ogsaa saa smaat begyndt at spekulere paa at faa en
Vandrebog startet.
Jer blev for resten tilbudt Plads nede hos Farbror Anton næste Aar til November, men det kan jo desværre ikke lade sig gøre, da jeg jo
antagelig skal ind og tjene Kongen.
Har I faaet nogen husholder fæstet til Sommer?
Lønningerne er stadig lige store, du skal ikke regne med at faa mig for under 3000 for Sommeren, Far.
Den Gang jeg var med Arne hjemme, var jeg til et Bal dernede, det gik saamænd meget godt, jeg kunne bare ikke rigtig forstaa, hvorfor
de vestjyske Piger var saa tavse, men saa fortalte Arnes Søster mig, at hun døjede med at forstaa mig, saa det var jo ikke saa godt.
Naa, men jeg maa til at slutte, ellers kommer I vel ikke igennem der her.
Har i faaet noget Kunstgødning hjem?
Venlig Hilsen
Ove.

Leif Christensen
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(Afskrift af brev fra Ove af 16. marts 1946)

Kære Alle.
Tak for Brevet og Pengene du sendte mig, Far, dem glemte jeg vist at takke for i mit sidste Brev.

Ry d. 16-3-46

Naa, det gik jo da nogenlunde med den røde Hoppe, jeg havde nu godt nok ventet, at hun kunne have taget de 9 point, men 8 kan jo
ogsaa gaa.
Jeg kan godt forstaa, at du synes, at Lønningerne er for store nu, og det er vi ogsaa godt klar over alle sammen hernede, at de er. Det
kan godt være, at jeg har udtalt mig lidt forkert om det. Jeg har selvfølgelig ikke noget imod at tjene en stor Løn selv, men Lønningerne
skulle jo heller ikke gerne være større end, at det kan betale sig for Landmændene at fæste os.
Jeg er ærlig talt ved at glæde mig til at komme i Arbejde igen, det er vældig ærgerligt, at det ikke vil til at blive Foraar, i Nat har det
frosset en 14-15o, og vi har Midten af Marts, det skulle man ikke tro med det Vejr, vi har.
Jeg sender mine Skistøvler, de ser jo ikke særlig godt ud, men lad dem bare staa, som de er, til jeg kommer hjem, men vil I ikke sende
mine sorte Sko herned, jeg har jo kun de brune, og de kunne jo træffe at blive slidt op.
Naa, men jeg skal ind til Dansktime. Jeg kommer nok den sidste Lørdag i Maaneden, altsaa i Dag 14 Dage.
Venlig Hilsen
Ove.

Efter højskoleopholdet den 1. april 1946 rejste Ove igen hjem til Nørrevang, hvor han blev fæstet som fodermester for
foråret og sommeren og indtil november, hvor han skulle ind og aftjene sin værnepligt, som han havde fået indkaldelse
til efter, at han havde været på session tirsdag den 5. februar 1946 i Hadsund. Ove havde ellers håbet på at blive
kasseret, da han havde åreknuder på benene, men det lykkedes desværre ikke for ham – så han måtte i Kongens
Klæder og aftjene sin værnepligt i et år.

Markarbejde - der tyndes roer på Nørrevang, 1949
Ove, tjenestepigen Brita og tjenestekarlen Anton - Privat foto2

Efter Ove var kommet tilbage Nørrevang i Skelund skrev han fortsat til sin søster, der var taget til Sverige, hvor hun
havde fået en plads i huset som tjenestepige for perioden april 1946 til april 1947.
Leif Christensen
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(Afskrift af brev fra Ove af 23. maj 1946)

Kære Søster!

Nørrevang 23-5
Tak for Brevet og Frimærket, der var ingen af os, der havde det, men vi lod Ejner få det. I Morgen skal vi begynde med at blokke
Runkelroerne i Kæret ud, og når vi så er færdige der, skal Kaalrabierne tyndes, og så har vi Sukkerroerne i Marken.
Tivoliet fra Hurup stod i sidste Uge oppe paa vores Mark ind mod Pedersens Have, de gav tredive Kroner i leje derfor, og Søndag Aften
var det opstillet et Cirkus på Vellerens Mark lige over for Tivoliet, og der var ogsaa en masse Mennesker til stede, og da der ogsaa var
Bal deroppe, kan du nok forstaa, der var trængsel. Niels og Søren var inde og se Cirkusset, som for øvrigt ikke var meget ved.
Niels og jeg klipper Hæk for Mor om aftenen, og saa giver hun Rabarbergrød de Aftener vi arbejder dernede.
Søren malker baade morgen og aften for Mor, saa det er hun helt fri for.
Der vrimler med Rotter i Kostalden. De er gaaet ind i den hule Mur og under Krybberne, hvori de har lavet flere huller i. Jeg har skudt fire
med Salonriffel, og taget tre i Fælder, nu er de kommet i Tanke om at løbe med fælden. De har rendt med en Fælde for mig, så vil jeg
fange flere, maa jeg binde dem. Jeg faar 5 øre Stykket af dem jeg tager i Fælder, men kun fornøjelsen for at skyde dem.
Jeg er godt tilfreds med at være Fodermester, og jeg har faaet Perles Kalv med i Kvægopdræt, Konsulent Davidsen har sendt en
regnskabsbog, hvori jeg skal skrive alt, hvad Kalven faar at æde.
Venlig Hilsen
Din Broder Ove
Far, Niels, Aksel og Ejner skriver senere
(Afskrift af brev fra Ove af 15. oktober 1946)

Nørrevang d. 15-10-46
Kære Else!
Jeg takker dig for dit Brev, som vi modtog en Gang i Sommer, jeg har ogsaa en forbandet daarlig Samvittighed, fordi jeg ikke har faaet
skrevet før. Jeg var ved at begynde en Gang, men saa syntes jeg, at det var noget forfærdeligt Vaas, jeg fik skrevet, saa det endte i
Kakkelovnen, nu ved jeg ikke, om det her bliver stort bedre, men nu skal du have det, hvordan det saa bliver.
Ja, Sommeren er jo gaaet temmelig hurtig, synes jeg. Vi har haft en Bunke at bestille med alt det her Regnvejr, men det har jo ogsaa
givet en god Avl. Vi er nu godt i gang med Roerne, og vi er nødt til at pukle ved og komme godt med Tiden, for det er Meningen, at Niels
og Aksel skal være ene til næste Aar.
Jeg skal, som du maaske ved, ind og være Soldat, jeg skal møde den 12. November i Aarhus, saa mig kan de jo ikke regne meget med.
Karlelønningerne ligger paa mellem 3 og 4000 Kr., saa det kan bedre betale sig at sælge nogle af Køerne, i stedet for at fæste en
Fodermester.
Aksel er nu ved at købe en Traktor i Stedet for Motorcykel, saa det vil vel ogsaa hjælpe noget til.
Jeg har nu solgt min lille Motorcykel, og i Stedet har Niels og jeg købt den nye, som Svend Müller fik hos Borup i Foraaret, saa nu er vi
bedre kørende end Fader.
Han lapper Bil omtrent hver Dag, det er saadan lidt halvtræls, men nu vi kan faa Benzin igen, er han jo ogsaa ked af at have den til at
staa, og der er desværre ingen Udsigter til noget nyt endnu.
Jeg plukker Æblerne ned i Aar (de giver ret godt, vi kan ikke saa nær have dem i Kasserne), for Pigerne kan umuligt naa det, siger de da.
Det er forbavsende saa lidt, Helga kan komme over, hun sover til Kl. 8 og tager en god Middagssøvn, og i den Tid hun er oppe, bliver det
ikke til ret meget, saa meget kan jeg da se, og desuden forstaar hun ikke rigtig at sætte Mary i Arbejde.
Det er saamænd alt, at de kan naa at vaske Spandene. Mary var med i Kartoflerne i tre Dage, da var det helt galt, den ene af dagene
naaede hun ikke at lave mere en Ret til Middag, saa vi fik jo tage en Kartoffel mere, men det gaar jo, vi har ellers ikke noget at klage
over. Det værste er, at hun selv synes, at det er saa haard en Plads, men vi faar jo tilgive hende, for hun er jo ikke skabt til at arbejde og
er vel ogsaa syg.
I Søndags var der Stiftelsesfest i Skelund, det gik saamænd helt godt, der var en Masse Mennesker, og Liv manglede der heller ikke, for
der var en Del, der var saadan lidt i Stødet. Det er nu noget, jeg har besluttet aldrig at bruge mere, for jeg fik Øjnene op for, hvor tosset
det ser ud sidst, der var Bal i Skelund. Da var de, der var der, næsten alle hal- eller helfulde, om saa det var de her store Tøser heroppe,
f.eks. hende der var ved Anton Kjeldsens, hun var næsten ikke til at gaa for. Jeg maatte ud at gaa med en anden, for at blive fri for
hende, det var vist Sadelmager-Inger den Aften.
Leif Christensen
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Jeg er næsten begyndt at tage saadan den første den bedste. Søndag Aften var jeg med hende Edith ude fra Helberskov, det er nu vist
den skønneste af dem, jeg har været med i Sommer (ja, jeg har da kun været med end tre – fire Stykker), jeg tror ikke, hun er saa slem,
som du tror, selv om hun er skør efter Mandfolk. Du skal ikke være nervøs, det er ikke noget, der varer ret længe, dersom der i det hele
taget bliver mere. Falder det for, tager jeg en anden næste Gang, jer er blevet saa revnende ligeglad med den Slags, for der er ingen
Piger her, der er værd at se efter.

Arne Teilmann har været her at besøge mig, han er Soldat og er lige blevet flyttet til Aalborg, saa det kan jo ikke være mere heldig, det
er en vaks Fyr ham. Vi var til Bal i Veddum, og det varede ikke længe, før han havde fundet sig en Pige, det var nu ikke andre en Lilly
Christensens ”Bettesøster”, men hun ser saamænd ogsaa ret godt ud.
Han kommer nok herud et Par Gange til, inden jeg skal rejse, det er jeg glad for, for det giver altid en afveksling, og han er en flink Fyr.
Der er ingen ellers, Harry er Soldat, og Holger har saa meget andet i Hovedet (Bestyrelsen og Piger), saa jeg gaar tit og føler mig lidt
ene.
Det er godt, jeg skal rejse, det skulle bare have været et andet sted hen.
Jeg tror nu alligevel, det ender med at blive til noget med dig og den her ”bette” Redaktørsøn, men du savner maaske ikke den Slags?
Hvordan, begynder du snart at snakke svensk?
Jeg har osgaa været til Tandlæge, men det tog ikke mere end et Kvarter i det hele, og jer tror saamænd, det er gjort meget godt.
Jeg skal hilse fra alle her.
Til Slut de bedst Hilsner fra Ove

Ove, der var blevet indkaldt til militærtjenesten, skulle give møde
tirsdag den 12. november 1946 ved 9. Artilleriafdelings 2. Batteri
(Nørrejyske Artilleriregiment) på Vester Alles Kaserne i Århus.
Her skulle han først aftjene 4 måneders rekruttid som soldat nummer
466/46.
Vester Alles Kaserne, Århus
Fra henryhogh22.com13

En måned efter rekrutuddannelsen, tirsdag den 15. april 1947, blev Ove overflyttet til 3. Bataljons 3. kompagni (Jyske
Dragonregiment), også Vester Alles Kaserne, Århus, Her var han indtil søndag den 4. maj 1947.
Fra mandag den 5. maj og indtil søndag den 10. august 1947 var Ove som menig tilknyttet 13. Bataljons 2. kompagni på
Haderslev Kaserne, Louisevej 2A, Haderslev, hvorfra de skulle gå vagt
ved flygtningelejren i Oksbøl. Ove syntes det var synd for de stakkels
flygtninge, der levede under strenge forhold, og det var ikke sjovt at
være vidne til uden at kunne gøre andet end det, han fik ordre til.
Oksbøllejren i Sydvestjylland var i årene efter 2. Verdenskrig Danmarks største lejr for tyske
flygtninge. Da den i 1946 var størst, husede den godt 35.000 flygtninge. Lejren var næsten
dobbelt så stor som de næststørste lejre, og den gjorde den lille stationsby Oksbøl til en af
Danmarks største byer på niveau med Esbjerg og Randers. Selve lejrarealet var på 4 km2 og er
i dag en del af Aal Plantage. Lejrens barakker og bohave blev solgt, efter at de sidste
flygtninge havde forladt lejren i 1949. I dag er der meget få spor tilbage efter lejren.

Haderslev Kaserne, Haderslev
Fra arkiv.dk14

Kilde: Danmarkshistorien.dk17

Mandag den 11. august 1947 blev Ove flyttet til 8. Artilleriafdelings 2. Batteri,
Langelands Kaserne i Århus, hvor han som menig var indtil torsdag den 16.
oktober 1947.
Fredag den 17. oktober 1947 blev han flyttet tilbage til 9. Artilleriafdelings 2.
Batteri, Vester Alles Kaserne, Århus, med henblik på aflevering af hans militærudrustning mv., da han afsluttede sin soldatertid torsdag den 23. oktober
1947 med karakteren 1a - den bedste bedømmelse, der gives.
Langelands Kaserne, Århus
Fra auhist.au.dk15
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Ove’s soldaterbog, hvoraf hans tjenestesteder fremgår. Ligeledes findes der også en signalements-beskrivelse, soldaternummer og årgang samt
en karakterangivelse for udført tjeneste. Der er tilføjet, at han har førerbevis til motorcykel.
Privat dokument2

Ove som soldat, 1947

Ove’s hundetegn
Privat eje2

Privat foto2

Ove var også god til at skrive til sin familie under militærtjenesten, og her er nogle afskrifter af hans forskellige breve,
dog mest til søsteren Else Pedersen.
(Kort fra Ove af den 17. november 1946)

(Transskription)

Aarhus Søndag d. 17-11-46
Kære Else!
”Ja, nu er jeg saa kommet i Trøjen, og jeg befinder mig efter Omstændighederne helt godt, det er jo godt nok noget uvant, det her med
at blive kommanderet saadan med, men det maa man jo finde sig i, det er lige det stik modsatte af sidste Vinter i Ry, her har vi aldrig et
roligt Minut fra om Morgenen Kl. 6 til om Aftenen Kl. 6, vi aner ikke, hvornaar det hedder ”2. Btr. Træd an” og saa skal det gaa stærkt
med at komme paa Plads, og det er mange Gange for at komme til at staa og fryse en Times Tid eller to. Vi har endnu ikke haft Lov til at
gaa i Byen, selv i Dag maa vi ikke forlade Kasernen; ”Tutten” (det meste opvarmede Lokale på Kasernen) er overbefolket, du kan nok
tænke dig, at saadan en Søndag kan blive lang. Jeg regner ikke med at komme hjem før Jul.
Til Slut de bedste Hilsner fra Ove (66) Brev følger
(Skrevet på tværs af kortet) - Jeg skal have Tjeneste i Køkkenet i næste Uge”.
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(Afskrift af brev fra Ove af 28. november 1946)

Aarhus, d 28-11-1946
Kære Søster!
Jeg Takker dig for dit Brev, som jeg lige har modtaget, og jeg lovede dig jo et Brev, saa jeg maa vel hellere faa gjort Alvor af det.
I sidste Uge var jeg til Tjeneste i Køkkenet, som jeg vist lige nævnede i mit Kort, men det var nu ingen Tjans, for de havde været fedtede
med at afgive Soldater dertil.
Det er Staten, der lige har hittet paa, at den ikke har Raad til at holde Kvinder til Køkkenarbejdet, saa vi var det første Hold Soldater her
på Kasernen, der gjorde Tjeneste dernede. Der er ca. 600 Mand til Spisning, og der foruden er der end 60-70 Befalingsmænd, og til det
var vi 13 Soldater og 8 Kvinder, men de var der kun om formiddagen (og en om Eftermiddagen), saa vi stod alene om Opvasken fra
Middag og Aften, og det er jo ikke saadan en almindelig lille Opvask, kan du nok forstaa, og der skulle end tre Mand til at gaa og varte
Befalingsmændene op, og en af os var Slagter, han gjorde ikke andet end hjælpe til med at stege og den Slags, og en anden stod for
Uddelingen af Brød, Smør, Paalæg og Fedt, og det havde han nok i, saa vi var ikke mange tilbage til det andet.
Vi mødte Kl. 6 om Morgenen, og indtil Kl. 1 sad vi end 7-8 Stykker og skrællede Kartofler, der er godt nok en Kartoffelskræller, men den
kunne ikke naa andet end at vaske dem godt, før de skulle ud, der skulle jo mange igennem. Om Eftermiddagen og Aftenen havde vi saa
den ”Klat” Opvask, saa vi var først færdige Kl. godt 8 om Aftenen; men vi blev afløst nu i Mandags af 20 Mand, saa de kan jo gaa og
have det helt godt; det var værst i Søndags, for der var jo ikke mindre Arbejde af den Grund, men nu vil det jo ogsaa varer noget inden,
det bliver min Tur igen, og saa har man da prøvet, hvordan det gaar til saadan et Sted.
Jeg er ellers ved at befinde mig helt godt her, der er jo ikke det samme med Kammerater, som sidste Vinter, for der er jo saa mange
Slags Mennesker, og de er ikke nemme at bedømme, for vi ligner jo alle hinanden i Klæderne, saa jeg kan ikke sige, der er nogen, jeg
særligt har slutte Bekendtskab med endnu, men det kan jo komme endnu, vi har jo kun været her i godt 14 Dage.
Jeg ligger paa en 3 Mands Stue, det er dejligt, for der er altid Ro, men paa den anden Side, er det jo ogsaa dem, man ligger sammen
med, man kommer mest i Kontakt med, saa i den Retning havde det jo været en Fordel med nogle flere. De to jeg bor sammen med, er
også dem jeg kommer mest sammen med, men den ene er Mekaniker, og den anden er snart for rolig igen, saa vi har ikke helt samme
Interesser.
Jeg har ikke været med til noget særligt endnu, udover at jeg har været i ”Bio” og henne at se et Teater- eller Dilettantstykke, det var i
Soldaterforeningen ”65-66 og mig”, og der var Bal bagefter, men det var jeg nu ikke med til. Selvom vi havde Nattegn til Kl. 12 den
aften, kunne det ikke blive mere end en Times Tid, saa det gad jeg ikke, og jeg tror heller ikke, jeg kan tale med de her Aarhuspiger.
I Dag var vi ude paa vor første Marchtur, den var blot på 20 km. Saa det var da til at holde ud, det bliver nok værre, naar vi kommer op
paa 60 Km. Vi bliver vant til at tage imod nogle Skældud, vi synes, at det er noget, der skal til nu, og bagefter griner vi jo godt, naar en
af os har faaet en ordentlig Omgang. Jeg blev af en af Underkorporalerne sendt hen til Løjtnanten og melde, at jeg ikke ville gøre, som
han sagde, det var jo pinligt lige i Øjeblikket, men bagefter morede vi os godt over det, og en Dag blev en af mine Sidemænd gennet til
at ”falde ned” i det her Smadder, han lagde sig lige saa stille ned, og bagefter børstede han det værste Skidt af sig (vi maa jo ikke røre
en Finger, naar vi staar ret). Den Slags er vi jo nødt til at tage med godt Humør.
Jeg regner ikke med at faa Lørdag-Søndags Orlov paa denne Side af Jul, saa jeg kommer jo nok ikke hjem før Jul, men jer er ogsaa
ligeglad, jeg kan altid faa min Fritid til at gaa her, jeg ærgre mig blot lidt over, at jeg ikke har Motorcyklen her, for saa ville jeg have haft
en med til et Bal her i Omegnen engang, for det her i Byen regner jeg ikke rigtig. Der er vist temmelig store Chancer for, at vi skal til
Tyskland til Sommer, det er knap vi ved, hvor stor Styrken bliver, der skal der ned, men det er en Kendsgerning, at der skal en del
derned, mellem 5- 10.000 Mand, saa der er vist ca. 50% Chancer for, at jeg kommer med.
Jeg er glad for, at det ikke er om Sommeren jeg lærer, for saa havde det været fælt at skulle i Seng Kl. 10, og Dagen er jo heller ikke ret
lang nu, vi er ikke ude i mere end ca. 7 Timer.
Jeg har faaet Adressen paa den her ”bette” Helbersskovpige, men jeg gider ikke skrive til hende. Jeg tænker for resten aldrig, jeg finder
en Pige, jeg bryder mig rigtig om.
Jeg kan ikke rigtig forstaa, at du ikke morer dig til Ballerne derovre, jeg synes da, hvis der kom en svends Pige til Skelund, ville hun da
nok vække Interesse, men der er jo ogsaa andre Forhold derovre, og Piger er der jo ikke mange af i Skelund (altsaa voksne Piger). Naar
du kommer hjem, kommer vi vel til at have en ny Bil, den vi har, er jo ikke saa Tidssvarende.
Naa, det er ved at være Sengetid for Soldater, og jeg vil slutte med de bedste Hilsner fra Ove.
(Afskrift af brev fra Ove af 15. december 1946)

