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Farmors mors Karen Sofie Rasmussens aner:

HANS OLUFSEN slotsfoged på Næsbyhoved Slot 1430-1520 
Født , Odense, død  efter 1520 Odense Gråbrødre kirke
Iflg. Vissenbjerg Birketing slotsforvalter under Dronning Christine, som døde 1521 og var gift 
med Kong Hans.
Viet måske 2 gange
1. MAREN HANSDATTER 
Født -, død 
2. CHRISTINE
Børn:
Hans med hustru Maren
Oluf Hansen f. ca. 1500
Anne med hustru Christine og de fik i 1523 overdraget jord i Pugestræde  i Odense
_________________________________________

OLUF HANSEN borgmester i Odense 1535-1553
Født ca. 1475, Odense, død 1553 Odense og begr. i Gråbrødre kirke
kammersvend Oluf Hansen overtog faderens arbejde for Dronning Christine 1520-1521. I 
udgivelsen af Næsbyhoved Lens Renskaber nævnes ydelser til Hans Olufsen men omhandler kun
1502-1511.
Var rådmand 1529-1535 og boede i Pogestrædet, Odense
Viet før 1520
? Maren Hansdatter
Født -, død 
Børn:
Hans Olufsen f. ca 1530 i Odense
Anne Marie Olufsdatter
_________________________________________

HANS OLUFSEN købmand i Odense
Født ca. 1530, Odense, død 1563 Odense begr. I Gråbrødre kirke
Opførte ejendom i Adelgade, Odense 1554
Viet før 1550
KAREN GREGERSDATTER
Født før 1530, død før 1610 Særslev  (anden familie nævnt Sivert Lauridsen)
Børn:
Oluf Hansen f. ca, 1558 i Odense
Peder Hansen 1551 – død ca. 1610
Jacob Hansen 1608
Apelone Hansdatter 
Eline Hansdatter 1602
 _________________________________________



OLUF HANSEN købmand i Odense
Født  ca.1558, Odense, død 26. september 1600 Odense (42 år)
I 1593 blev han overfaldet af en af kongens mænd og der blev rettergang med kongen. Han ejede
bl.a. Æbleø og andet gods.
Viet før 1575
MAREN HANSDATTER (PEDERSDATTER)
Født ca. 1558, død ca.1620 Særslev 
Marrine Hansdatter enke efter Oluf Hansen død 1620 Odense er nævnt vedr. Særslevgård)
Maren muligvis gift  med Anders Hansen efter 1600.
Børn med Maren:
Claus Olufsen f. i Odense 
Hans Olufsen 1576 Odense, død Ribe 28. april 1636 
Anne Olufsdatter 1580
Anders Olufsen 1590-1656
_________________________________________

ANDERS OLUFSEN Gårdejer
Født 1590 Odense, død  1656 Særslevgård
Viet ca. 1575
MAREN PEDERSDATTER
Født 1558, død efter 1632 Særslev 
Børn:
Christen Andersen f. 1628 på Særslevgård, død 1707, viet Anne Rasmusdatter, Kærbyholm
Oluf Andersen 1629 – 1713 Askeby, Særslev.
_________________________________________

OLUF ANDERSEN Gårdmand og rytterbonde
Født 1629, ”Særslevgård”, død 9. september 1713 Reveldrup, Guldbjerg.
Særslevgård var efter 1654 den gamle præstegård i Særslev.
Viet 18. juni 1665 Guldbjerg Opslag 56
KAREN PEDERSDATTER
Født 1638-, død 1723 Askeby Særslev
Børn:
Ane 1666-1746
Hans 1667-1709
Anders 1668
Marren 1672-1732
Karen 1674
Margrethe 1683-1752 viet i 1704 til Peder Jensen, Broholm (senere viet Anders Jensen)
_________________________________________

MARREN OLUFSDATTER (Marren Hansen/Mikkelsen?)
Født 1672, Reveldrup, Guldbjerg, død 11. februar 1732 Haarslev
Viet 19. juni 1672 Guldbjerg Opslag 56
JENS HANSEN
Født 1668-, død 28. september 1730 Askeby Særslev
Børn:
Hans Jensen 1693
Peder Jensen 1695
Ole Jensen 1696