Kære Søster!
Jeg takker dig for dit Brev, det er ligesom, da jeg var paa Højskole, det er altid skønt at høre lidt fra Bekendte.

Aarhus, d. 15-12-46

Der er Søndag Formiddag, og jeg har ikke noget særligt at fordrive Tiden med paa denne Side af Middag. I eftermiddag regner jeg med
at tage en Tur til Lillering, hvis Vejret da ikke bliver alt for slemt, det fryser en Del, og der er lidt Sne i Vinden, saa det tegner til en hvid
Jul i Danmark i Aar. I er vel ogsaa ved at have Vinter deroppe?

Leif Christensen
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Jeg har været hjemme og faa fat paa Motorcyklen, saa det er jo ikke saa vanskeligt at komme i Byen, det er bare en Skam, vi ikke kan
faa fri fra om Lørdagen kl. 230, for fra den Tid til Søndag Aften, har vi blot 5 Minn.s Parade Søndag Formiddag, og jeg synes da, det er
noget Pjat, at vi skal gaa her af den Grund, men det maa vi jo finde os i.
I Gaar Eftermiddag var jeg i Zoologisk Have, det er der blot ikke saa meget ved paa denne Aarstid, da det meste jo er inde, men vi kunne
jo gaa ind, og der var en god Varme, saa det gik jo alligevel. Jeg har ogsaa været i ”Den gamle By”, og jeg skal vel ogsaa ud paa Museet
en Gang.
Jeg begynder egentlig at befinde mig helt godt ved det her Foretagende, altsaa saadan hvad Behageligheden angaar, men det er jo
Tidsspilde alligevel, og Lønnen er jo heller ikke stor.
Vi har faaet Geværer, eller ”Bøsser”, som vi ikke maa sige, og siden vi har faaet dem, er det blevet nok saa interessant, selv om de giver
en Masse ekstra Arbejde, for de skal altid være rene, kan du tro. Vi har en Gang om Ugen Skarpskydning ude paa noget de kalder
”Skæring Hede”, det ligger et godt Stykke uden for Aarhus og ud til Vandet, vi skyder altsaa ind i en Vold nede ved Stranden, derud
bliver vi kørt, og er der hele Dagen, saa det betragter vi nærmest som en Udflugt.
En anden Dag om Ugen er vi ude paa en anden Plads, der ligger end 6-7 km. herfra, men det er nu ikke det bare Grin, for der har vi blot
Øvelse med Fremrykning i Terrænet, du ved nok, ligesom Tyskerne laa og rodede paa Markerne derhjemme, men det her er blot værre,
for det er noget rigtig fedtet Lerjord. Sidst vi var derude, laa vi en hel Formiddag paa Maven og krøb frem uden saa meget som at hæve
os en Tomme fra Jorden, og en Gang imellem skulle vi jo saa løbe frem, vi svedte saa Undertøjet blev helt vaadt, jeg hev mig da ogsaa
en Forkølelse til under Spisepausen den Dag, for der var det selvfølgelig ikke saa rigelig med Varme.

Paa saadanne Dage er vi aftraadt Kl. 3, men saa er der jo en Del, der skal pudses og vaskes, især Kappen bliver griset godt til, men
Geværet er dog det, der kræver mest Tid, for det har vi altid med, saa snart vi skal udenfor Døren, og den er gal, hvis der bliver en
Rustplet paa det og Snavs ligeledes.
En Gang om Ugen har vi ogsaa en Marchtur, vi har nu ikke gaaet mere end en 25 km. endnu, og i denne Uge skal vi gaa 30, det er heller
ikke saa galt, for da bliver vi ikke saadan svinet til, og saa længe vi ikke skal gaa længere, kan Fødderne nok holde. Vi er en Gang om
Ugen til Badning paa Badeanstalten, der er baade Dampbad, varme og kolde Brusebade, og dertil har vi mærkværdigvis forholdsvis god
Tid, saa det er noget, der er godt, kan du tro
Jeg faar Juleferie, eller Orlov hedder det vel, paa Fredag, men jeg skal allerede møde igen 3die Juledag Aften, det havde været nok saa
skønt, om de havde udsat det et Par Dage, for paa denne Maade kommer jeg ikke med til meget Juletræ, jeg naar vel kun det i Veddum,
hvis jeg da ikke venter med at køre herned til 4de Juledags Morgen.
Naa, men det er vist snart Middag, saa jeg maa vist til at slutte, nu skal jeg nok skrive igen og fortælle dig, hvad jeg oplever i Julen (Det
maa du ogsaa).
Det er rart nok for dig, at du finder nogle Veninder deroppe. Jeg har ikke været i Nærheden af en Pige siden Novb., men nu først
begynder man da at kunne finde nogle kammerater, og det er i Grunden ogsaa bedre, saa længe man ikke har fundet den rigtig Pige.
Jeg har været oppe og sidde og sludre med Farbror Peters en Aften, der var vældig hyggelig.
Til Slut venlig Hilsen og glædelig Jul
Ove
(Afskrift af brev fra Ove af januar 1947)

Aarhus, Lørdag Aften
Kære Else.
Jeg takker dig for Lommetørklæderne og Kortet. Jeg kom godt nok hjem i Jul, og det var nu ogsaa rart nok, for det var ikke saa rart at
staa Vagt hernede Juleaften, og det gjorde de af mine Kammerater, der var her. Jeg var jo ganske vist kun til eet Juletræ, det var i Als
Anden Juledag, jeg skulle møde her Tredje Juledags Aften, saa jeg naaede ikke at komme til Skelund.
Naa ja, hende Edith var til Bal den Aften, og jeg gik jo selvfølgelig med hende igen, det er nu heller ikke fordi, jeg tror, hun er af de
værste, men paa den anden Side, er jeg heller ikke meget stolt af hende, men en Soldat skal helst have lidt Afveksling, og hernede tør
jeg ikke risikere noget, det er vist uklogt. Dem vi kan komme på Kant med, er det vist klogest at holde sig fra, det er helt galt, efter hvad
Lægerne siger.
Vi var jo saa hernede igen i end tre Dage, og jeg skal love dig, at det var ikke meget, vi skulle herned efter, vi gjorde bogstavelig talt ikke
andet, end vi var på Skydebanen en Dag og brænde en Snes Skud af hver. Vi fik fri igen om Middagen til Nytaarsaften og havde fri til
Nytaarsdags Aften, saa jeg kom ogsaa hjem til Nytaarsbal, det var nu alligevel den værste Kannibalfest, jeg har været med til, jeg blev
ogsaa lidt godt i Humøret, der er jo altid en Del, der vil give noget til saadan en sølle fattig Soldat, og saadan en Aften er man
simpelthen nødt til at have en lille én paa for at more sig.
Der er altsaa Fordele ved at være Soldat, og selv om de er smaa, er det nu lige meget, for Pigerne kan godt lide den her Uniform, i alt
fald naar de er lidt i Humøret ogsaa. Jeg var ude med 7 forskellige den Aften, og de 4 har jeg ikke set før, men Pigerne saa godt nok ud,
og saadan en Aften kan man vel heller ikke regne med. Jeg gjorde selvfølgelig heller ikke andet end lige gaa en Tur med dem. Det skal
ogsaa varer nogen Tid, før jeg skal ud paa den igen.
Leif Christensen
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Hjemme gaar det vist udmærket med Pigerne, jeg har da ikke noget at klage over, og Far er meget godt tilfreds med dem, de havde
stillet det meget godt an i Jul, det var nøjagtig det samme, som det plejer, saa hvad Maden angaar, har vi ikke savnet dig i Jul, men
derfor havde det selvfølgelig været skønnere, om du havde været hjemme ogsaa. Du kan tro, vi tænkte paa dig Juleaften.

Karlene siger godt nok, at de faar stegt Flæsk end 4-5 Gange om Ugen, men nu har vi vist ogsaa været saa meget godt vandt fra
dengang, du var hjemme, og Helga var jo ogsaa dygtig, hun var blot ikke stærk nok.
Du kan tro, vi har haft et Par haarde Dage nu efter Jul, Befalingsmændene har været fuldstændig tossede, de har travet os, saa det kan
klodse til noget, i Fredags havde jeg svedt saa stærkt, at min Kappe var fugtig indvendig, og Undertøjet kunne vrides, og det er ikke
fordi, der har været mildt Vejr, det fryser vist end to - tre grader, naa, men det tager vi heller ingen Skade af, naar vi da ikke kommer til
at gaa at fryse bagefter.
Jeg regner med at faa Lørdag-Søndags Orlov næste Søndag, hvis jeg da vel at mærke ikke bliver knaldet forinden, men for Tiden skal der
Held til at undgaa det i en hel Uge. Der er dagligt en snes Stykker af 120, der bliver knaldet.
Jeg vil slutte med de bedste Hilsner, og jeg haaber snart at høre fra dig.
Ove
Jeg har faaet Kort fra 4 af mine Ry-kammerater, én af dem skal ligge her til Sommer.

(Afskrift af brev fra Ove af 2. februar 1947)

Aarhus d. 2-2-47
Kære Søster!
Første vil jeg takke dig for dit sidste Brev, det er jo rart at høre lidt udefra en gang imellem, især naar man gaar her. Jo, jeg kan jo ikke
nægte, at jeg ogsaa gaar og har en Del Udlængsel, jeg kunne tænke mig engang blot at reje ud og vagabonderer den, altsaa ved at
tage Arbejde saadan rundt om, der er blot de her dumme Grænser at tage Hensyn til, det Skidt skulle helt udslettes. Ja, der ville
selvfølgelig ogsaa blive lidt Sprogvanskeligheder, men det kom man nok over.
Nu kan det jo ikke hjælpe at spekulere over det de første Par Aar, for da er jeg selvfølgelig nødt til at tage hjem, for Niels vil og skal
ogsaa ud at se sig om. Vi regner jo med, at Niels engang skal have det hjemme, saa naar han har været ude i et Par Aar, er det ikke
sikkert, han bryder sig saa meget om det mere, men Far skal ikke gaa alene sammen med fremmede mere, han bliver ogsaa for haardt
spændt for i Aar.
Det havde nær gaaet saadan for mig, at jeg havde faaet et halvt Aar ekstra som Soldat, og det er udelukkende mine Aareknuder, der er
Skyld i, at jeg ikke faar det. Der er jo ingen, der melder sig frivilligt til Befalingsmænd, saa derfor udskrives de skrappeste, og jeg har
selvfølgelig været saa dum ikke at være doven nok, saa jeg var en af de første, der blev noteret til Korporalskolen. Jeg gik og
spekulerede på, hvordan jeg skulle slippe.
Jeg prøvede først at nægte og sige, at jeg ikke havde Tid, og var ogsaa begyndt at stamme en Del, men det kunne jeg ikke rigtig
gennemføre, saa kom jeg i Tanke om mine Aareknuder, og gik til Lægen og sagde, at jeg ikke kunne holde ud at løbe. Han fritog mig for
de længste Løb, men det var de ogsaa ligeglade med, saa jeg maatte jo til Læge igen, og saa blev jeg spille mig fritaget for alt Løb og al
anstrengende tjeneste; det hjalp - jeg blev straks afskediget som Gruppefører, og nu i de sidste 14 Dage har jeg været nødt til at gaa og
pjække den lidt, og det er jo meget behageligt.
Der er 120 mand i batteriet, og deraf skal der 20 Mand paa Befalingsmandsskole, og de bliver alle tvunget, saa du kan nok forstaa, at
der har været temmelig store Chancer, men de kan ikke bruge en ”Svækling” til Korporal. Nu da jeg har faaet saadan nogle ”daarlige
Ben” er jeg blevet befalet til Telefonvagt, d.v.s. jeg sidder her i en god varme og har ikke andet at lave end at stille ind til de forskellige
Kontorer her paa Kasernen. Der er 14 Kontorer, og der er kun to Ledninger til Centralen, saa det er saadan en hel lille Central, jeg har at
passe. Vi er tre Mand til at skifte fra hver af de tre Batterier, og vi har et Døgn paa Tiden, saa det er altsaa kun hver tredje Døgn, jer er
med, men det er ogsaa meget rart. Hvert Vagthold skifter Kl. 16, og den Dag har vi fri fra Middag samt hele næste Dag, og har man saa
Natvagten fra 24-8, ja, vi har en Seng ved Siden af Telefonen, og det er yderst sjældent, der bliver ringet i den Tid, saa paa den maade
faar vi altsaa fri i 1½ Døgn, og skal blot være med til Øvelser i 1½ Døgn.
Derimod om Dagen fra 8 - 16 kan det godt være man høster sig en Del Skældud, for det er jo store Herrer, man har med at gøre, især til
at begynde med var det galt, men når det ikke bliver til mere end ”Skideballer”, regner vi det ikke saa nøje længere.
Det er Søndag Aften nu, og jeg har altsaa Vagt nu indtil kl. 12, det er derfor, jeg faar saa meget skrevet, jeg har ikke andet at bestille,
for det er længe imellem, der er en Opringning, og dem der har været, har kun været nogle Kællinger, der har villet tale med Befalingsmænd eller menige, saa lægger jeg lige Røret paa et Øjeblik og siger saa, at jeg ikke kan finde dem, vi har nemlig ingen Pligt til at rende
rundt efter Soldaterne, hvis ikke der er livsvigtigt.
Naa, men jeg gaar ellers og har det helt godt, bortset fra at jeg jo til Dels gaar og spilder min Tid, jeg begynder jo at finde mig nogle
Kammerater, vi er blevet flyttet lidt rundt på Stuerne, og jeg er nu kommet til at ligge paa Stue sammen med end tre prægtige Fyre,
især den ene af dem kommer jeg en Del sammen med nu.
Saa har vi ganske vist ogsaa faaet Batteriets værste Laps derind, men ham har jeg aldrig sovet sammen med endnu, for han sidder i
Spjældet nu og har siddet der i 14 Dage, han var deserteret i 8 Dage, og var trukket i civil og gik her i Byen, en af Korporalerne havde
truffet ham og ville have ham med hjem, men han blev lovet Bank.
Leif Christensen
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Han blev senere afhentet i en Ludderseng af bevæbnede Officerer, og nu siden har de vist fundet noget Skidt fra hans private Liv, saa
der er stor Sandsynlighed for, at vi ikke ser ham mere, hvad vi ogsaa haaber.
I Aftes var vi et Par Stykker henne og se et fransk Biografstykke ”Madame Curie”. Det var hende, der opfandt
Røntgenstraalerne, det var meget interessant at se hende og hendes Mands store Arbejde og deres mange
Skuffelser, før de naaede det store Resultat. Filmen skulle være historisk sand.
Sidste Søndag var jeg til et Bal paa et stort Hotel her, det var i noget, der hed ”Aarhusegnens Selskabelige
Forening”, det var saamænd meget godt. Der var altsaa mange Bønder imellem, altsaa akkurat ligesom et Bal
derhjemme omkring, men jeg var desværre ”knaldet” d.v.s. nægtet al ekstra Frihed i en Uge, saa jeg maatte
”Hjem” til Kl. 10.
Puh, den Varme der er herinde nu, jeg maa have et Vindue op, det er et lille Rum, saa her er altid en god Varme; vi
skal selv fyre.

Filmplakat

Fra blu-ray.com18

For en halv Snes Dage siden, var jeg og den Kammerat, jeg skrev om - det er en, der var paa Rødding Højskole, det Aar jeg var indmeldt
dertil også - henne og høre Terkelsen fra Ry, der talte her i Byen, det var helt hjemligt at høre ham igen, jeg fik ogsaa lige hilst paa ham
og en Ry-Kammerat, der ogsaa var til stede.
Jeg har ikke været hjemme længe nu, men jeg regner med, at faa lavet en ordentlig Orlov til Fastelavn, ved Hjælp af den her
Telefonvagt og Bytning med de andre, saa kan jeg rejse Lørdag Morgen, og jeg haaber at kunne vente med at møde til Mandag Aften.
Jeg har sat Arne Teilmann Stævne hjemme til Fastelavn. Naa, men jeg maa slutte med det her, jeg skal til at skrive til Laurits Foldager,
ham fik jeg et langt og indholdsrig Brev fra.
Til slut min bedste Hilsen
Ove
(Afskrift af brev fra Ove af 3. marts 1947)

Aarhus d. 3-3-47
Kære Søster.
Jeg Takker dig først mange Gange for Brevet og Fødselsdagsgaven, Lommetørklæderne kom endda lige tilpas, da jeg for Tiden ligger
paa det militære Sygehus med Forkølelse. Ja, det vil sige, hvis det havde været hjemme, behøvede jeg slet ikke at have gaaet i Seng,
men her forsømmer jeg jo ikke noget med det, jeg er endda fri for at gaa og fryse ude, for det gør de andre sølle Fyre for Tiden.
Baade W.C.erne og Vandet er frosset paa Barakkerne, og der er slet ikke fyret i de her Træbarakker, saa du kan tro, der er køligt.
Jeg har nu været her i 12 Dage, og jeg tænker ikke, jeg kommer herfra før om en halv Snes Sage, men det gør heller ikke noget, jeg har
det godt her, og Tiden gaar egentlig forbavsende hurtigt, her er en god Varme og Masser af Selskab.
Der er ingen, der er særlig syge, saa her er altid Liv, og jeg naar at faa en Del læst, saa jeg er ikke særlig interesseret i at komme herfra.
Jeg er blot lidt hæs, men jeg maa stadig ligge i Sengen. Jeg regner dog med at komme op en af Dagene, det værste er, at jeg faar en Del
Medicin, der smager af Pommern til, men det kan næsten altid lykkes at snyde og hælde det i Vasken i Stedet.
Jeg har tænkt paa, du maa da have en forfærdelig Mængde at skrive til, men du har jo ogsaa altid nok at fortælle om. For tiden oplever
jeg jo ikke ret meget. Jeg gaar og er spændt paa, om de her Par ”svenske” Piger gør Alvor af at skrive, men det gør de nok ikke, naar det
kommer til Stykket.
Jeg ærgrer mig for resten lidt over, at jeg ligger her i Dag, for 2det Batteri skal have fest i Aften, og det er med Damer. Havde jeg været
rask (eller rettere fri), ville jeg have set, om jeg kunne faa Grethe med, det var hende, der var ved Magnus. Hun har Plads i Malling, og
det er ikke mere end 10 km herfra.
Jeg var sammen med Herdis Ibsen og Jens Riise og hans Søster Inger for end tre Uger siden. Jens ligger her på Langelandsgade
Kasserne, og Herdis har Plads her i Aarhus, hun sagde, at Grethe havde spurgt efter min Adresse, hun ville vist vide, hvordan du var
tilfreds i Sverige, men jeg har ikke hørt fra hende endnu. Jeg kunne nok tænke mig at komme i Forbindelse med hende.
Det er for resten sket med hende den lille fra Helberskov, og det er jeg egentlig glad for, for det var ikke noget for mig.
Ja, jeg var sammen med Arne i Fastelavn (d. 16. Fbr.), og vi var til et ret godt Bal i Skelund om Søndagen, men vi maatte spille mig
begge gaa alene hjem, der er ikke noget af Interesse i Skelund mere.
Du skrev, at du ikke troede, at jeg og Aksel blev Pebersvende. Ja, for mit Vedkommende tror jeg nu, at det er noget, der meget let kan
ske, jeg har endnu ikke truffet en Pige, jeg for Alvor kunne tænke mig, og nu er jeg Soldat, her finder jeg nok heller ikke noget, der
stikker ret dybt, og næste Aar skal jeg gaa i Skelund, derefter rejser jeg nok til Udlandet et Par Aar - maaske, og saa bliver jeg jo snart
en gammel Karl.
Jeg kan for resten heller ikke tænke mig at blive forlovet endnu, for saa snart de fleste bliver rigtigt forlovet, kan de saamænd lige saa
godt tage og gifte sig, for saa spekulerer de ikke paa andet end Kæresten, det ser man tydeligt her, de fleste forlovede kommer ikke ud
at se og lære stort mere - det er da kun undtagelsesvis, og desuden regner jeg med, at jo før man bliver bundet, des før bliver det
kedeligt.
Leif Christensen
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Ved du, hvad jeg har tænkt paa, det er en Skam Irene er forlovet, det var en Pige, der lige kunne have passet for Niels. Jeg hørte for
resten, da jeg var til bal i Skelund, at jeg var ved at slaa Niels Peder ud der, saadan har Folk jo saa travlt.

Det med Sommerhuset var maaske ikke helt tosset, det var vel værst med at finde en god Plads til det, vi skulle næsten købe en Grund
selv, det ville da være det rareste, men det er vel det bedste at vente og snakke om det, til du kommer hjem.
Jeg faar nu nok Paaskeferie før April, vi skal jo have det i to Hold, det ene skal have de sidste 8 Dage i Marts, og det andet de første 8
Dage i April, jeg kommer vist paa det første.
Der er Udsigter til, at vi skal til Oxbøll nu knap om, men det betyder vel, at jeg ikke kommer med til Tyskland - ja, det er ikke helt sikkert
endnu. Jeg er i stand til at haabe, at vi kunne komme med, det ville da være en Oplevelse, for at komme til at gaa Flygtningevagt i
Oxbøll hele Sommeren, ville spille mig blive lidt træls.
Jeg tror godt nok, der vil blive lidt for dig at rydde op, naar du kommer hjem. Det er jo alligevel ikke det samme med en fremmed
Husholder, som naar du er hjemme, dog vil jeg sige, at det har gaaet helt godt i det lille Aar, det var værst med Haven i Sommer.
Nu faar du jo en stræk Pige til at hjælpe dig til Sommer, men jeg tror ikke, det er en, der rydder ret meget til side i en Fart, Irene er
maaske heller ikke god nok til at sætte i Arbejde, for jeg synes ærlig talt, at de somme tider har været lidt sent færdige, de Dage jeg har
været hjemme. Jeg har hovedsageligt sendt mit Tøj til vask her, saa har de jo været fri for at have Ulejlighed med det.
Jeg gad vide, hvad Aksel har gaaet og bedrevet i København i den her Maaned, han har slet ikke haft Tid at skrive til mig, det samme
gælder maaske ogsaa til dig, han har jo nok været en Del sammen med Torben, og vel ogsaa Ellen ”Slagter”, hende spekulerer han vist
lidt i, men jeg synes nu ogsaa, det er en ret ordentlig Pige, og vældig frisk er hun jo.
Holger bliver ved at følge med Maler Gerda, jeg var lidt sammen med dem til Fastelavn, og jeg maa sige, hun forbavsede mig meget til
sin Fordel, jeg har jo egentlig ikke kendt hende.
Naa, men jeg har vist ikke mere at fortælle, det er ogsaa lidt ubekvemt at sidde i Sengen og skrive. Jeg haaber dog ogsaa at komme
hjem en af Paaskedagene, jeg vil ogsaa, hvis det paa nogen Maade kan lade sig gøre, se at laven en Lørdag/Søndags-Orlov.
De bedste Hilsner
Ove
(Afskrift af brev fra Ove af 30. april 1947)

K.F.U.M.s Soldaterhjem
Haderslev

Haderslev d. 30-4-47
Kære Alle.
Hermed sender jeg lidt Sodamærker, og jeg haaber da, at det er blevet saadan, at I kan faa noget for dem. Jeg begynder egentlig at
befinde mig helt godt her, det var ikke saa godt med de her Befalingsmænd til at begynde med, men nu tror jeg nok, at de begynder at
vænne sig lidt til de her ”slappe Artillerister”, og vi har vel ogsaa lært at være nok saa paapasselige, vi staar mere paa Pinde for dem,
end vi gjorde de første Dage. Vi er stadig på Vagt nøjagtig hver andet Døgn, men til Gengæld bestiller vi heller ikke Spor mere, d.v.s. vi
skal forestille at ”arbejde” lidt den Formiddag, vi ikke er paa Vagt, men det bliver det værste Driveri, jeg nogensinde har været med til, i
de sidste Dage har vi gaaet og flyttet med nogle Senge, og 30 Mand bestilte bestemt ikke mere paa en hel Formiddag, end 2 Mand
kunne ordne paa en ½ time. I Dag har vi helt fri på Grund af Kongens Begravelse (Kong Christian den 10. blev begravet den 30. april 1947 fra
Christiansborgs Slotskirke - derefter sørgeoptog gennem Københavns gader inden transport med tog til begravelsesstedet i Roskilde Domkirke).

Jeg tror nok Obersten her, er en Mand, der har mere Orden i Sagerne, end ham vi havde i Aarhus. Som nu i Dag, har vi Ordre til enten at
blive paa Kasernen eller gaa i Kirke, han ville ikke se Soldaterne gaa og daske rundt paa Gaden under Gudstjenesten. Det hænder tit, at
han kommer og spørger en af os ud, naar vi staar paa Vagt, og et Par Gange har han været rundt paa Stuerne, han var bl.a. stærkt
interesseret i, om vi var kede af at flytte fra Aarhus - det var de fleste, hertil sagde han, at vi havde godt af at komme ned og se, hvad
der rører sig her, og det er der vist noget om.
Leif Christensen
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Jeg vil jo gerne have min Cykel herned engang, for det bliver til for lidt med at gaa, og som I vel kan forstaa, har jeg egentlig rigelig Tid
til nogle Smaaudflugter. Vi kan jo hver anden Søndag søge Lørdag/Søndags- Orlov, og saa have fri fra vi kommer fra Vagt om Lørdagen,
til vi tiltræder om Søndagen, og ellers kan vi faa Nattegn, naar vi vil.
Der staar en ny ”Nimbus” i et Vindue hernede, den er til Salg mod Aflevering af Indkøbstilladelser.
Naa, men I gaar vel ordentlig og pukler i det, Vejret har vel ikke været for gunstigt, der hænder jo da, at der falder en Del Regn - i Dag
giver det da godt ned her? Jeg er egentlig saa hurtigt udhvilet - jeg kunne lige tænke mig at komme hjem og køre Møg med det ene
Spand, I har vel Egon endnu? Hvordan gaar det med den lyse Hoppe, hun er vel i Orden igen? Hvis hun er det, er I dag godt kørende.
Jeg hører stadig intet til det, at jeg kom for sent hjem den Søndag, og jeg er ogsaa glad for, at det ikke er kommet med herned, for saa
havde det været en sikker Spjældtur. Den første af os har haft 5 Dages streng Arrest, men det var han nu ogsaa selv ude om.
I de sidste Dage har vi været fuldstændig paa Spanden med Penge, for sidste Gang vi fik Penge, tog de 8 Kr. for Batteribilledet, og det
svinder jo godt i Ugelønnen, jeg har maattet laane 10 øre for at sendt dette Brev, men nu skal vi ogsaa have de her 1900 i Morgen - Øre
altsaa.
Hvordan gaar det med dig Else, savner du Svenskerne noget, men du er vel ellers faldet lidt i Lave igen herhjemme? Jeg synes, jeg har
opdaget, at man kan vænne sig til meget, naar vi ikke gaar og spekulerer for meget paa noget andet.
Tak for Cigaretterne Niels.
Jeg kommer i alt fald ikke hjem før Pinse, hvis jeg kommer til den Tid. Ja, du maa egentlig godt sende mig en Indbydelse til din
Fødselsdag, Far, men saa tror jeg du skal skrive 60 år, ellers er der da slet ingen Chancer, med det maa du selv om, det er jo ogsaa dyrt
at rejse Hjem.
Naa, men jeg tror egentlig ikke, der er mere at fortælle nu, og jeg vil slutte med de bedste Hilsner.
Ove
(Brev til Else Pedersen fra Ove af 21. maj 1947)
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(Transskription)

K.F.U.M.s Soldaterhjem
Haderslev
Kære Søster

Haderslev, den 21-5-1947

Jeg takker dig saa meget for dit Brev og ikke mindst 10eren, den faldt paa et tørt Sted, hvis ikke jeg havde faaet den, skulle jeg have
gaaet i en hel Uge uden Penge. Naa, men jeg gider nu ikke skrive ret meget, for jeg er nu saa doven, og saa kommer jeg hjem nu
engang sidst i denne Maaned eller først i næste.
Det er saadan en daarlig Pen jeg har, for jeg har glemt min egen hjemme paa Stuen, saa der er en tilfældig, jeg har faaet fat paa her
paa ”Hjemmet”, jeg skal helt over Kasernegaarden for at hente min egen, det er for langt i denne Varme. I har vel ikke sendt min Cykel
endnu, der er en, der har fundet sin paa Banegaarden, uden at han havde faaet Besked om, at den var kommet, saa min kunne jo godt
staa der ogsaa, jeg vil ned og se efter det en Dag, ellers kan jeg godt undvære den til, jeg kommer hjem. Naa, men jeg faar ikke skrevet
mere nu, jeg skal stille til Vagt om en ½ Time. Jeg befinder mig ellers hel godt hernede nu.

Hils de andre.
Vi ses nok om en Uge.
Vi griner godt af de nye ”Basser”, de sveder.

De bedste Hilsner
Ove

(Afskrift af brev fra Ove af den 22. juli 1947)

Haderslev d. 22-7-47
Kære Søster.
Ja, her sidder jeg i min Seng og skriver med to Taburetter som Skrivebord; jeg har ellers ligget og nyt det ved Stranden hele
Eftermiddagen, det har været dejligt i Eftermiddag, rigtigt Strandvejr har det været. Vor Pengebeholdning slaar jo desværre ikke til, hvis
vi skal spise og danse derude ret tit, hvis vi tager derud en Dag til Middag og har Nattegn til 0200, det er ikke billigt men dejligt, der
kommer en Del Sommerpiger, og de er som Regel friske.
Niels og Marius var her en Tur i Gaar, jeg havde selvfølgelig ikke noget at bestille, saa vi var jo lige en Tur rundt i Byen, og jeg var med
dem på Hotel og spise Svinekotelet, det var bedre end Hærens Leverpostej. Det er ellers en dejlig Tur, de er ude paa, og indtil nu har de
været nogenlunde heldige med Vejret, det gør jo ikke noget med lidt Varme, naar der er Motor i Cyklen. Det er værre at træde, naar det
er lummert, det maa vi bekende, naar vi kører til Standen (9 km), vi smider ganske vist Jakken, selv om det er forbudt, men det er varmt
alligevel. Jeg havde tænkt på at rejse hjem paa Søndag eller næste Søndag, men de vil ikke lade os faa Orlov mere en fra Søndag
Middag til Søndag Aften, saa kan det ikke betale sig at rejse, og der har været noget ”Knalleri”, saa paa Søndag er der kun 2 Mand, der
faar Orlov.
Jeg tænker, jeg venter med at rejse hjem til, vi kommer til Aarhus. Jeg haaber, at vi faar Høstorlov, saa venter jeg til den kommer. Hvis
der bliver Lørdag/Søndags Orlov, tager jeg nok en tur over til Arne. Han og jeg havde for resten lidt Sjov med et Par af Sommerpigerne i
Ry, vi kom tilfældigt til at tale med dem Lørdag Aften efter Skuespillet. Om Søndagen havde vi dem med til Himmelbjerget, og om
Aftenen gik vi en tur. Jeg har skrevet og faaet Svar fra den ene en Gang, og nu vil jeg skrive igen, inden hun rejser fra Skolen. Det var et
Par friske Piger, og vi ser dem jo igen til næste Sommer.
Til Slut de bedste Hilsner
Ove

Efter endt militærtjeneste, den 23. oktober 1947, vendte Ove på ny hjem til Nørrevang, hvor han igen blev fæstet som
fodermester.
Ved siden af arbejdet som fodermester, startede han en maskinstation op sammen
med brødrene Niels og Aksel.
De fik hjælp fra Marschall-hjælpen til at købe traktorer og de nødvendige maskiner,
der skulle til for at drive en maskinstation.
De drev maskinstationen med god succes nogle år ved siden af, at de også passede
landbruget på fødegården Nørrevang.
Anden Verdenskrigs afslutning betød, at Danmark skulle til at finde sin plads i det nye verdenssamfund. Mange Lande var blevet hårdt ramt af krigen, og i denne sammenhæng kom Marshallplanen, (European Recovery Program, ERP), til at spille en væsentlig rolle for udviklingen i Europa og
herunder Danmark. Marshall-planen fik navn efter sin ophavsmand, den amerikanske general og
udenrigsminister George C. Marshall, som var en af USA’s mest centrale strateger i det 20. århundrede. Han blev tildelt Nobels fredspris i 1953 for sin rolle i genopbygningen af Europa.
Kilde: danmarkshistorien.dk17

Ove som ung, 1948
Privat foto2
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Den 21. juli 1948 slog der et lyn ned i taget til laden på fødegården Nørrevang, og kun en hurtig indsats fra Ove’s side
med at få afværget at ilden bredte sig og hurtigt få tilkaldt brandvæsnet, reddede gården fra at brænde. Det var således
kun ladens tag, der brændte.
For sin indsats modtog Ove en sølvske med inskriptionen: ”O.P. 21-7-48 Fra Brandforsikringerne”. Skeen er fortsat i
familiens eje.

Avisnotits
Fra Nordjyske avisarkiv, 22-07-194827

Ove var meget interesseret i motorkøretøjer og havde tidligere, som nævnt i hans breve, haft et par motorcykler, men
af viste regning fra Sofus Nellemann i Randers, ser det ud til, at han havde fået totalrenoveret motor mv. i en bil i
begyndelsen af 1950 til den forholdsvise store sum af 831,90 kr. Der foreligger ingen oplysninger om, hvilken bil, der er
tale om.