Ane Jensdatter 1698
Kirsten 1700
Karen 1701
Maren 1704
Rasmus Jensen 1706 Askeby, Særslev
Karen 1710
_________________________________________

RASMUS JENSEN gårdfæster
Født 1706, Askeby, død 28. september 1784, Askeby Særslev
Viet  ca.1730-1745
ANE MARGRETHE HANSDATTER
Født 1707 død 1791 i Særslev
Børn:
Peder Rasmussen f. 1769 Askeby Særslev
_________________________________________

PEDER RASMUSSEN (88) farmors morfars far
Født 1739, gårdejer i Askeby, død 20. januar 1814 Særslev 
Viet 24. juli 1767, Særslev
KIRSTEN HANSDATTER (89)
Født 1739 Askeby Særslev, død 3. juni 1807 Særslev

FT 1787 Askeby, Særslev (samme i 1801 dog uden Ane Margrethe Hansdt. mandens mor)
Hans Pedersen 18
Ane Margrethe Pedersdatter 16
Rasmus Pedersen 10
Maren Pedersdatter 5
Lars Pedersen 27 Tjenestekarl
(Anne) Margrethe Hansedatter 80 født 1707 død 1791 Mandens mor
_________________________________________

HANS PEDERSEN (44) farmors morfars far
Født 1769 Særslev, gårdejer i Askeby, død 8. februar 1844, Askeby Særslev
Viet 28. juni 1805 Hjadstrup
ANNE OLSDATTER (45)
Født 1792 i Emmelev (fejl i FT 1834- og 1840), død 1860 i Særslev
Boede på aftægt hos søn Niels Jørgen Rasmussen f. 1848 som overtog Mosegården i Moderup 
1887
Børn:
Ole Hansen f. 1806-1811
Peder Hansen f. 1808
Rasmus Hansen f. 1810/11
Maren Hansd. f. 1820
Anne Cathrine Hansd. f. 1824
Karen Hansd. f. 1819
Anne Kirstine Hansd. f. 1814 mandens mor
FT 1834   Særslev, Askeby, en gård: Hans Pedersen, 65 gårdmand  og Anne Olsd., 52, konen, 
Peder 26, RASMUS HANSEN 24, Anne Kirstine, 20, Karen 15, Anne Cathrine 10, Plejebarn 
Ole Nielsen 6, samt 1 tjenestekarl



FT 1840   Særslev, Askeby, en gård: Hans Pedersen, 72, gårdmand, Anne Olsdatter, 48, konen, 
Peder Hansen, 30 ugift søn, RASMUS HANSEN, 29 ugift søn, Maren Hansd., 20, Anne 
Cathrine Hansd. 16, datter samt et plejebarn Ole Nielsen på 12 og en tjenestekarl.
_________________________________________

RASMUS HANSEN (22), Farmors morfar
Født 12.11.1810 gårdejer i Askeby/Moderup, død 2. maj 1898 Særslev (87 år)
Viet 14.10.1843
ANE SOFIE PEDERSDATTER (23) Farmors mormor
Født 1.12.1811 døbt 3.12.1811 og i kirken 19.1.1812. Konf. 1826 med mådeligt i kundskaber og 
føjelig i opførsel. Hun døde 23.10.1904 og blev 92 år. 
Ane Sofie er datter af Peder Ibsen (46) født 1775 fra Særslev og Dorthea Marie Clausdatter 
(47) født 1781 fra Moderup. FT 1845 nævner dem som aftægtsfolk der bor hos Rasmus Hansen
på gården i Moderup. 
Børn: 
Hans Peder Rasmussen, født 24.4.1845, gårdejer (Gl. Gartnerbolig overfor 
smeden i Hemmerslev), viet 5.4.1887 til Nicoline (Line) Margrethe født 
Christensen 1839, enke efter bestyrer Peder Jørgensen, Hemmerslev. Fik 
ingen børn sammen.
Anne Marie født 1844
Niels Jørgen Rasmussen f. 16.4.1848, grdr. I Moderup,  viet 3.6.1887 til 
Anne Marie Nielsine, født Nielsen. Overtog gården i Morud 1887. 
Deres søn Rasmus Hansen Rasmussen (foto), grd.ejer af gården, Morud, født
5.2.1892 Særslev, viet 27.5.1916 Søndersø med Karoline Kristine Nielsen.  
Rasmus Hansen Rasmussen var Sognerådsformand i Særslev 1929-1958, 
som derefter blev overtaget af min farbror Asmund Hansen.   
Deres børn var Niels Eigil f. 6.3.1917, Jens Ingvald Rasmussen f. 1.7.1920 Særslev viet Helga 
Nielsen Thorsager f. 13.4.1917 og viet 10.4.1946 i Rødding Kirke (de fik datteren Ingrid f. 
13.5.1947), og Erna Marie Rasmussen f. 6.8.1923. Alle i familien er opført på folketællingen 
1940 og alle børn er ugifte på det tidspunkt.
Anne Margrethe (Grethe) Rasmussen, født 24.11.1850 og gift 9.5.1877 med Hans Nielsen f. ca.
1845, en enkemand fra Toderup. Hans datter Karvoline Nielsen gift med snedker Mads Peder – 
farfars bror i Søndersø, de to fik sønnerne Johannes (brevskriver til Lise i NZ), Einar og Svend.
Karen   Sofie født 27.8.1853 i Moderup – farmors mor.
Peder Hansen Rasmussen, født 3.7.1857, gårdejer i Veflinge ved siden af præstegården. Ingen 
børn

FT 1845   Særslev, Moderup: Peder Ipsen, 70, aftægtsmand, Dorthe Marie Clausd. 64, konen, 
RASMUS HANSEN, 35 gift gårdmand, Ane Sofie Pedersdatter, 34, konen, Ane Marie 
Rasmussen, 1, datter samt 3 tjenestefolk.
FT 1850   Skovby, Særslev, Moderup, en gård: RASMUS HANSEN, 40 gårdmand f. i Særslev 
sogn og ANE SOFIE PEDERSDATTER, 39 hans kone fra Særslev sogn, Ane Marie 
Rasmussen 6, Hans Peder Rasmussen 4, Niels Jørgen Rasmussen 2, Peder Ipsen, 76 
aftægtsmand fra sognet og hans kone Dorthe Marie Clausdatter, 69 fra sognet, samt 2 tj.folk.
___________________________________________

KAREN SOFIE RASMUSSEN (11), Farmors mor
Født 27.8.1853 i Moderup død 24.2.1903
Viet 27.1.1880 i Særslev Kirke
JØRGEN HANSEN JØRGENSEN (10) Farmors far



Født 20.12.1841 i Hårslev, gårdejer i Hemmerslev ”Skovgård”
Børn:
Hans Rasmussen Hansen Jørgensen, født 8.7.1882, død 22.1.1972 i Bogense, Gårdejer på 
Kvisthøj, Sdr. Esterbølle. Barnløs. Gården blev overtaget af søsters søn Asmund Hansen.
Anna Kirstine Sofie Jørgensen, født 17.4.1884, min farmor – se forneden 
Jørgen Peder Jørgensen, født 24.4.1891 (’lille Peter’ i breve fra 1902), gift med Kirstine 
Rasmussen, enke født Larsen. Gårdejer ’Ågårde’, Nymark, Hårslev. Plejebarn: Inger Johanne 
gift med Børge Bentzen. 
______________________________________________

ANNA KIRSTINE SOFIE JØRGENSEN (5) farmor
Født i Hemmerslev, 17.4.1884 og 
død samme sted 31.1.1961.

Viet i Særslev kirke den 9.4.1906 til 

HANS JØRGEN HANSEN (4) farfar
Født 29.5.1875 i Ørritslev, Særslev sogn, 
hans gudmor var moster Hanne fra Melby.
Han døde i Hemmerslev 23.6.1940.
 
Børn: 
Jørgen Asmund f. 2.3.1908 d. 21.6.1995, grdr. på Kvisthøj, 
Sdr. Esterbølle
Karl Ingvald f. 7.4.1909 d. 24.4.1996 Gårdejer, Skovgård, 
Hemmerslev
Gunnar f. 17.5.1910 d. 28.4.1949
Marius f. 24.12.1911 d. 15.12.1977
Harriet f. 11.8.1914
JOHANNES (2), min far, f. 23.5.1918 
død 29.8.1975 i Odense 
Viet Karen Olga Andreasen f. 17.11.1919
Børn, Bente f. 18.6.1941, Conny Ruth 22.1.1943
og Erik 1.6.1945.