Regning fra Sofus Nellemann, Randers
Privat dokument2
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Fra Anni’s beretning om sin mor Johanne og om sin far Ove
fremgår det blandt andet, at Johanne kendte Ove’s søster,
Else, gennem gymnastik, cykelture og fælles bekendte.
Johanne kendte ligeledes til Else’s brødre, som boede på
Nørrevang, og særligt godt kendte hun Ove, som hun jo
tidligere gik i klasse med i Skelund Skole de første 5 år af
deres skoletid.
Ove og Johanne mødte også hinanden, når de unge fra
Skelund var rundt til bal og fest samt på forskellige ture.
Unge mennesker fra Skelund på tur, 1949
Ove gik jo til gymnastik i Skelund, og han var ret dygtig. Han
Ove er nr. 2 fra højre og Johanne er nr. 4 fra højre
kunne gå på hænder et langt stykke, så det har været et
Privat foto2
flot syn, når de stillede op til opvisning. Johanne har jo nok
kigget lidt efter den flotte mand, for historien går på, at de begge var til bal i venstre ungdom i Veddum. Der skulle de
følges ad hjemad. Og Ove havde flot tilbudt Johanne, at hun kunne da komme op på stangen på cyklen, så de kunne
køre sammen hjemad.

Men da det var lige efter krigen, så var det ikke muligt at få ordentlige slanger og dæk til cyklen. Derfor havde Ove
bundet noget reb rundt om hjulet, så de kunne køre på cyklen. Hver gang de kom til knuden, gav det et lille hop, og til
sidst grinede de så meget, at de væltede i grøften. De gik så hjem hånd i hånd, medens Ove havde den gamle
skærveknuser af en cykel på nakken.
Bekendtskabet udviklede sig imidlertid til mere, og selvom Ove i sine breve havde skrevet, at der ikke var nogle
ordentlige piger i Skelund, så havde den lille Johanne vokset sig til en smuk og skøn ung pige. Ove forelskede sig i
Johanne, som jo heller ikke var uinteresseret i Ove, og de indledt et kæresteforhold i 1949.
En tjenestekarl, som tjente på Nørrevang, og som boede Under Bakken, cyklede på vej hjem forbi Kærholm, hvor Johanne boede, og det hændte, at karlen råbte til hende over hækken, at han skulle hilse fra Ove og sige, at Ove var alene
hjemme, og at Johanne kunne kigge forbi. En dag Johanne var på besøg hos Ove, kom Ove’s far, Karl O. Pedersen, og
Else hjem. Da Karl O. Pedersen ingenting kendte til forholdet mellem Ove og Johanne, skyndte Johanne sig, at sætte sig
ind i en anden stue.
Karl O. Pedersen skulle imidlertid op i gangen med sin hat og skulle således gennem stuen, hvor Johanne ”gemte” sig.
Else havde dog hurtigt fanget situationen, og med et smil sagde hun til sin far, at hun nok skulle gå op med hans hat.
Ove’s søster Else, var for en periode fra november 1949 – til maj 1950 på ny taget til Sverige, hvor hun arbejdede som
tjenestepige på en gård, og både Ove og Johanne skrev jævnligt sammen med hende, og de skrev selvfølgelig også til
hende om, at Ove’s og Johanne’s forhold nu var så alvorligt, at de havde besluttet at forlove/gifte sig.

Ove’s brev til sin søster Else, 14-01-1950
Privat dok2
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Skelund d. 14-1-50
Kære Else
Først maa jeg vel sige mange Tak for Julegaven, Skindhandsker kom mig meget tilpas, jeg havde næsten lige opgivet at købe nogen selv
i Aar, jeg syntes ikke jeg havde Raad. Naa, men her gaar det ellers saadan helt godt, det gaar egentlig forbavsende godt med Gymnastik, vi har været op til 17 Karle, og der har mange Gange været over 20 Piger, der er ogsaa gaaet godt med at komme i Gang nu
efter Jul.
Jeg ved ikke, om du har hørt noget om, at Niels har søgt om at komme et Aar på Studierejse til U.S.A., der har han lige faaet Brev i Dag,
at hans Ansøgning er bevilliget, saa Niels damper af til Amerika allerede den 7. Marts i Aar, det er til de Forenede Stater, ikke Canada.
Det har været noget af en Lynbeslutning fra Niels’ Side. Juleaften havde han vist ikke spekuleret paa det, og nu skal han allerede rejse i
Marts. Det er saa Meningen, at jeg skal til at være Røgter igen, og Aksel skal hjem og køre med Traktoren, det er jeg glad for at blive fri
for igen.
Det er ikke helt umuligt, at jeg skulle gaa hen og faa Ring paa, inden du kommer Hjem, saa kan du vel selv gætte med hvem.
Naa, men vi er jo ellers godt tilfreds med vores Folkehold, jeg tror særligt, at Ib har forbavset os til den rigtige side, han er for alvor kvik
at gaa sammen med, Lilly laver jo god mad og Britta snakker i Telefon. Niels Peter er ingen sjælden Gæst. Naa, men jeg synes ikke
rigtig, jeg kan hitte paa mere at fortælle om, og de andre skriver jo ogsaa jævnlig.
Til slut sender jeg dig min bedste
Hilsen Ove
(Afskrift af brev fra Johanne til Else den 20. marts 1950)

Kærholm d. 20-3-1950
Kære Else
Jeg vil begynde med at sige Tak for Brevet og Lykønskningen; ja, du synes vel, at det var i en Fart, Ove og jeg vovede det store
Spring, men det kommer jo over en som en Nysen, som man siger, og vort Bekendtskab er jo heller ikke ganske nyt, saa det kunde
altsaa ikke være anderledes.
Jeg er hjemme i Vinter, der blev ikke noget af at sy, Far og Mor bliver jo ældre, og de kan slet ikke klare det alene. Magda er ogsaa
hjemme, ja d.v.s, den sidste Maaned har hun været Husbestyrerinde ude hos Harry Hald i Hurup. Signe er syg og har ligget i Sengen i
otte Uger. Det passer vist Magda meget godt, hun har nemlig faaet en Kæreste derude fra, saa hun tager alle Baller og Biografforestillinger med (han hedder Henning Lybech), saa hun er helt ”kurasig” i den her Tid. (kurassig = gl. Dansk ord for ungdommelig kådhed/livsglæde).
Vi var til Dilettant i Aftes, Skelund Dilettanter opførte ”Sparekassen”, det var de gammelkendte Ansigter, vi saa nemlig: Tilde Slejborg,
Maler Gerda, Karna, Søren Ibsen, Bager Johan, Dyrlig Mine, Ib og Peter Larsen, de kom helt pænt fra det alle sammen, men Søren Ibsen
var nu alligevel den bedste, han skulle nemlig være ualmindelig dum, og det behøver han jo ikke at komme på de skrå Brædder for at
vise.
Vi skal have Gymnastikopvisning den 2. April, og vi synes selv det gaar fint. Karlene har skam også faaet noget ud af Gymnastikken i
Aar, der er næsten ingen, der forsømmer i Vinter.
Af nyheder har jeg kun faa. Der er blevet lyst for N.P. Mikkelsen og Irene. Bryllupsdagen ved jeg ikke. Karlo og Minna skal vist giftes i
nær fremtid, deres Byggetilladelse er i Orden, og Karlo rejser fra Martinus til 1. April, nu har de ogsaa været forlovet i 5 ½ år, saa det er
nu heller ikke for tidligt, de faar deres eget.
Alt gaar ved det gamle paa Nørrevang, jeg var dernede Aftenen før Niels rejste, det kniber jo sommetider med Pigerne med at faa tid til
at lave Aftenkaffe, saa jeg maatte servere Kaffe for Mandfolkene, du kan tro, at vi havde en hyggelig Aften.
Nu maa jeg vist slutte. Søvnen melder sig, jeg skal til Aalborg i Morgen ud at besøge min lille kusine Hanne paa Klinikken - hun har faaet
det ene Øje knust under Leg, og nu skal hun have Glasøje, det skete for en Maaned siden, vi synes næsten ikke, det er til at komme over.
Nu haaber jeg, at du kan læse, det jeg skriver paa den gammeldags Maner. Den ny Retskrivning har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu,
og nu til sidst svigter Kuglepennen.
Hermed mange Hilsner og Tanker
fra Johanne
Også hilsner fra
Ove
N.B. Det gaar vist helt godt med Anthon og Lilly, hun er jo kun dernede om Dagen, men Ove siger Lilly gør sig Anstrengelser nok med at
faa en lille Flirt i gang, men Anthon er blevet klogere og ler bare af hende.
Hvis du faar tid, er et Brev meget velkommen”.
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Kæresteforholdet mellem Johanne og Ove resulterede i, at Johanne blev gravid, som hun antydede i sit brev til Else.
Johanne’s forældre insisterede derfor på, at de skulle blive gift, inden barnet blev født.
Ove og Johanne blev viet den 27. juli 1950 i Skelund Kirke af sognepræst Lundbæk Hansen. Vidnerne var nævnt som
brudeparrets fædre (Karl O. Pedersen og Niels Marinus Nielsen). Ove er registreret som landbrugsmedhjælper, og Johanne er
registreret som husassistent. De er begge anført som værende født i Skelund, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Ove den
24. februar 1925 som søn af gårdejer Karl Otto Pedersen og hustru Mette Kirstine Knudsen, Skelund Mark, og Johanne
den 21. maj 1925 som datter af gårdejer Niels Martinus Nielsen og hustru Andrea Petrea Jensen, Skelund Kær. (Kirkebog
1946-1956, viede, side 246 nr. 7 for 1950, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt)3f.
Udsnit af Kirkebog over viede

Der går dog en historie om, at Ove inden brylluppet lige skulle forbi et sted, hvor der var et rejsegilde. Det bevirkede, at
Ove blev lidt forsinket og faktisk kom løbende til kirken i allersidste øjeblik, men han nåede det, og de blev gift, som det
ses ovenfor.
Johanne stod ikke hvid brud, da hun var gravid i 7. måned og ikke var så stolt af det. Hun bar i stedet en flot lys
ceriserød brudekjole, som klædte den smukke brud flot. Hun havde ingen brudebuket ved fotograferingen, da hun efter
vielsen lagde den på Ove’s mor’s grav. Johanne havde i øvrigt ønsket, at brylluppet var blevet udsat til efter fødslen,
men sådan blev det altså ikke.

Johanne og Ove - bryllupsbillede
Kærholm have, 1950
Privat foto2

Niels, Andrea, Johanne, Ove og Karl Otto
Bryllupsbillede med forældrene i Kærholm have, 1950
Privat foto2

Ove og Johanne bosatte sig efter brylluppet hos Johanne’s forældre, Niels og Andrea, på Kærholm, da Johanne gerne
ville bo hjemme i forbindelse med fødslen.
Den 23. september 1950 fødte Johanne en pige på Kærholm, der blev døbt Henny Pedersen den 10. december 1950 i
Skelund Kirke.
Ove og Johanne boede ca. 5 måneder på Kærholm, men efter dåben flyttede de op på Nørrevang, hvor Ove jo arbejdede som fodermester, og det var meningen, at Johanne skulle hjælpe til i hjemmet. Det var imidlertid ikke en god ide, da
Else, som havde styret hjemmet siden sin mor Mette Kirstine’s død i 1940, behandlede Johanne som en simpel
tjenestepige og ikke som en svigerinde og medlem af familien.
Leif Christensen
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Anni har videre berettet:

”…. Efter fødslen skulle Johanne og Ove bo på Nørrevang, Ove som fodremester og Johanne
som tjenestepige. Det gik ikke så godt. Faster Else stod og tog imod hende, da hun kom med
barnevognen med ordene "så kunne hun være her". Johanne ville gerne hjælpe til, men hun
havde lige født, og en dag stod faster med en knyttet næve udenfor vinduet, og Johanne
måtte forlade det lille barn og gå ned i køkkenhaven og grave, selv om hun stadig ikke var helt
over fødslen. Det var ikke en holdbar tid for det unge par. Et stykke tid havde bedstefar Karl
Otto Pedersen (12) hjulpet en slægtning (fætter), der hed Jørgen med en gård i Langerim,
Øster Hurup. Han havde fået flere lån, men det blev altid sagt: ”Jørgen og så et hø hø”
bagefter. Han var ingen dygtig landmand.
Ove og Johanne fik tilbudt at forpagte (leje med ret til at drive stedet) gården, og den 1. maj 1951
forpagtede de så gården i Langerim, matr.nr. 11a, Nørre Hurup B, Als (i dag Langerimsvej 80,
9560 Hadsund). Det var en ældre gård med stråtag mv., der oprindelig var opført i 1872.

Gården i Langerim, 1954 - Henny i barnevogn på gårdspladsen, 1950 - Henny og Karl Aage i indkørslen, 1953 - Private fotos2

Det kom til at gå meget bedre med landbruget på gården i Langerim, for Ove var en dygtig og arbejdsom landmand.
Snart efter var Johanne gravid igen, og den 15. april 1952 blev der født tvillinger på gården i Langerim, Øster Hurup, Als Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt. Det var en hjemmefødsel, som var det mest almindelig på den tid. Tvillingebørnene var drenge, men
desværre var den ene dødfødt. Ove fik udleveret det døde foster i en spand, som han gik om bagved gården og begravede.
Det var ikke noget, der blev registreret i kirkebogen, og det var ikke noget, der blev snakket videre om. Først noget som blev fortalt
mange år senere. Den levende tvilling blev døbt Karl Aage Pedersen den 6. juli 1952 i Øster Hurup Kirke. Karl Aage var sund og rask,
og han fik navnet Karl, da den førstefødte dreng i familien gennem generationer har heddet enten Karl eller Niels.
Året efter den 12. december 1953 blev en datter født på gården i Langerim.
Hun blev døbt Aase Pedersen den 14. marts 1954 i Øster Hurup Kirke.
Den 31. december 1959 overtog Johanne og Ove gården fra Karl O. Pedersen,
så de ikke længere bare forpagtede den, og med den i 1954 nybyggede
kostald og udhus i form af maskinhus, havde de nu en fin gård. De var dygtige
og havde et godt og fornuftigt landbrug, særligt med kartoffelavl på den
sandede jord, men det var bare ikke en særlig stor gård.
I 1959 blev yderligere en datter født på gården i Langerim. Fødslen blev
igangsat, og det blev den 24. februar 1959, selvom Johanne og Ove først
tænkte, at det jo var på Ove’s fødselsdag, så det var ikke så godt, men så
tænkte de, at så kunne Ove i hvert fald huske det. Der var både en læge og en
jordmoder til stede under fødslen, der foregik på gården i Langerim.

Aase, Johanne med Anni, Henny, Ove og Karl Aage, 1959
Privat foto2

Henny havde fået besked på at gå med en klassekammerat hjem, og Karl og Aase blev passet hos Johanne’s forældre.
Efter fødslen stod lægen og jordmoderen længe bøjet over barnet, hvorfor Johanne satte sig op i sengen og forskrækket udbrød,
om der var noget i vejen. Lægen vendte sig om, mens han havde fat i barnets fødder og sagde. ”Se lige det her”. Barnet havde et
stort modermærke, der dengang fyldte det meste af kroppen.
Johanne blev vred og sagde: ”Nå er det bare det” Det kunne jo have været meget værre, at der f.eks. manglede et ben eller en arm.
Den 17. maj 1959 blev barnet døbt Anni Pedersen i Øster Hurup Kirke.
Anni har videre fortalt, at hendes mor, Johanne, var meget glad for at bo i Langerim, da der var et godt og fantastisk sammenhold,
som hun kendte fra Under Bakken. Naboerne var gode til at hjælpe hinanden, og børnene legede meget sammen. Damerne havde
strikkeklub mv., og de havde det godt med hinanden.
Johanne var derfor ikke meget for, at Ove undersøgte, om de kunne købe en større gård. Der var flere Ove kiggede på, men
Johanne sagde nej, indtil hun indså, at der ikke var nogen vej udenom…”
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Den 12. december 1951 blev Ove sigtet for at have overtrådt radiospredningsloven af 21. marts 1930, da han havde
undladt at betalt radioafgift for brug af en Philips-radio, som Ove og Johanne havde erhvervet i juni 1951 for 600 kr.
Ove havde ikke betalt afgiften, da han troede, at der automatisk blev opkrævet licens. Ove betalte en bøde på 40 kr.
den 7. marts 1952.

Politirapporten der blev optaget i forbindelse med manglende betaling af radio-afgift, 1951
Privat dok.2

Søndag den 28. september 1952 mødte Ove ved 23. Artilleriafdelings (Nørrejyske Artilleriregiment) 2. Batteri i Århus, hvor
han var blevet genindkaldt til i 3 uger som konstabel. I perioden var han dog udsendt til Oksbøl i forbindelse med en
efterårsmanøvre. Her gjorde han så tjeneste indtil lørdag den 18. oktober 1952.
For Ove var det et stort irritationsmoment. Han havde netop startet sin egen gård op og havde kone og to små børn
derhjemme. Så det var bare noget, der skulle overstås i en fart, så han igen kunne komme hjem til sin familie og passe
gården.

Hjemsendelsespas – fra Ove’s soldaterbog
Privat foto2
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Lørdag den 24. juli 1954 døde Ove’s bedstefar (morfar), Søren Dahl Knudsen, i Bakkelygade 7, Nørresundby, og han blev
begravet onsdag den 28. juli på Nørresundby Kirkegård. Han døde af alderdom 85 år gammel. Det var ikke så meget,
Ove havde haft med sin morfar at gøre.
I februar 1958 skete der en meget forfærdelig ulykke på Nørrevang, og der blev hurtigt ringet til Ove, der smed hvad
han havde i hænderne og skyndte sig til Skelund, hvor der var sket noget frygteligt med hans bror Niels.
Niels var sammen med en af karlene på gården ude at fælde træer i de 4-5 tdr. land skov, som hørte til Nørrevang. Der
var en meget stærk storm, men Niels regnede med, at han med sin erfaring i træfældning kunne klare opgaven, nemlig
at save næsten igennem ved roden, indtil han kunne binde et reb om træet og trække det ned i den ønskede retning.
Da savningen af et stort træ var næsten igennem, og Niels samt karlen skulle til at trække træet i den ønskede retning,
tog den stærke storm fat i træet og pressede det så meget, at det væltede – netop i den retning, hvor Niels og karlen
befandt sig. Karlen kom væk inden træet faldt, men Niels snublede over en trærod og fik det store træ ned over sig.
Han vågnede op på et hospital i Århus, og et langt sygeleje fulgte og senere 10 måneder på Ortopædisk hospital, hvor
der blev gjort alt for at genoptræne Niels, der jo kun var 35 år gammel. Desværre lykkedes det ikke, benene og en del af
kroppen var og forblev lammede, da hovednerven i rygsøjlen var revet over. Lægerne måtte fortælle ham, at han aldrig
kom til at gå mere.
I det godt og vel årstid, som Niels opholdt sig på hospitalerne, var det faderen og brødrene, særlig Ove, der ved siden af
deres eget stod for det overordnede arbejde med at drive fødegården Nørrevang videre.
Niels havde en enorm livsvilje og med stor ildhu og dygtighed drev han, efter hjemkomsten fra hospitalerne, slægtsgården, som han købte af faderen i 1959, videre på eksemplarisk vis, men desværre kunne helbredet ikke holde i det
lange løb, og han døde 48 år gammel, torsdag den 24. juni 1971.