Afskrift af breve til min farmor Anna Hansen fundet i et låst skrin på Skovgård i 
Hemmerslev:

Et løst notat skrevet af farmor:
’Jørgen Hansen Jørgensen, Gårdejer, Hemmerslev, født den 20. december 1841 i Gamby 
(Gårdejer Jørgen Pedersen - Mette Kirstine Jørgensen) viet den 27. januar 1880 i Maderup til 
Karen Sofie Rasmussen født den 27. august 1853 (Gårdejer Rasmus Hansen – Ane Sofie 
Rasmussen)  'Far og mor mindes i kærligheden.' Salme nr. 600, 189, 626 og 77.’

Afskrift (i gammelt sprog) af breve sendt til farmor fra hendes mor under ophold i 
Silkeborg på husholdningsskole omkring 1902:

’Hemmerslev, den 19/11 (1902)
Kære Datter!



Du får mange tak for brevet det var en med stor glæde vi modtog dit brev, det var lige ved at 
Posten havde glemt at aflevere det så jeg måtte huske ham det på. Det glæder os at du er lykkelig
og vel kommen derover og at det er et dejligt hjem, så du må få velsignelse af det på din fremtid 
og du må, kære lille Anna glæde dig og takke den gode Herre han skænker for hver dag din 
Moder stadig bedre helbred. Jeg og Fader var i Kosterlev i søndags jeg havde faders store pels 
på, så jeg var en rigtig madamme. Der var mange fremmede fra Broby og H.... og alle Maries 
søskende. Jeg skulle hilse så mange gange fra Maren Kirstine om du ville skrive til hende. Jeg 
skal med det samme fortælle dig lidt nyt. Sofie fra Toderup har fået ring på med forkarlen ude på
gården i lørdags, det er en Møllers søn fra Hasmark. De var i Toderup i søndags og da kom Hans 
Peder derned og de måtte til at gratulere for Sofie præsenterede sin kæreste for dem. I løverdags 
kom Kirsten fra Gamby og ville hilse af med dig, hun syntes vi så dog helt fornøjet ud og så kom
.... Sine med det samme, der ville hun gerne have været med hvis hun havde vidst – det sagde 
hun. Hans Jørgen har ikke været her endnu men din morbror og Olga og Maren fra Gamby var 
her i går for at spørge om vi har hørt fra dig. Nu kommer du, Lille Anna til at skrive til dem også.
Vi har en flink pige og det er Petra også, jeg skulle hilse fra dem begge to. Far kom sånart der 
kom brev fra dig og var meget optaget af at læse det, og ligeledes Hans Jørgen og lille Peter, der 
er dog altid mere glæde når et afkom er sendt bort og der så kommer brev. Nu må jeg slutte 
denne gang for jeg kommer nok til at skrive igen og så kan det ikke gå du får alt for meget på en 
gang. 
En meget kærlig hilsen fra os alle her på gården de var meget glade alle sammen.

Hvordan går det med din vaskekjole og skriv nu inden ret længe og fortæl lidt mere.
Husk at skrive et lille brev til lille Peter.
Nu må du hilse dine læreinde og sig dem tak for at de tog så pænt imod dig.
Din altopofrende Moer, Karen Jørgensen

Den 26/11
Kære lille Anna!
Du vil vist gerne høre et par ord fra mig, du må nu ikke tro jeg er meget syg, for det er jeg da 
ikke, jeg har temlig meget hoste om natten, og det tager lidt på mine kræfter. Jeg glæder mig til 
du får så meget lært og har det så godt. Vi vil med glæde modtage dig til julen. Kunne du blot 
komme en dag før for at hjælpe til at bage til jul, men det skal nu nok gå.
I dag vaskede jeg storvask og kan du tænke dig, lille Anna, hvem vi har til at hjælpe. Det er din 
store og lillebror der hjælper. Peter og Kaia hjælper mig inde. Nu skal jeg nok sende dine 
forklæder når vi får dem i stand. Far er i Brugsforeningen at opgøre så jeg må nøjes foruden 
sultanen? Marius forældre ligger begge to og havde dogtor i går, hans far har brækket det lille 
ben og hans mor har brystbetændelse. Hvordan har du det med penge har du nok til at rejse hjem 
for? Ellers lad mig det vide. Nu må du være hilset på det kærligste fra os alle. Din moder Karen

Den 2/12
Kære lille Datter!
Nu aller først vil jeg lade dig vide hvad, kære datter vort ønske er at vi vil lade alt blive ved det 
gamle, I behøver ikke at skjule det, for alle ved det jo nok og I behøver ikke at være bange, for at
dine forældre har givet deres samtykke til det står fast, det er blot for tidligt og derfor kan I også 
godt vente. Hans Jørgen var her i søndags og Fader tog meget kærligt imod ham. De syslede vist 
alle 4 og jeg stegte pølse. I julen skal vi derud for at hente æbler. I torsdags kom Gambyerne med
lille Sofie og hun bliver så længe vi vil have hende. I dag har vi fået vores storvask tør og nu 
sender jeg dine forklæder, de er jo ikke så pæne, men du er jo nøjsom. I går kom Gertrud Marie 
og en som hed Mine på cykel herud. Din farbroder har ligget i 8 dage men er i bedring. Jeg synes
at Fr. Jørgensen behøvede ikke at tage flere penge som hun skulle for det er da en god løn, i Sorø



koster det 40 kr. månedligt, der vilde Petra fra Askeby have været, men der var overtegnet og der
skal de heller ikke hjælpe til bagefter. Men du må ikke tro vi er misfornøjet lille Anna, vi er 
glade for du kan få noget lært. Jeg er glad ved mine små piger der er flinke og det er de alle 
sammen. Nu ved jeg ikke hvordan det går til sommer om Kaia bliver det kan vi tale om til julen. 
Jeg glæder mig meget til du kommer hjem i besøg i julen. Nu har din far læst brevet også og du 
må nøjes med at han skriver underskriften Far og storebror er ikke dygtige til det skriveri, lille 
Peter og jeg kan bedre og du må ikke tro du skriver for tit, vi er meget glade hver gang der 
kommer brev. Det er bedre med mig når bare jeg kan blive inde i varmen. 
Nu mange hilsener fra os alle sammen herhjemme.
Din altopofrende moder Karen Jørgensen

Har du husket at det er din gamle bedstemors 91 års fødselsdag i dag lille Anna, bed en bøn for 
hende at hun må snart smage den kærlighed der er hende tildelt.

Den 15/12
Kære lille Anna!
Du får mange tak for dir brev det gør mig godt at se at du nok ville komme hjem når det skulle 
være. Jeg er ikke meget værd på tiden, men i går var din bror ved doktoren og fik medicin. Jeg 
kan da også være syg og så med Herrens hjælp så ville vi nok have du kunne blive til tiden, vi  
ville så gerne at du måtte lære så meget du kan. I går var din far og broder i Gamby med lille 
Sofie, der var mange fremmede. Dem fra ...gården og Rasmussens og ...... og Busens samt din 
farbroder og fætter, lille Peter havde en hel kurv fuldt med hjem til mig. På onsdag skal de til 
Toderup. Din morbror Peder kom i går og besøgte mig, han er godt tilfreds med Karoline. 
Pigerne er helt flinke i dag. Begge Petra og Kaia har travlt med alt dette herinde, nu er din far 
sluppet for brugsforeningen, det er jeg meget glad ved. Vi får vist fine fremmede inden længe. 
Trine fra Gamby ville ud at besøge mig, tillige med Gine og Lars, bare de ville vente til du 
kommer lille Anna.
Nu skulle jeg hilse fra Kaia det er en meget rar pige og jeg har hilsen fra Niels Peter og fra os 
alle.
Din altopofrende moder Karen

Nu tænker jeg nok at jeg må blive bedre så du må få glæde af at besøge dit gamle hjem. Farvel så
længe.