Avisudklip om Niels Dahl Pedersen
Privat udklip2
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Billeder fra tiden, hvor Johanne og Ove boede i Langerim fra 1951 til 1963 - Private fotos2

Aksel, Valdemar, Jens Peter, Martha, Agnes,
Ingemann, Karl O., Margrethe, Anton,
Else, Johanne med Henny, Signe, Nielsine,
Marie og Dagmar - Nørrevang 1951

Karl, Else, Henny, Niels, Ove og Johanne, 1953
Familietur til Ø. Hurup Strand

Else med Henny og Karl - Ove og Johanne, 1953
Familietur til Ø. Hurup Strand

Johanne og Ove - ferie i Norge, 17. til 26. juli 1956

Henny, Aase og Karl - Ove’s bil, Opel
Consul årg. 1940, Langerim 1956

Johanne og Ove med Anni
Anni’s dåb, 17-05-1959
og Dåbsfest i Langerim

Henny, Aase og Karl - jul i Langerim, 1955

Lisbeth, Karen, Aksel, Karl O., Niels M., Niels P., Johanne med
Anni, Ove med Aase foran, Andrea, Valborg med Henny foran,
Karl og Else med Birgit

Ove, Henny og Johanne
Ejnar’s og Anne Lise’s bryllup, Skørping 07-08-1961

Niels, Henny, Ove og Aase

Aase, Karl, Anni og Henny, 1961
Fotograferet af Kehlet’s Farve Foto
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Ove’s søgning efter en større gård endte op med, at Ove og Johanne solgte gården i Langerim til Morten Odgaard,
Aarestrup, Frederikshavn, og købte en gård i Sønder Onsild, Ellitshøjgård, jf. skødet til en samlet pris af 302.400 kr. uden
besætning, af gårdejer Vilhelm Pedersen, Kristrup, og Søren Bach, Langå, der havde gården som investerings-projekt.

Avisudklip om salget og købet, 1963 - dårligt journalistarbejde - prisen er ikke korrekt
Privat dok.2

Den 19. februar 1963 flyttede Ove og Johanne med deres fire børn til Sønder Onsild. Johanne var meget ked af at forlade de gode naboer i Langerim, og der blev grædt meget, da de kørte derfra, og naboerne kom ud og vinkede farvel.
De var dog gode til at bevare kontakten til naboerne og vennerne i Langerim, efter de var flyttet.
De flyttede ind i Ellitshøjgård, matr.nr. 14a, Sdr. Onsild By og Sogn, på adressen Viborg Landevej 23, Sønder Onsild,
9500 Hobro, der oprindelig var en gammel selvejergård helt fra før udskiftningen i 1783 på 94 tdr. Land. (I dag er gården
revet ned, og der er bygget beskyttede boliger på stedet - Ny gård er genopført og udflyttet til Sparrehusvej 2A).

Ellitshøjgård, første foto er fra ca. 1950, og det andet foto er fra ca. 1975 - Private fotos2
Sønder Onsild er en landsby med en Kirke og en Stationsby, den er beliggende i det sydlige Himmerland 8 km sydvest for Hobro, 30 km
nordøst for Viborg og 26 km nordvest for Randers. 1 km sydlig for Sønder Onsild Kirkeby ligger Sønder Onsild Stationsby. 3 km nordlig ligger
Nørre Onsild. I dag hører Sønder Onsild under Region Nordjylland og Mariager Kommune. I 1963, da Johanne og familien flyttede til Sønder
Onsild, var det en selvstændig kommune, og hørte under Randers Amt. Ved kommunalreformen i 1970 kom Sønder Onsild til at høre under
Hobro Kommune, men stadig i Randers Amt.
Navnet Onsild betyder Odinshøj, og navnet indikerer rødder langt tilbage i tiden. Der er flere gravhøje i området, og det vidner om, at her har
levet mennesker siden oldtiden. Thulshøj, Grydehøj, Rishøj og Odinshøj er registreret og fredet. Den sidste, der har navngivet byerne, er dog i
dag ødelagt og pløjet ned. Der er også̊ en hellig kilde i området, Ingvords Kilde, der blev fredet i 1942. De tidlige beboere var bønder. Det vides
ikke præcist, hvor de slog sig ned, men i området øst for Nr. Onsild er der fundet spor af en tidlig bebyggelse og en kirke. Bebyggelsens
forsvinden kan formentlig kobles til pesten. Det vides ikke med sikkerhed, men den sorte død var hård ved området.
Der er en romansk landsbykirke i Sønder Onsild. Den er som de fleste andre romanske landsbykirker opført i 1100-årene. Her indførte kongen,
at bønderne skulle betale en tiendedel af deres afgrøder, tiende, til kirken. Det gav kirken det økonomiske afsæt til at gennemføre et
imponerende kirkeprojekt i hele landet. Onsild-byerne har oplevet stor tilflytning og erhvervsudvikling og med 2 minutter til motorvejen er
landsbyerne centralt placeret.

Kilde: Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, 201316 og Wikipedia7

Kort over den gamle Amts-inddeling.
Nederst er det Randers Amt med Onsild og Hobro
Øverst er det Ålborg Amt med Skelund og Hadsund
Fra Frem’s Amtskort over Danmark (1897-1904)19
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Vedrørende tiden i Onsild, har Anni skrevet følgende i sin beretning om sin mor:

...”Det var en gård i Onsild overfor en skole i en lille Kirkeby. Der flyttede vi til i foråret, da jeg blev 4 år. Der var nogle store stuer og
masser af plads. I køkkenet stod der et stort AGA-komfur.
Tiden i Onsild gik fint nok, det var bare noget andet. Johanne sagde øvterhaven, som de nye naboer studsede over, for hvad betød
det - Urtehaven var det jo.
Johanne gik til gymnastik i husmorforeningen og til tysk og engelsk, når der var mulighed for det på skolen.
Ove og Johanne spillede også kort med naboerne, og de tog på ture sammen. De havde stadig kontakt med Johanne’s
barndomsveninde fra Skelund, Ruth, der var blevet gift med Søren. De kom på besøg, og de tog på ferie sammen.
Ove passede arbejdet med gården og Johanne passede os fire børn, og der var også en tjenestekarl, der boede på gården. Så der
skulle laves mad til mange hver dag.
Johanne fik en halv slagtegris ind på køkkenbordet, som så blev parteret og pakket i pakker, som hun bagefter cyklede ned til
frysehuset i Onsild Stationsby med. Det var en stor hjælp, da der kom fryser, køleskab og vaskemaskine.
I starten havde vi også vaskekælder med gruekedel i kælderen i et udhus under en lejlighed, som blev udlejet til familier.
Jeg husker lejligheden var udlejet 2 gange, indtil mine forældre stoppede med udlejningen.
Johanne var altid i gang, det var et stort hus og en stor have. Jeg husker hun løb, når hun hørte stalddøren gå, for så skulle Ove og
karlen ind og have mad - og de var sultne. Om middagen var det varm mad, og om aftenen var det resten af det varme mad og så
rugbrød, hvis de var mere sulten.
Johanne kunne godt lide mørkningen, som hun kaldte det. Så sad hun i stuen og strikkede eller læste ved en lille læselampe. Det var
sidst på eftermiddagen, hvor der var faldet lidt mere ro på dagen, og der kun var aftensmaden tilbage, der skulle sættes på bordet.
Aftenkaffen var også vigtig. Ove skulle altid have et stykke kage, men Johanne prøvede at holde igen med vægten, så hun spiste tit
et stykke knækbrød med ost.
Johanne havde nok at passe inde i huset, men når roerne skulle hakkes, så måtte vi alle ud at hjælpe til. Ove sagde altid, at det ikke
blev nødvendigt i år, for han havde sprøjtet for ukrudt som meld og senegræs, og roerne så fine ud. Men når tiden så nærmede sig,
sagde han altid, at vi nok lige skulle rende dem igennem en enkelt gang.
Vi fik sommetider overtalt far til at køre til Øster Hurup, hvor vi kunne bade, men det blev aldrig så lang tid, for kørerne skulle jo
malkes om aftenen. Så tog far en lur mens vi badede, mor havde madkurv og kaffe med. Vi havde flere udflugter, hvor vi kørte ud i
det blå og satte os i vejkanten med campingbordet.
Bordet kunne klappes sammen, og der var 4 klapstole, der kunne være inden i bordet, og så kunne det bæres som en stor kuffert.
Der var også en madkasse, som kunne åbnes i siden. Der var 3 bakker i, hvor der kunne stå madder på række. Den var rødternet og
med et lille læderhåndtag, den kunne bæres i.
Ove og Johanne tog også på ferie, det var dog ikke nemt, da der skulle afløser på til at passe gårdens køer og grise. Det var Ove ikke
glad for, men de fik da holdt ferie både i Østrig (1971), England (1967) og Norge (1956, 1966 og 1975).
Familien så de også meget, vi var i Skelund en gang om ugen. Johanne blev sat af Under Bakken, og Ove kørte på Nørrevang. Fødselsdage og højtider var der også mange af.
Faster Else havde traditionen tro 2. juledag for hele familien. Det var med langt bord med masser af kager og efterfølgende varm
mad.
Vi kusiner og fætre legede godt sammen. Vi legede kluddermutter. Det er, når man står med hinanden i hånden, og så skal man
kludre sig ind imellem hinanden. Derpå kalder man på kluddermutter, som har stået udenfor rummet. Så skal den person forsøge at
få os kludret ud igen. Det kom der mange hvin og grin ud af.
Vi besøgte også farbror Ejnar, der var skovfoged i Skørping og gift med Annelise. Det var nok mest mig, der var med på disse besøg
for de fik først børn efter mig - Torsten og senere Kirsten.
Farbror Aksel boede i Buddum og var gift med Karen. Der var 4 børn alle piger - Lisbeth og Birgit og tvillingerne Dorte og Bente.
Det var rigtig hyggeligt at besøge dem, de var så gode at lege med, og det gik altid bedst, når vi skulle hjem”.
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Anni har supplerende skrevet følgende i sin beretning om sin far:

Vi flyttede til Onsild, da jeg blev 4 år - det må havde været i 1963. Det var en fin gård med næsten 100 tønderland. Jeg blev spurgt
om min lille seng skulle stå her (soveværelset hos forældrene), og det svarede jeg bestemt nej til, men sådan blev det. Jeg havde min
seng inde ved far og mor i et par år. Soveværelset var ved siden af køkkenet. Jeg blev sendt først i seng, da jeg var den mindste, men
når så kaffekopperne begyndte at rasle, så kiggede jeg forsigtig ud, og så fik jeg alligevel lov til at være med og få lidt saftevand samt
hygge med de andre. Det skulle jo ikke være en straf at blive sendt i seng.
Vi havde en lille fjernsynsstue, og 3 stuer der ikke rigtig blev brugt eller opvarmet. Det fik far lavet om på med tiden, så vi fik alle
vores egne værelser, en stor stue, som vi brugte dagligt, og en havestue med glasdøre, så man kunne kigge ind i den anden stue.
Far fik godt gang i landbruget og markerne gav godt. Han havde en karl på gården til at hjælpe, og der var også det, man kaldte en
Bette-karl (en ung mand fra Onsild), som kom en gang imellem. Der var nok at se til med kører og grise. Far kom sommetider til skade,
særlig husker jeg håndsvinget på transportøren, som ramte ham. Det skulle gå i hak af sig selv, men det gjorde svinget ikke, så det
kom tilbage med fuld kraft og ramte far i baghovedet.
Doktor Theil kom hurtigt, for som han sagde i telefonen, hvis det er Ove, der er meldt tilskadekommen, så er det alvorligt.
Hver aften skulle far lige ud i stalden for at se, om alt var i orden. Mor gik nogle gange i seng før, han kom ind, men heldigvis ikke
denne aften. Da mor slukkede fjernsynet, kunne hun hører, at far råbte oppe fra laden. Han havde fået sin ene fod i klemme, da han
ville hoppe over nogle transportbånd. Mor fik besked på at hente en nedstryger, og hun blev så forvirret, at hun slet ikke kunne
tænke klart i den pressede situation. Far fik dog ved fælles hjælp foden fri, og han gik med bandage og humpede lidt rundt et stykke
tid efter.
Far skar sig somme tider, når han barberede sig. Så sad der et lille stykke toiletpapir på
de steder, hvor han have skåret sig. Han brugte sæbe og en ragekniv til barbering, som
man gjorde i gamle dage.
Far skulle også altid op og sove til middag. Han smed lige bukserne, og så lagde han sig
i sengen. Så hans side af sengen havde altid en noget stram lugt, da han ofte kom fra
stalden, men sådan var det, det var vi vant til.
Far døjede med åreknuder, og når han kom ind om aftenen efter en dags hårdt
arbejde, så han havde han meget uro i benene. For at få ro i benene plejede han at
vippe lænestolen tilbage mod vægen. Han prøvede alle muligheder for at sidde godt
og få benene op.

Ragekniv – Foto fra butikannetrine.dk37

Dog hændte det somme tider, at der var længere over til væggen end beregnet, hvilket
medførte, at han væltede med begge ben op i vejret. Vi turde ikke grinede, før der lød
en høj latter fra far. Så vidste vi, at vi også kunne grine af det.

Jeg kunne også godt lokke ham til at spille kort med mig. Jeg sad med kortene givet, og når han så gik forbi, så kunne han ikke afslå
og sagde så bare et lille spil.
Mine søskende sagde jeg var forkælet, for jeg fik fine julegaver. Der var ikke så mange penge og gaver, da de var små, men nu havde
vores forældre fået bedre råd. Vi har aldrig følt, vi manglede noget. Der er ikke bare blevet brugt penge, men den fornemmelse, at vi
kunne få, hvis vi manglede, den var rar at have, og den har jeg altid selv været glad for at praktisere senere i livet.
Far kunne godt lide tomater på franskbrød og med sukker på. Men som han sagde, det er en frugt så derfor sukker, og så grinede
han lidt.
En anden ting, vi havde med ham, var at vi spiste pænt vores blødkogte æg, og så skulle de
vendes om, så det ikke kunne ses, at de var spist. Far skulle så gerne ramme vores hule æg
først. Vi var altid meget spændt på, om far var med på legen – det var han selvfølgelig.
Da vi boede i Langerim, var der kun een kakkelovn, og soveværelserne var isnende kolde.
Derfor rullede far os børn ind i varme tæpper, inden vi blev lagt i seng. Det var der også
meget sjov ud af, særligt når fødderne blev lagt på hovedpuden.
Min far lærte mig også at slå op i en telefonbog og at ringe fra det telefonapparat, vi havde
hængende på væggen. Det var et med håndsving, som vi skulle dreje på og derefter løfte
røret. Der var så en dame der tog opkaldet fra centralen i Onsild Stationsby. Så kunne man
sige nr. 7, det var købmanden, vi havde nr. 17. Vi ringede kun, hvis det var særlig vigtigt ellers løb vi bare over til hinanden.

Vægtelefon, Fra invaluable.com38
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Ove og Johanne var meget sammen med familien i Skelund og havde mange sammenkomster, ture og udflugter
sammen.
Ove’s bror Niels’ havde lavet optegnelser i et kladdehæfte over bilture og udflugter, hvoraf det blandt andet fremgår:
”Søndag den 17. juli 1955 var Else og jeg ved stranden ved Hurup sammen med Ove og Johanne og børnene, de var ikke store dengang,
Aase var kun 1¾ år. Vejret var stadig varmt og tørt, tørken var nu ved at gøre sig gældende”.
”Søndag den 31. juli 1955 var Ove og Johanne, Else og jeg en tur på Mols, der var stadig varmt og tørt. Høsten var nu i gang. Jeg husker
ikke meget fra denne tur, men vi var i Ebeltoft og beså Rådhuset og den Siamesiske samling”.
”I dagene fra 17. til 26. juli 1956 var Ove, Johanne, Else og jeg en tur i Norge, som fik et særdeles vellykket forløb. Under Norgesturen
indså vi betimeligheden af og fordelen ved at anskaffe os et såkaldt autosæt (campingbordet, som Anni har beskrevet ovenfor), og det
anskaffede jeg mig straks efter hjemkomsten”.
”Sommeren 1957, antageligt i Juli måned, var vi en søndag en tur i Viborg og ved Halds og Dollerup Bakker. Vi kørte i Oves ”Consul”, og
selskabet bestod af Ove, Johanne, Henny, Else, Ejnar og jeg. Vi spiste til middag på Borgevold i Viborg det kostede 70 kr., og det var dyrt
i forhold til det, vi fik. Det var ved denne lejlighed, at Ejnar efter at have drukket en øl til maden udtalte: ”Jen blyver tued hiel ånt mejesk
o sonen jen”. Vi har sikkert drukket vores medbragte eftermiddagskaffe et eller andet sted ved Hald sø, jeg husker ikke hvor”.
”En søndag i juli 1959 var Ove og Johanne, Else og jeg og muligvis en eller to af børnene en tur ved Fussingø, hvor vi fandt en herlig
plads til at nyde vores medbragte frokost. Efter et passende ophold der, kørte vi videre over Aulum, Langå og Laurbjerg, og derfra over
til Mols Bjerge. Vi kørte over Agri og kom til Trehøje og Tinghulen, som vi så for første gang. Jeg kan desværre ikke huske, hvor vi fandt
vores kaffeplads, men en god plads havde det sikkert været, og turen var herlig”.
”En søndag eftermiddag allerede omkring den 30. april 1961 samledes et større selskab til kaffedrikning nede i kæret. Vejret var
ualmindeligt smukt og varmt og fuglene sang, så det var en lyst. Selskabet bestod af Ove, Johanne, deres 4 børn, Aksel, Karen, Lisbeth,
Birgit, Ejnar, Anne-Lise, Anton, Margrethe, Far, Else og jeg - i alt 17 personer”.
”Den anden Pinsedag den 18. maj 1964 samledes vi alle til kaffeselskab oppe hos Ejnar, dvs. Ove, Aksel og Ejner med kone og børn,
samt Far, Else og jeg. Vi samledes hos Ejner klokken 215, hvorefter vi begav os ud i skoven. Ejnar havde på opfordring lovet at finde en af
de skønneste kaffepladser i sit skovområde, men da vi nåede ud til pladsen og skulle til at slå os ned, blev der vild opstandelse - for
børnene så to hugorme. Da ingen havde mod på at sidde i selskab med dem, måtte vi finde en anden plads. Det var ellers en udmærket
plads med en god udsigt mod øst, vi kunne bl.a. se Thorup kirke og over trætoppene skimtedes Madum sø. Vejret var ualmindeligt
smukt, fuglene sang noget så smukt, så selv om hugormene voldte lidt forstyrrelse, fik vi en dejlig eftermiddag ud af det alligevel”.

”Søndagstur i kæret, den 31. maj 1964 var hele den nærmeste familie samlet omkring to autosæt nede i kæret til kaffe. Der var Ove, Aksel og Ejnar
med koner og børn, Anton, Margrethe og Agnes, Far, Else og jeg. Da Ove og Johanne havde en af Henny’s veninder med, var der i alt 10 børn og
12 voksne personer tilstede. Vi havde det noget så dejligt, vejret var særdeles smukt, fuglene sang og børnene legede noget så morsomt”.
Privat foto2

”Søndag den 16. august 1964 var vi oppe hos Ove og Johanne i Onsild. Vi havde kaffen med, som vi kørte ud og nød et eller andet sted i
en lille skov. Turen gik videre over Fussingø, Læsten, Hvidding tilbage til Sdr. Onsild. Vi blev der og spiste til aften”.
”Søndag den 6. juni 1965 var vi alle samlet nede i kæret om kaffebordene, der var Ove, Aksel og Ejnar med familier og Anton, Agnes,
Else, Far og jeg, samt Skrædder Niels og Andrea, i alt 22 personer. Vejret var ualmindelig fint - det var Pinsedag”.
”1. Pinsedag den 29. maj 1966 var vejret ualmindelig smukt, hvorfor vi nød eftermiddagskaffen i kæret. Til stede var Ove, Aksel og Ejnar
med koner og børn og Anton, Agnes, Skrædder-Niels, Andrea, Far, Else og jeg og Keld, i alt 22 personer.
”Søndag den 11. juni 1967 var familien samlet om eftermiddagskaffen nede i kæret - i år manglede dog Anne-Lise, de havde fremmede,
og Aase, der var på Bornholm. Vejret var smukt og behageligt, så vi havde det rart”.
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Ellitshøjgård perioden 1963/1966 - private fotos2
1964

1964
1963
1962

1965
1965

Ove fik udstedt et nyt kørekort den 16. april 1966 - Hans første kørekort fik han i 1946
Privat foto2

Leif Christensen

41
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)

Slægtshistorie

Johanne’s og Ove’s feriekort fra henholdsvis ferien i England i 1967 og Østrig i 1971 - private kort2

(Transskription)

19-07-67
Kære alle.
Vi har haft en behagelig Overfart. Vi befinder os nu 150 km nord for Edinburgh, altsaa i det skotske Højland, her er meget smukt.
Kortets Billede er Dronningens Sommerresidens. Alt er forløbet uden mindste uheld. Vejret er nogenlunde.
Alt vel
Hilsen
Far og Mor

(Transskription)

Tyrol-20-7-71
Kære alle derhjemme
Vi er godt ankommet til ”Bestemmelsesstedet”, Her er fin Natur, men vejret er
dårlig, det regner og er kølig, vi håber det bliver bedre til Svævebaneturen op
over Fjeldet. Vi skal til Italien én af Dagene. Far og jeg, Rejselederen og
Chaufføren er de eneste danske i Bussen. Resten er Nordmænd og Svenskere,
men vi klarer os.
Hilsen Far og Mor.
(på siden af kortet)

Vi kommer hjem d. 28, men vi bliver nok læsset af ved Døren, ellers ringer vi.
Ove og Johanne fra deres ferie i Østrig, 1971
Privat foto2
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42
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)

Slægtshistorie

Billeder 1963/1972 - fra de første 10 år, hvor Johanne og familien boede i Ellitshøjgård i Sønder Onsild - private fotos2

Mina, Ove, Johanne og Carlo
Stuen i Ellitshøjgård under ombygningen, 1963

Anni og Karl Aage spiller og Ove ser på
Stuen i Ellitshøjgård, 1964

Johanne, Karl og Ove
Karl’s konfirmation - 16-04-1966

Anni, Karl Aage, Ove, Aase og Johanne
Nytårs Aften, 1965/66

Andrea, Niels, Johanne, Ove og Karl Aage
Søndagsbesøg hos Andrea og Niels, Skelund, 1966

Aase, Johanne, Anni, Karl Aage og Ove
Stuen i Ellitshøjgård, 1968

Johanne og Ove
Mary’s og Egon’s sølvbryllupsfest, 1970

Johanne, Ove og Niels
Ellitshøjgård, 1968

Ove og familien
Ferie Norge, 1966

Ove, Aase og Johanne
Aase’s konfirmation - 30-04-1967

Ove, Niels og Ejnar spiller kort
Nørrevang 1969

Henny, Johanne og Ove
Hos Henny og Leif, Østerlarsvej 16, 2770 Kastrup, 1972
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Ove og Johanne fik i alt 4 børn og 7 børnebørn:
Datteren Henny Pedersen
og hendes mand Leif Christensen
boende i København
Deres børn:

Mette Christensen * 14-02-1976
Thomas Christensen * 31-01-1976

Sønnen Karl Aage Pedersen
og hans hustru Kirsten Marie Raal
boende i Gunderup
Deres børn:

Niels Jon Raal Pedersen * 05-10-1984
Line Marie Raal Pedersen * 10-05-1989

Datteren Aase Pedersen
og hendes samlever Lars Melander
boende i Uddevalla, Sverige
Deres børn:

Emmy Melander * 12-02-1981
Lise Melander * 31-01-1983

Datteren Anni Pedersen
og hendes partner Magnus Emil Jørn Petersen:
boende i Århus og Odder
Deres barn:

Kathrine Margrethe Pedersen * 03-07-1997

Billeder mv. 1973/1974 - hvor Johanne og Ove fortsat boede i Ellitshøjgård i Sønder Onsild - private fotos2

Ove, Anni, Johanne og Andrea
Anni’s konfirmation, Ellitshøjgård - 1973

Ove, Karl O. og Henny med Mette (4 generationer)
Mette’s dåbsfest, Ellitshøjgård, 1974

Henny og Leif
Bryllupsbillede 23-09-1973

Johanne, Ove, Henny og Mette
Listedvej 84, Kastrup, 1974

Ove, Johanne og Andrea
Stuen i Ellitshøjgård, 1974

Ove og Leif planlægger ferietur til Norge
Ellitshøjgård, 1974
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Johanne’s og Ove’s ferie og sølvbryllup i Norge, 1975 - privat fotos2

Ove og Johanne var på ferie i Norge i 14 dage i juli/august 1975
sammen med Anni, Henny, Leif og Mette
Den 27. juli 1975 havde Johanne og Ove sølvbryllup
Det blev fejret på Sigvardsens Hotel, der ligger vest for Jøstedalsbreen
på adressen, Soerstrandsvegen 16, Sandane, 6823 Norge

Ove og Johanne på vej ned ad trappen fra Sigvardsens Hotel,
Norge, 1975

Leif Christensen
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Potpourri af billeder fra ferien i Norge 1975

Ove var også meget interesseret i sport og særligt nød han at se fodboldkampe og ishockeykampe i fjernsynet.
Det blev dog også mulighed for at se nogle fodboldkampe ”live”, blandt andet var Ove, Henny og Leif til fodbold i Ålborg
den 3. november 1968, hvor Aab og KB spillede mod hinanden, som var den sidste kamp i 1. Division dette år.
Det var en meget betydende kamp, da hele fire klubber havde samme pointtal inden den sidste og afgørende kamp. På
grund af målkvotienten lå KB før kampen mod Aab som nr. 1, så de skulle bare vinde kampen for at vinde mesterskabet,
men et kvarter før afslutningen stod der stadig 0-0 i den spændende fodboldkamp.
Herefter tog tingene dog fart, to hurtige mål – et til hvert hold og resultatet var indtil 6 minutter før tid 1-1, men så
lykkedes det KB at score, hvilket gjorde dem til danske mester i 1968. En meget god kamp, som Ove, Henny og Leif gik
meget op i, selvom de dog holdt med Aab.
Når Ove og Johanne var i København og besøge Henny og Leif, efter 1973 og årene frem, var det næsten altid sikkert, at
Ove og Leif skulle i Idrætsparken for at se en kamp, hvis der blev spillet nogen. Det lykkedes dem også at se end 3 – 4
kampe.
Leif Christensen
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Billeder 1976/1983 - perioden for de sidste 7 år, hvor Ove og Johanne boede i Ellitshøjgård i Sønder Onsild - private fotos2

Ove, Johanne med Mette, Mary med Thomas og Egon
Thomas’ dåbsfest, Ellitshøjgård, 1976

Ove leger med Thomas og Mette
Kolonihaven Formosa, Amager
1977

Mette leger læge med morfar Ove
Ellitshøjgård, 1977

Ove leger med Mette og Thomas
Ellitshøjgård, julen 1979

Johanne, Henny/Thomas, Ove/Mette, Aase og Anni
Ellitshøjgård, 1976

Restaurering af stuehuset,
Ellitshøjgård, 1976

Anni, Karen, Torsten, Aksel, Ove, Karl O. med Kirsten foran, Johanne, Agnes, Henny
med Mette, Annelise, Leif med Thomas, Bente, Poul Henning med Lisbeth foran, Dorte,
Aase, Andrea og Else
Karl Otto Pedersen’s 91-års fødselsdag 16-05-1977
Festen blev holdt på Nørrevang søndag den 15-05-1977

Ove havde givet Mette og Thomas traktorer i julegaver
Listedvej 84, Kastrup, mellem Jul og Nytår 1978

Ove og Johanne til Henny’s 30-års fødselsdagsfest
Bønnerup Strand, 1980

Ove - Nytårsaften 1978/79
Listedvej 84, Kastrup

Kisser og Karl Aage
Bryllupsbillede 24-07-1982
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Ove, Leif, Thomas, Andrea, Johanne, Karl Aage og Kisser
Ellitshøjgård, Onsild, Julen 1982

Forrest og venstre rundt:
Ove, Mette, Henny, Anni og Johanne
Der danses om juletræ, Ellitshøjgård, 1982

Leif, Thomas, Johanne og Ove
Ellitshøjgård, Julen 1982

Desværre blev det den sidste jul, som Johanne og familien kunne holde sammen med Ove,
da han i løbet af 1983 blev angrebet af en kræftsygdom (bugspytkirtlen). Fra det tidspunkt Ove
første gang kom på hospitalet og indtil hans død, gik der under et halvt år.
På dette halve år lykkedes det Ove på trods af smerterne at sætte gården i fin og god stand
– den skulle være klar til salg, så der ikke senere skulle være nogle problemer for Johanne.
Den 18. juli 1983 sov Ove ind på Hobro Sygehus. Han blev bisat fra Sønder Onsild Kirke
torsdag den 21. juli 1983. Urnenedsættelsen fandt sted på Skelund Kirkegård.

Gravsten fra Skelund Kirkegård - Privat foto2

Johanne og Ove - 1982
Privat foto2
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Kirkebog – Fødsel og dåb

Kirkebog 1915-1927, fødte kvindekøn, side 67, nr. 4 for 1925, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 3a

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen

49
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)

Slægtshistorie

Kirkebog – Konfirmation

Kirkebog 1934-1945, konfirmerede drenge side 17, nr. 4 fra 2. april 1939, nr. 1 på siden, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 3d

Samme kirkebog – udklip venstre side

Samme kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen
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Kirkebog – Vielse

Kirkebog 1946-1956, viede, side 246 nr. 7 for 1950, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt 3f

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip
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Historiske begivenheder i Ove Pedersen’s liv
1925 - 24. februar 1925 blev Ove Pedersen født i Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
29. oktober 1925 – Københavns Lufthavn i Kastrup blev indviet.
1926 - 1. august 1929 - Pressens Radioavis gik i luften.
1928 – 11. september 1928 blev Århus Universitet indviet.
1929 - 9. januar 1929 - Penicillinet blev anvendt for første gang.
24. oktober 1929 - Wall Street-krakket.
1930 - Jetmotoren blev opfundet af Frank Whittle.
1931 – 19. oktober 1931 – Landstinget vedtog omfattende kriselove for at hjælpe landbruget.
1932 - 9. januar 1932 - Den østrigske ingeniør Gustav Tauschek fremstillede det første datalager på en magnettromle.
1933 – 9. oktober 1933 døde Ove’s mormor, Else Thygesen, gift Dahl Knudsen af en hjerneblødning.
1. juni 1933 - Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen blev Aalborg Tårnet indviet.
3. december 1933 - Christian 10. talte, som den første danske konge, i radioen.
1934 – 2. august 1934 – Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.
1935 - 14. maj 1935 - Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.
1936 – 6. maj 1936 døde Ove’s farfar, Niels Pedersen, af alderdom.
1938 - 29. maj 1938 - Aalborg Lufthavn blev indviet.
22. oktober - Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria.
1939 - 1. september 1939 - 2. verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.
Albert Einstein informerede præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.
1940 – 7. juli 1940 – Ove’s mor, Mette Kirstine Knudsen, gift Pedersen, døde som følge af kronisk nyrebetændelse.
9. april 1940 - Danmark og Norge blev besat af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske besættelsesmagt, og skånede derfor den danske befolkning mod militære overgreb og ødelæggelser. (Fredsaftalen ophørte i 1943 med Augustoprøret).
1941 - 1. januar 1941 - Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december 1941 - Japans angreb på Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side.
1942 - 6. januar 1942 - Amerikanske styrker blev udstationeret i England.
1943 - 10. marts 1943 - Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.
(Slutningen af august) - Danskerne var utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret startede med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august 1943 - Danmark blev erklæret i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte den danske regeringen.
1.-2. oktober 1943 - Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000, blev varskoet og slap væk til Sverige, men ca. 500 blev fanget og
deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkom.
1944 - 4. januar 1944 - Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.
19. september 1944 – Dansk politi blev arresteret af den tyske besættelsesmagt og deporteret til Tyskland.
1945 - 21. marts 1945 - RAF bombede Shellhuset i København. Ved et uheld blev Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en
ejendom på Sønder Boulevard også bombet.
5. maj 1945 - Danmark blev befriet af de allierede, hvilket afsluttede 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm blev dog først befriet
senere.
6. og 9. august 1945 - Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober 1945 - Forenede Nationer (FN) grundlagt.
1946 - 5. april 1946 - Russerne forlod Bornholm, og det satte endelig punktum for krigen på øen.
1947 - 29. november 1947 - FN besluttede at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som
endnu ikke er effektueret i 2022.
1948 - 22. marts 1948 - Retskrivningsreformen blev gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen trådte i kraft
den 1. april 1948
1949 – 1. april 1949 – Hjemmeværnet blev grundlagt.
29. august 1949 - Sovjetunionen sprængte sin første atombombe i Kasakhstan.
1950 - 27. juli 1950 – Ove Pedersen blev gift med Johanne Katrine Nielsen.
23. september 1950 - Deres datter Henny Pedersen blev født i Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
24. juni 1950 - Tropper fra Nordkorea angreb Sydkorea, som blev starten til Korea-krigen.
1951 - 9. januar 1951 - FN’s hovedkvarter i New York, USA, blev indviet.
2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus fandt sted i Riis Skov.
1952 - 15. april 1952 - Deres søn Karl Aage Pedersen blev født i Langerim, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
10. januar 1952 - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise sank i den Engelske kanal efter at have drevet rundt i 13 døgn,
med svær slagside efter en storm.
1953 - 12. december 1953 - Deres anden datter Aase Pedersen blev født i Langerim, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
27. januar 1953- Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.
5. juni 1953 - Danmark får ny grundlov.
Kilde: mest Wikipedia

Leif Christensen

52
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)

Slægtshistorie

1955 - 8. februar blev det hidtil anvendte dobbelt-A (AA), erstattet af bogstavet Å.
14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) blev sat i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur blev sat i gang af Kong Frederik 9. og Jens Olsens yngste barnebarn Birgit.
Danmarks første IT-virksomhed Regnecentralen blev dannet.
1956 – I foråret 1956 opstod der en omfattende arbejdskamp. Arbejderne krævede arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer.
23. oktober - Opstanden i Ungarn startede.
1957 - Danmarks første datamat DASK kom til verden.
14. maj - Folketingsvalg i Danmark. H.C. Hansen (S) fortsatte som statsminister, men efter et mindre socialdemokratisk mandattab kom Det Radikale
Venstre og Danmarks Retsforbund nu med i regering.
4. oktober – Sovjetunionen opsendte den første kunstige satellit, Sputnik 1.
1958 – 24. juli 1954 døde Ove’s morfar, Søren Dahl Knudsen.
1. januar - Rom-traktaten trådte i kraft, og dannede de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF).
1959 – 24. februar 1959 – Ove’s og Johanne’s fjerde barn og tredje pige Anni Pedersen blev født i Langerim, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista blev styrtet af Fidel Castro.
2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.
1960 - 15. februar - Aksel Larsen stiftede Socialistisk Folkeparti efter at være blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti.
21. juli - Frihandelsområdet EFTA blev stiftet i Stockholm af syv stater, som ikke er medlemmer af toldunionen EF. Landene var Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig.
30. januar - Passagerskibet M/S Hans Hedtoft forliste med alle mand om bord ved Kap Farvel, Grønlands sydspids.
1961 – 20. januar - John F. Kennedy blev indsat som USA’s 35. præsident.
12. april - Jurij Gagarin blev det første menneske i rummet i Vostok 1.
13. august - Opførelsen af Berlinmuren mellem Vestberlin og Østberlin blev påbegyndt.
1962 - 3. september - Statsminister Viggo Kampmann opgav posten efter flere hjerteanfald. Udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister.
22. oktober - Cubakrisen. USA blokerede søvejen til Cuba.
1963 - 19. februar 1963 flyttede Ove og Johanne til Sønder Onsild, hvor de havde købt gården Ellitshøjgård.
26. juni - Præsident John F. Kennedy holdt tale i Berlin og udtalte de berømte ord "Ich bin ein Berliner".
28. august Dr. Martin Luther King holdt sin berømte tale - I Have a Dream - på trappen foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for 250.000 tilhørere.
23. marts - Grethe og Jørgen Ingmann vandt eurovisionens Melodigrandprix i London med melodien "Dansevise" – første gang for Danmark.
22. november - Den amerikanske præsident John F. Kennedy blev skudt og dræbt i Dallas, Texas.

Fra music.apple.com22

1964 – 16. januar - Københavns Borgerrepræsentation vedtog et forbud mod rygning i hovedstadens sporvogne og busser i de tilfælde, hvor der ikke
kan skærmes af for ikke-rygere.
24. april - Den lille havfrue fik hovedet savet af i nattens løb.
18. september - Den 18-årige prinsesse Anne-Marie blev viet i Athen til 23-årige kong Konstantin af Grækenland.
16. oktober - Kina foretog sin første atomprøvesprængning.
1965 - 8. marts - Vietnam-krigen blev optrappet, da 3.500 amerikanske marineinfanterister ankom til Sydvietnam som de første amerikanske kamptropper i krigen.
18. september - 4 politibetjente blev skudt på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der kort efter blev anholdt. Han blev dømt til livsvarigt
fængsel, hvoraf han afsonede godt 33 år, inden han blev benådet. Efter drabene fik det danske politi lov til at bære skydevåben.
1967 - Postnummersystemet blev indført i Danmark.
3. juni - Den socialdemokratiske regering under Jens Otto Krag indførte moms i Danmark. Momsen var på 10%.
10. juni - Kronprinsesse Margrethe 2. og Prins Henrik blev gift i Holmens Kirke.
15. juni - København fejrede 800-års jubilæum.
1968 - 15. januar – En orkanagtig storm over Danmark kostede 9 mennesker livet.
23. januar - Ved folketingsvalget mistede regeringspartiet Socialdemokratiet 7 mandater. Statsminister Jens Otto Krags regering gik kort tid efter af,
og blev afløst af en regering ledet af den radikale Hilmar Baunsgaard.
4. april – Martin Luther King blev myrdet i Memphis, Tennessee.
1969 - 6. maj - Limfjordstunnelen mellem Aalborg og Nørresundby blev åbnet for trafik. Begivenheden blev fejret med en hel festuge i de to nordjyske købstæder.
21. juli - Neil Armstrong betrådte som det første menneske Månens overflade.
fortsættes….
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1970 – 1. januar - Kildeskatten blev indført.
1. april – Kommunalreformen reducerede antallet af kommuner i Danmark til 275, og antallet af amter til 14.
Den nye Lillebæltsbro blev indviet. Lillebæltsbroen blev bygget på fem år og banede vejen for at hovedvej 1 blev til E66(E20).

Platte med indvielses af
Den nye Lillebæltsbro, fra dba.dk23
1971 - 11. maj - Den første danske olie blev hentet op fra Nordsøen.
21. september - Folketingsvalg i Danmark. Hilmar Baunsgaards regering mistede samlet 10 mandater, og blev afløst af en regering ledet af
Socialdemokratiets Jens Otto Krag.
1972 - 14. januar - Den danske kong Frederik 9. døde, og dagen efter blev Dronning Margrethe den 2. Udråbt som dronning.
12. august - De sidste amerikanske landtropper blev trukket ud af Sydvietnam.
5. september - Elleve israelske atleter blev skudt ved Sommer OL i München af otte medlemmer af en arabisk terrorist-gruppe; fem terrorister og en
politimand blev også slået ihjel.
2. oktober - Ved folkeafstemning stemte et flertal (63,3%) for dansk indmeldelse i EF.
3. oktober - Statsminister Jens Otto Krag meddelte overraskende fra Folketingets talerstol, at han trådte tilbage som statsminister. Regeringen fortsatte, og socialdemokraten Anker Jørgensen overtog posten som Danmarks statsminister.
1973 - 22. september 1973 - Johanne’s og Ove’s datter Henny blev gift med Leif Christensen.
1. januar - Storbritannien, Irland, og Danmark tilsluttede sig Det Europæiske Fællesskab (EF).
1. april - 1 øre og 2 øre blev afskaffet som mønter i Danmark.
4. december - Der blev afholdt folketingsvalg i Danmark, hvor de etablerede partier oplevede en voldsom tilbagegang. Til gengæld stormede de nye
partier Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet ind i Folketinget i det, der siden er kaldt "Jordskredsvalget".
Undervisningspligten blev udvidet fra 7 til 9 år.
1974 - 10. januar - Benzinprisen i Danmark steg til "uhyrlige" 2,05 kr. pr. liter.
1976 – 3. januar - En stormflod i Sønderjylland under en orkan gjorde det nødvendigt at evakuere 20.000 mennesker på Tønder- og Ribeegnen efter
katastrofealarm. I Nordjylland blæste en kraftig storm fra øst og sydøst flere højspændingsmaster omkuld og efterlod mange husstande uden strøm i
dagevis.
1977 - Johanne’s og Ove’s datter Aase flyttede sammen med Lars Melander i Uddevalla, Sverige.
1978 – 22. juni - Den tidligere Statsminister Jens Otte Kragh døde.
1979 – Efterlønnen blev indført i Danmark.
28. marts – Atomkraftulykken på Tremileøen, Pennsylvania, USA, med radioaktivt udslip.
1. maj – Grønland fik hjemmestyre.
1980 – 22. september 1980 Ove’s far Karl Otto Pedersen døde.
1981 – 6. juni De første tilfælde af det, der senere blev kendt som AIDS, blev fundet i Los Angeles.
1982 – 24. juli 1982 – Ove’s og Johanne’s søn Karl Aage blev gift med Kirsten Marie Raal.
januar - Computeren Commodore 64, verdens mest solgte, lanceres, hvorved hjemmecomputerrevolutionen blev sat i gang.
10. september – Poul Schlütter blev statsminister som leder af en borgerlig koalitionsregering.

Billede af den første Commodore 64
Fra - go64.dk21

1983 - 18. juli 1983 – Ove Pedersen døde på Hobro Sygehus som følge af en kræftsygdom.

Kilde: Mest fra Wikipedia8
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Amter, Herreder, Sogne og Byer
hvor Ove har boet og opholdt sig i
Ålborg Amt

Skanderborg Amt

Randers Amt
Haderslev Amt

Ribe Amt

Fra
slægtogdata.dk/kilder/sognekort 24

Skanderborg Amt

Ove Pedersen blev født den 24. februar 1925 i Skelund By og Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt, og har haft ophold følgende steder:
1925-1944 - Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1945-1946 - Ry Højskole, Hjelmsted Herred, Skanderborg Amt.
1946-1946 - Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1946-1947 - Soldat/Århus Købstad, Hasle Herred, Århus Amt.
1947-1947 - Soldat/Haderslev Købstad, Herred og Amt.
1947-1947 - Soldat/Oksbøl, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt.
1947-1947 - Soldat/Århus Købstad, Hasle Herred, Århus Amt.
1947-1951 - Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1952-1952 - Soldat/Oksbøl, Als Nørre Herred, Sønderborg Amt.
1951-1963 - Langerim, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1963-1983 - Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Se de røde markeringer på Danmarkskortet til venstre

Danmarkskort med markering af Johanne’s opholdssteder
Fra Århus Universitet - danmarkshistorien.dk25

Leif Christensen

55
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)
Kilde:

Slægtshistorie

1Personlig

overleveringer fra Karl Otto Pedersen (12), Ove Pedersen (6), Johanne Katrine Nielsen (7), Henny Pedersen (3),
Karl Aage Pedersen og Anni Pedersen.
2Private fotos, attester, papirer og andre arkiver og effekter mv., som er taget og samlet af familien.
3Arkivalieronline.dk

- særligt kirkebøger og folketællinger:

3a Kirkebog

1915-1927, fødte mandskøn, side 67, nr. 4 for 1925, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen af 5. november 1925, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
3c Folketællingen af 5. november 1930, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
3d Kirkebog 1934-1945, konfirmerede drenge side 17, nr. 4/1939, nr. 1 på siden, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
3e Folketællingen af 5. november 1940, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
3f Kirkebog 1946-1956, viede, side 246 nr. 7 for 1950, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
3b

4 Krakkort.

5 Skelund.dk.
6 Facebook.

7 Wikipedia.

Denstoredanske.lex.dk.
”De fem forbandede - og alligevel gode - år” af Erik Randel.
10 Folkedrab.dk.
11 Dr.dk/skole/historie/rationering- tema 1950.erne.
12 ryhojskole.dk.
13 henrykrogh22.com.
14 arkiv.dk.
15 auhist.au.dk.
16 Kommuneplan for Mariager Kommune,2013.
17 Danmarkshistorien.dk
18 Blu-ray.com.
19 Frem’s Amtskort over Danmark (1897-1904)
20 Danmarkshistorie.dk.
21 go64.dk.
22 Music.apple.com.
23 Dba.dk.
24 Slægtogdata.dk/kilder/sognekort.
25 Danmarkshistorien.dk (Århus Universitet).
26 MyHeritage.
27 Nordjyske-avisarkiv.dk.
28 https://bibliotek1.dk/skovfoged-ejnar-pedersen-1929-2020.
29 Ugeavisen.dk/mariageravis.
30 Nordjyske.dk.
31 Linked-In.
32 Computerworld.dk.
33 Instagram.
34 Asapack.dk.
35 Amtsavisen.dk.
36 Naturli.dk.
37 Butikannetrin.dk.
38 Invaluable.com.
8

9 Bogen
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Ove Pedersen’s aner og efterkommere

Aner til Ove Pedersen - 6 generationer – Tip2-oldeforældre – Fra MyHeritage 26

^ Ove’s Aner til oldeforældrene.
v Efterkommere af Ove og Johanne
til deres oldebørn.

Fra MyHeritage 26
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Efterslægtstavle for Ove Pedersen’s forældre
Karl Otto Pedersen (12) og hustru Mette Kirstine Knudsen (13)

Karl Otte Pedersen og Mette Kirstine Knudsen, ca. 1925
Privat foto2

Børn
1)
2)
3)
4)
5)

Else Pedersen
Niels Dahl Pedersen
Ove Pedersen (6)
Aksel Pedersen
Ejnar Pedersen

De fem børn 1932
Else, Niels, Ove, Aksel og Ejnar

De fem børn 1944
Bagerste række fra venstre: Aksel og Ejnar
Forreste række fra venstre: Else, Niels og Ove

Privat foto2

Privat foto2

1) tjenestepige, husassistent og husholder
Else Pedersen
* 10-08-1921
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 08-07-2014
Bernadottegården, Hadsund, Nordjylland

ugift

Sidste private bopæl, Nørrevangsvej 7, Skelund, 9560 Hadsund

Else i sin hyggelige stue, 2006 og
hendes 90-års fødselsdag, 2011

Dødsannonce
Fra nordjyske-avisarkiv.dk27

Privat foto2
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2) tjenestekarl, bestyrer og gårdejer
Niels Dahl Pedersen
* 23-02-1923
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 24-07-1971
Skelund, Hindsted, Ålborg

ugift

Sidste bopæl, Nørrevang, Nørrevangsvej 21, 9560 Skelund

Niels, ca. 1965
Privat foto2

Niels i sin rullestol – Nørrevang’s Gårdspladsen, 1967
Privat foto2

Gravsten fra Skelund Kirkegård
Privat foto2

Dødsannonce
Privat dok2

Nekrolog
Privat avisudklip2
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3) tjenestekarl, entreprenør og gårdmand
Ove Pedersen (6)
* 24-02-1925
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 18-07-1983
Hobro sygehus, Nordjylland
Børn:
1)
2)
3)
4)

tjenestepige, køkkenpige og medhj. hustru

gift med
27-07-1950
Skelund Kirke

Johanne Katrine Nielsen (7)
* 21-05-1925
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 23-06-1992
Hobro Sygehus, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Ellitshøjgård, Viborg Landevej 23, Sønder Onsild, 9500 Hobro
Denne levnedsbeskrivelse’s person

Henny Pedersen (3)
Karl Aage Pedersen
Aase Pedersen
Anni Pedersen

Aase, Johanne med Anni, Henny, Ove og Karl Aage, 1959
Privat foto2

4) tjenestekarl, traktorfører og landmand
Aksel Pedersen
* 02-03-1927
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 20-02-2015
Hadsund, Mariagerfjord, Nordjylland

Anni, Aase, Henny og Karl Aage 1990
Privat foto2

husassistent

gift med
16-01-1954
Skelund Kirke
skilt i 1992

Karen Garde Laursen
* 17-06-1931
Veddum, Skelund, Hindsted, Ålborg
† 29-04-2016
Hadsund, Mariagerfjord, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Doktorstien 8, 9560 Skelund

Børn:
1)
2)
3)
4)

Lisbeth Garde Pedersen
Birgit Garde Pedersen
Dorte Garde Pedersen
Bente Garde Pedersen

Foto 1 – Aksel som ung, ca. 1941
Foto 2 – Aksel og Karen, ca. 1953
Foto 3 – Lisbeth, Karen, Aksel og Karl O., 1959
Foto 4 – Karen og Aksel, ca. 1968
Foto 5 – Aksel og Karen, 1975
Foto 6 – Aksel, Ejnar og Else, 2006
Foto 7 – Karen, 2009
Private fotos2
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5) skovfoged i Rold Skov
Ejnar Pedersen
* 02-08-1929
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 20-04-2020
Arden, Mariagerfjord, Nordjylland
Børn:
1) Torsten Fredsted Pedersen
2) Kirsten Fredsted Pedersen

sygeplejerske/barneplejerske

gift med
08-07-1961
Skørping Kirke

Anne Lise Fredsted Petersen
* 06-08-1933
Gjerlev, Randers
† 27-07-2006
Arden, Rebild, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Stenkrogen 13, Rebild, 9520 Skørping
Ejnar’s sidste bopæl, Skovmarken 17, 9510 Arden

Bryllupsbillede, 1961
Anne Lise og Ejnar

Anne Lise med Thorsten og Ejnar, 1962
Besøg hos farfar Karl O. og Faster Else
Privat foto2

Privat foto2

Ejnar’s søster Else på besøg i Ejnars hjem, 2008
Privat foto2

Dødsannoncer

Fra Nordjyske-avisarkiv.dk 27 og
Private udklip2

Mindeord for Ejnar Pedersen, 2020

Fra - https://bibliotek1.dk/skovfoged-ejnar-pedersen-1929-202028
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Børnebørn

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s børn

3-1) kontorassistent og bankfuldmægtig
Henny Pedersen (3)
* 23-09-1950
Skelund, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

elektriker og polititjenestemand

gift med
22-09-1973
Sønder Onsild Kirke

Leif Christensen (2)
* 24-01-1948
Nørre Onsild, Onsild, Randers
†
Ukendt

Bopæl, Vester Søgade 14, 5. tv, 1601 København V

Børn:
1)
2)

Mette Christensen
Thomas Christensen

Henny’s og Leif’s børn og børnebørn, 2016
Bagerste række: Mette og Mads
Forreste række: Thomas, Henny, Tobias, Leif og Victoria
Privat foto2

3-2) landmand, chauffør, vognmand og entreprenør
Karl Aage Pedersen
* 15-04-1952
Als, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

regnskabsassistent og hjemmehjælper

gift med
24-07-1982
Mou Kirke

Kirsten Marie Raal
* 15-02-1960
Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg
†
Ukendt

Bopæl, Gunderupvej 164, 9260 Gistrup

Børn:
1) Niels Jon Raal Pedersen
2) Line Maria Raal Pedersen

Fra oven og ned: Kisser, Niels Jon, Charlotte, Kasper, Karl Aage og Line, 2015
Fra facebook6
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3-3) sygeplejerske
Aase Pedersen
* 12-12-1953
Langerim, Als, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

kunstner og illustrator

samlevede med
1977
ophørt 1986
Sidste fælles bopæl, Morgonbrisvägen, Uddevalla, Sverige

Børn:
1) Emmy Melander
2) Lisa Melander

Lars Ruben Melander
* 22-05-1949
Helsingborg, Sverige
†
Ukendt
Lars blev senere gift med Anette Jonsson *26-05-1968
De fik 2 sønner,
Per Ruben Melander og Nils Ruben Melander.

Aase og Lisa, 2006

Aase og Emmy, 2009

Lars, 2008

Privat foto2

Privat foto2

Privat foto2

Emmy, Nils, Per og Lisa, 2017
Privat foto2

3-4) ekspeditrice og forretningsbestyrer
Anni Pedersen
* 24-02-1959
Langerim, Als, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

arbejdsmand og selvstændig

forhold med
1996
ophørt 1996

Magnus Emil Jørn Petersen
* 28-05-1960
Ukendt
† 21-12-2018
Skibelundvej 110, 8850 Bjerringbro

Bopæl, Åparken 34, 8300 Odder

Børn:
1) Kathrine Margrethe Pedersen

Kathrine og Anni, 2018
Privat foto2
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s børn

4-1) børnehavepædagog, sundhedsplejer og kirkesanger
Lisbeth Garde Pedersen
* 30-07-1954
Skelund, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

sømand, kok, værkfører og chauffør

gift med
11-07-1977
Skelund Kirke

Poul Henning Knudsen
* 20-05-1948
Solbjerg, Hellum, Ålborg
†
Ukendt

Bopæl, Hobrovej 69, Østergårde, 9560 Hadsund

Børn:
1) Charlotte Garde Knudsen
2) Camilla Garde Knudsen

Poul Henning og Lisbeth, 2017
Privat foto2

Lisbeth og Poul Henning
Bryllup, 1977
Fra Nordjyske-avisarkiv27

Søren, Charlotte, Poul Henning, Lisbeth,
Johannes og Laura, 2021
Fra Facebook6

Poul Henning, Michael, Camilla og Lisbeth
pløjning på gammeldags maner, 2012
Fra facebook6

Lisbeth, Benjamin, Poul Henning og Camilla
Camping i deres prærievogn, 2019

Facebook6
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4-2) pædagog, forsorgsplejer og handicaphjæler
Birgit Garde Pedersen
* 21-07-1956
Skelund, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

lærer

gift med
1987
Skelund Kirke

Lars Kaas
* 26-05-1955
Mørkhøj, Gladsaxe, København
†
Ukendt

Bopæl, Ellelausvej 15, Hvolbæk, 8660 Skanderborg

Børn:
1) Mikkel Pedersen Kaas
2) Jeppe Pedersen Kaas

Birgit og Lars, 2006
Privat foto2

4-3) (tvilling til nr. 4-4) sygeplejerske
Dorte Garde Pedersen
* 17-05-1962
Skelund, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

maskinarbejder

gift med

Bopæl Estrupvej 14, 9575 Terndrup

Jørn Christensen
* 04-04-1961
Terndrup, Lyngby, Hellum, Ålborg
†
Ukendt

Børn:
1) Nichlas Garde Christensen

Dorte, 2009
Privat Foto2

Jørn, 2017

Fra Facebook6
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4-4) (tvilling til nr. 4-3) sygeplejerske
Bente Garde Pedersen
* 17-05-1962
Skelund, Hindsted, Ålborg
†
Ukendt

electro service manager

1. ægteskab
maj 1985
skilt
Sidste fælles bopæl, 9575 Terndrup

Børn: ingen

Bente, 2009

Lars Fabros Knudsen
* 19-03-1962
Lyngby, Hellum, Ålborg
†
Terndrup
Han blev senere, den 30-12-2002, gift
med Marianne Juul.

Lars Fabros, 2009

Privat foto2

Fra Facebook6

Bryllupsbillede af Bente og Lars
Fra nordjyske avisarkiv27

tv-montør

2. ægteskab

Jørn Melgaard Simonsen
* 16-07-1961
Ukendt
† 23-04-2020 (hjertestop)
Terndrup, Rebild, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Ejstrupvej 14, 9575 Terndrup

Børn: ingen

Bente og Jørgen, 2006

Dødsannonce, 2020

Privat foto2

Nordjyske.dk30

Fra Facebook6
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
5)
Ejnar Pedersen’s og Anne Lise Fredsted Petersen’s børn

5-1) civiløkonom
Torsten Fredsted Pedersen
* 05-01-1962
Skørping, Hellum, Ålborg
†
Ukendt

korrespondent og team leader

gift med

Hanne Staniok
* 03-01-1962
Haderslev, Sønderjylland
†
Ukendt

Bopæl, Kampesmose 19, 6070 Christiansfeld

Børn:
1) Tanja Fredsted Staniok (Hanne Staniok’s datter)
2) Frederik Fredsted Staniok

Torsten, Kirsten og Karl O., 1971

Hanne, Frederik, Tanja og Torsten, 1996

Privat foto2

Privat foto2

5-2)
Kirsten Fredsted Pedersen
* 10-10-1971
Skørping, Hellum, Ålborg
†
Ukendt

lærer

gift med

Gerard Antoine Nicolai Dumont
* 02-06-1970
Holland
†
Ukendt

Bopæl, Jernbanegade 5, 1. th, 9510 Arden

Børn:
1) Freja Fredsted Dumont
2) Emil Fredsted Dumont
3) Pelle Fredsted Dumont

Kirsten og Karl O. Pedersen, 1976
Privat foto2

Kirsten, Nicolai, Freja og Emil, 1999
Privat foto2

Nicolai, Freja, Kirsten, Emil og Pelle, 2018
Fra Facebook6
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Oldebørn

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s børn
3-1)
Henny Pedersen’s og Leif Christensen’s børn

3-1-1) kontorfuldmægtig
Mette Christensen
* 14-02-1976
Sct. Joseph Hospital,
Hellig Kors, København
†
Ukendt

arbejdsmand

1. ægteskab
13-07-1996
Vor Frue Kirke, København
skilt 03-02-2000
Sidste fælles bopæl, Amager Strandvej 273, 2770 Kastrup

Henrik Rasmussen
* 29-01-1967
Kastrup,
København
†
Ukendt

Børn: ingen

Henrik, 1997

Privat foto2

polititjenestemand

2. ægteskab
28-08-2004
Tårnby Kirke, 2770 Kastrup

Bopæl, Finnedalsvej 23, 2770 Kastrup

Hans Christian Villum Hansen
* 11-07-1956
Rigshospitalet, København
Døbt i Højdevangskirken, Kbh. S
†
Ukendt
Hans var tidligere i et forhold med Jane Gamstrup,
og de har børnene Natasja og Nicki, samt børnebørnene Silas, Malte, Mille My og Matilde.

Børn:
1) Mads Villum Hansen

Mette, Mads
og Hans, 2021
Privat foto2

Malte, Hans, Nicki, Mille My, Mette og Kamilla med
Matilde, 2021
Privat foto2

Hans, Mads, Natasja, Silas, Mille My, Nicki, Malthe og Mette, 2021
Privat foto2
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3-1-2) speditør, MBA, CEO/spedition
Thomas Christensen
* 31-01-1976
Helligkors, København
†
Ukendt

klinikassistent, MBA, marketings manager

gift med
18-12-2006
Københavns Rådhus
15-09-2007
Filips Kirke, Sundby, København

Heidi Sanne Hansen
* 24-02-1976
Sundby, København
†
Ukendt

Bopæl, Kinavej 25, 2300 København S

Børn:
1) Victoria Hallie Christensen
2) Tobias Levi Christensen

Thomas, Tobias, Heidi og Victoria, 2019
Privat foto2

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s børn
3-2)
Karl Aage Pedersen’s og Kirsten Marie Raal’s børn

3-2-1) chauffør og entreprenør
Niels Jon Pedersen
* 05-10-1981
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt

pædagog

samlevende med
oktober 2014

Bopæl, Gunderupvej, 9260 Gistrup

Charlotte Møller Andersen
* 28-06-1987
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt

Børn:
1) Johanne Møller Pedersen

Niels Jon, Charlotte og Johanne, 2017
Fra Facebook6
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3-2-2) pædagog/sociolog, serviceass., tjener, souschef og indkøber
Line Maria Pedersen
samlevende med
* 10-05-1989
07-08-2011
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt

revisor og regnskabschef

Kasper Sund Jensen
* 01-04-1988
Skagen, Nordjylland
†
Ukendt

Bopæl, Hasselvej 23, 9530 Støvring

Børn:
1) Adam Raal Sund Jensen
2) Oliver Raal Sund Jensen

Kasper og Line, 2015
Fra Facebook6

Line, Oliver, Adam og Kasper, 2019
Fra Facebook6

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s børn
3-3)
Aase Pedersen’s og Lars Ruben Melander’s børn

3-3-1) dyrlæge
Emmy Melander
* 12-02-1981
Uddevalla, Sverige
†
Ukendt

lærer

samlevende med

Gustaf Redemo
* 19-11-1976
Sverige
†
Ukendt

Bopæl, Hertig Johans Gata 12, 54130 Skøvde, Sverige

Børn: Ingen

^ Emmy og Maggie, 2019
Fra Facebook6

Emmy og Gustaf, 2010
Privat foto2

Gustaf og Maggie, 2020

Privat foto2
>
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3-3-2) sociolog og pædagog
Lisa Melander
* 31-01-1983
Uddevalla, Sverige
†
Ukendt

samlevende med
2013

Frida Hultqvist
* 10-03-1972
Gothenburg, Sverige
†
Ukendt

Bopæl, Baldersgatan 8, LGH 1601,41102 Göteborg, Sverige

Børn:
1) Iris Melander

Lisa, Iris og Frida, 2021
Privat foto2

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s børnebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s børn
3-4)
Anni Pedersen’s og Magnus Emil Jørn Petersen’s børn

3-4-1) turistguide og studerende
Kathrine Margrethe Pedersen
* 03-07-1997
Århus Domsogn, Hasle, Århus
†
Ukendt
Bopæl, Revlingbakken 97, 1. tv, 9000 Ålborg

Kathrine, 2021
Privat foto2

Kusinerne og fætrene fotograferet med 27 års mellemrum

Lisa, Emmy, Mette, Thomas, Line og Niels Jon, 1990

Thomas, Line, Lisa, Kathrine, Niels Jon, Mette og Emmy, 2017

Privat foto2

Privat foto2
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s oldebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s børnebørn
4-1)
Lisbeth Garde Pedersen’s og Poul Henning Knudsen’s børn

4-1-1) fysioterapeut
Charlotte Garde Knudsen
* 23-09-1978
Hadsund, Nordjylland
†
Ukendt

gift med
24-05-2008

Bopæl, Alsagervej 12, Gjerlev, 8983 Gjerlev J

maskinmester, tegner og illustrator,
digital projektleder og direktør

Søren Juhl
* 1974
Ukendt
†
Ukendt

Børn:
1) Laura Garde Juhl
2) Johannes Garde Juhl

Foto 1 – Charlotte og Søren - Foto 2 Johannes, Søren, Laura og Charlotte, 2020
Fra Facebook6

Kobberbryllup
Laura, Søren, Charlotte og Johannes, 2020
Facebook6

Søren fortæller om sin passion for kunsten
Avisartikel i ugeavisen.dk/mariageravis29
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4-1-2) kontorassistent
Camilla Garde Knudsen
* 01-10-1982
Hadsund, Nordjylland
†
Ukendt

bestyrelsesmedlem/TJ Food A/S

gift med
18-05-2013
Vivild Kirke

Michael Joachim Jensen
* 17-08-1974
Overlade, Års, Nordjylland
†
Ukendt

Bopæl, Smedevej 11, Vognsild, 9600 Aars

Børn:
1) Sisse Freja Slotved Jensen (Michael’s datter)
2) Benjamin Garde Jensen

Michael og Camilla, 2019
Fra Facebook6

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s oldebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s børnebørn
4-2)
Birgit Garde Pedersen’s og Lars Kaas’ børn

4-2-1) butiksassistent, postbud, datalog M.Sc., konsulent og manager
Mikkel Pedersen Kaas
yderligere data ukendt
* 20-02-1987
Ukendt
†
Ukendt
Bopæl, Kaj Munks Vej 56, 2. tv, 8260 Viby J

Fra computerworld.dk32

Mikkel, 2018
Fra Facebook6

Mikkel, 2019
Fra Linked-In31
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4-2-2) cand.soc. i human security
Jeppe Pedersen Kaas
* 24-07-1989
Ukendt
†
Ukendt

yderligere data ukendt

Bopæl, Nørrebrogade 183, 5. th, 2200 København N

Jeppe, 2014

Mikkel, 2020

Fra studenterbladet ”Delfinen” nr. 189, maj 201433

Jeppe, 2018

Fra Linked-In31

Fra Facebook6

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s oldebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s børnebørn
4-3)
Dorte Garde Pedersen’s og Jørn Christensen’s børn

4-3-1) automekaniker
Nichlas Garde Pedersen
* 04-04-1994
Terndrup, Hellum, Nordjylland
†
Ukendt

finansbachelor og ejendomsmægler

kærester med
18-10-2021

Maria Windinge Christensen
* 21-12-1993
Pandrup, Jetsmark, Nordjylland
†
Ukendt

Bopæl Søndermarken 1A, 9575 Terndrup

Maria og Nichlas, 2021
Fra Instagram33

Fra Facebook6
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s oldebørn
5)
Ejnar Pedersen’s og Anne Lise Fredsted Petersen’s børnebørn
5-1)
Torsten Fredsted Pedersen’s og Hanne Staniok’s børn

5-1-1) projektkoordinator/business manager
Tanja Fredsted Staniok
*
Christiansfeld, Sønderjylland
†
Ukendt

Direktør, bestyrelses- og direktionsposter
bachelor/økonomi og administration

gift med

Bopæl, Kongebrogade 37, 3. tv, 6000 Kolding
El-Vej, 10, 6000 Kolding, Seest

Rasmus Nørskov Pedersen
* 1993
Kolding, Vejle
†
Ukendt

Børn:
1) Clara Fredsted Staniok

Tanja, 2022

Rasmus og Clara, 2019
Fra Facebook6

Fra asapack.dk34

5-1-2) supply chain coordinator
Frederik Fredsted Staniok
* 27-04-1996
Christiansfeld, Sønderjylland
†
Ukendt
Bopæl,

Frederik, 2020
Fra Linked-In31
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s oldebørn
5)
Ejnar Pedersen’s og Anne Lise Fredsted Petersen’s børnebørn
5-2)
Kirsten Fredsted Pedersen’s og Gerard Antoine Nicolai Dumont’s børn

5-2-1) journalist
Freja Fredsted Dumont
* 20-05-1995
Arden, Nordjylland
†
Ukendt
Bopæl, Skt. Anna Gade 41, 1. th, 8000 Århus C

Emil, Freja og Pelle, 2014
Fra Facebook6

Freja, 2021

Fra narutli.dk35

5-2-2)
Emil Fredsted Dumont
* 29-05-1999
Arden, Nordjylland
†
Ukendt
Bopæl, Jernbanegade 5, 1. th, 9510 Arden

Emil, 2016

Fra Facebook6

Emil, 2019

Fra Facebook6

Avisartikel om toguheld, hvor Emil var ombord, 2020
Fra Nordjyske.dk30

5-2-3)
Pelle Fredsted Dumont
* 26-04-2003
Arden, Nordjylland
†
Ukendt
Bopæl, Jernbanegade 5, 1. th, 9510 Arden

Pelle, 2020

Fra Facebook6
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Tipoldebørn

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s oldebørn
3-1)
Henny Pedersen’s og Leif Christensen’s børnebørn
3-1-1)
Mette Christensen’s og Hans Christian Villum Hansen’s børn

3-1-1-1)
Mads Villum Hansen
* 16-01-2006
Hvidovre Hospital, København
†
Ukendt
Bopæl, Finnedalsvej 23, 2770 Kastrup

Mads, 2021

Mette, Mads og Hans, 2022

Privat foto2

Privat foto2

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s oldebørn
3-1)
Henny Pedersen’s og Leif Christensen’s børnebørn
3-1-2)
Thomas Christensen’s og Heidi Sanne Hansen’s børn

3-1-2-1)
Victoria Hallie Christensen
* 14-01-2012
Atlanta, Georgia, USA
†
Ukendt
Bopæl, Kinavej 25, 2300 København S

Victoria, 2022
Privat foto2
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3-1-2-2
Tobias Levi Christensen
* 14-11-2014
Atlanta, Georgia, USA
†
Ukendt
Bopæl, Kinavej 25, 2300 København S

Tobias, 2022
Privat foto2

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s oldebørn
3-2)
Karl Aage Pedersen’s og Kirsten Marie Raal’s børnebørn
3-2-1)
Niels Jon Pedersen’s og Charlotte Møller Pedersen’s børn

3-2-1-1)
Johanne Møller Pedersen
* 09-08-2016
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt
Bopæl, Gunderupvej 260, 9230 Svenstrup J

Johanne, 2021
Fra Facebook6

Johanne, 2022
Fra Facebook6
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s oldebørn
3-2)
Karl Aage Pedersen’s og Kirsten Marie Raal’s børnebørn
3-2-2)
Line Maria Pedersen’s og Kasper Sund Jensen’s børn

3-2-2-1)
Adam Raal Sund Jensen
* 21-10-2016
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt

Bopæl, Hasselvej 23, 9530 Støvring

Adam, 2022

Fra Facebook6

3-2-2-2)
Oliver Raal Sund Jensen
* 19-01-2018
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt

Bopæl, Hasselvej 23, 9530 Støvring
Adam og Oliver, 2022
Fra Facebook6

Oliver, 2022
Privat foto2
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
3)
Ove Pedersen’s og Johanne Katrine Nielsen’s oldebørn
3-3)
Aase Pedersen’s og Lars Ruben Melander’s børnebørn
3-3-2)
Lisa Melander’s og Frida Hultqvist’s børn

3-3-2-1)
Iris Melander
* 10-10-2019
Uddevalla, Sverige
†
Ukendt

Bopæl, Baldersgatan 8, LGH 1601,41102 Göteborg, Sverige

Iris – samt Iris og mor Lisa, 2021
Fra Facebook6

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s oldebørn
4-1)
Lisbeth Garde Pedersen’s og Poul Henning Knudsen’s børnebørn
4-1-1)
Charlotte Garde Knudsen’s og Søren Juhl’s børn

4-1-1-1)
Laura Garde Juhl
* 2008
Ukendt
†
Ukendt

yderligere data ukendt

Bopæl, Alsagervej 12, Gjerlev, 8983 Gjerlev J

Laura, 1922
Fra Facebook6

Laura i avisen for sit fine brev til Statsministeren
Fra amtsavisen.dk35

Leif Christensen

80
1. udgave redigeret og udgivet 30-09-2011 - 2. udgave redigeret og udgivet 08-08-2022 – opdateret 27-11-2022

Ove Pedersen (6)

Slægtshistorie

4-1-1-2)
Johannes Garde Juhl
* 2011
Ukendt
†
Ukendt

yderligere data ukendt

Bopæl, Alsagervej 12, Gjerlev, 8983 Gjerlev J

Johannes, 2021
Fra Facebook6

Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
4)
Aksel Pedersen’s og Karen Garde Laursen’s oldebørn
4-1)
Lisbeth Garde Pedersen’s og Poul Henning Knudsen’s børnebørn
4-1-2)
Camilla Garde Knudsen’s og Michael Joachim Jensen’s børn

4-1-2-1) bachelor/bygningskonstruktør
Sisse Freja Slotved Jensen
* 2001
Ukendt
†
Ukendt

yderligere data ukendt

Bopæl, Mårvænget 36, 8850 Bjerringbro

Sisse Freja

Fra Linked-In31

4-1-2-2)
Benjamin Garde Jensen
* 16-03-2014
Ålborg, Nordjylland
†
Ukendt
Bopæl, Smedevej 11, Vognsild, 9600 Aars

Benjamin, 2021
Fra Facebook6
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Karl Otto Pedersen’s og Mette Kirstine Knudsen’s tipoldebørn
5)
Ejnar Pedersen’s og Anne Lise Fredsted Petersen’s oldebørn
5-1)
Torsten Fredsted Pedersen’s og Hanne Staniok’s børnebørn
5-1-1)
Tanja Fredsted Staniok’s og Rasmus Nørskov Pedersen’s børn

5-1-1-1)
Clara Fredsted Staniok Pedersen
* 01-02-2018
Kolding, Sydjylland
†
Ukendt

yderligere data ukendt

Bopæl, Kongebrogade 37, 3. tv, 6000 Kolding

Clara, 2021
Fra MyHeritage26

Slut
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