Breve fra lærerinden, Gudrun Jørgensen, Silkeborg:
Silkeborg, 9-2-1903

Kære lille Anna
Her ligger nok nogle sager som blev glemt ved indpakningen og samtidig med at jeg sender dem,
vil jeg skrive et lille brev. Det glæder mig meget gennem Kathrine at høre, at det er bedre med 
Deres mor. Gid det nu fremdeles må gå fremad så der igen kan komme lysere tider for Dem og 
Deres hjem.
Her har vi det gud ske lov godt. De ved vel at Bolette og Anne Jensen rejste til 1. februar og at vi
skulle have 3, som De ikke kender, de er ikke så ganske unge alle lader det til at være flinke og 
rare piger I denne tid går det med skræddersyning, vi har fået en lærerinde fra København, som 
er meget dygtig og arbejdet går fornøjeligt, synes jeg. Ja tiden går hurtigt, snart er dette kursus 
forbi og vi skal skilles fra de kære pigebørn, vi håber nu inderligt at de har haft glæde og udbytte 



af opholdet her. I dag er det yndigt forårsvejr, som fik pigerne med frk. Schousen i spidsen 
benyttes til en udflugt på cykel, de vil ud og hilse på Bolette tror jeg.
De spørger stadig om hvad jeg har givet for tøjet kære Anna, jeg gav bybudet 75 øre for at 
besørge Deres sager, men husker slet ikke hvad kufferten kostede, det er jo kun småting som De 
ikke skal bekymre Dem om.
Lev nu vel kære Anna. De ved, De er velkommen når De engang vil besøge os. Vil De hilse 
Deres Moder en stadig bedring og modtag selv en kærlig hilsen fra Deres 
Gudrun Jørgensen

Silkeborg 13-3-03
Kære lille Anna
Tak for Deres brev, det gør mig så ondt at høre om alt, hvad De har gennemgået i vinter, det er 
svært at se sine kære lide og svært at sige dem farvel. Jeg glemmer aldrig det år, jeg mistede min 
egen elskede Moder. Man kan ikke lille Anna, var sorg jo i sin dybeste grund egoisme, vi sørger 
over, hvad vi har mistet, medens vi burde takke gud for, hvad vore kære har vundet, at de har 
udkæmpet striden og er gået hjem til den evige fred. Og gud ske lov, at også Deres Moder sov 
ind i turen til sin frelser, intet af det bedste hun kunne opleve her på jorden har nogen 
sammenligning dermed. – Men for de efterkommere er det tungt! Men De må holde modet oppe 
kære Anna og tage gerningen op med mod og tryghed, så lægger også nok Gud sin velsignelse 
deri; så at De får Nåde til at være noget for Deres kære i hjemmet.
Ja nu er vi jo snart færdige med vore kurser, vi har haft megen glæde deraf, men også til tide 
nogle skuffelser, men således er det jo altid. Frk. Schousen og jeg rejser borten del af april 
måned, men begynder jo så igen  til maj, måtte vi blot få huset fyldt til den tid, dog det kan vi 
næppe vente, men når vi tro og samvittighedsfuldt arbejder i vor gerning, lykkes det jo nok at 
den fremad efterhånden. 
Vi får en lærerinde til maj, en frk. Plesner og fra august en fast lærerinde i syning. Hun skal til 
Askov i sommermånederne og kan derfor ikke komme før.
Nu er haven lagt om og her er så pænt alle vegne, men i disse dage er det koldt igen. Vi skulle 
ellers have en Himmelbjerget tur inden pigerne rejser. 
Ja nu lev vel kære Anna, hils Deres fader og modtag selv en kærlig hilsen fra Deres 
Gudrun Jørgensen

Et brev til farmor fra en veninde hjemmefra, modtaget i Silkeborg:
Søndagen, den 7/12 1902

Kjære veninde!
Tak for dit brev, som jeg har modtaget. Det glæder mig du befinder dig godt ovre hos jyderne. 
Du skrev noget om at der var fare for, du blev så tyk og fed, at vi ikke kunne kende dig, når du 
kom hjem i julen -. Åh, der er vel ingen fare, så skulle du da blive forfærdelig tyk. Når det er 
sandt, jeg skulle fortælle dig, hvorledes jeg morede mig til det store bryllup, glimrende, kan du 
tro. Jeg må vist hellere fortælle dig hele brylluppets gang, så kan du da ikke med billighed 
forlange mere. Da vi kom derned fik vi nu allerførst noget frokost og kaffe, naturligvis -----, da 
de så var kommen alle sammen, spadserede vi til kirken, som er lige ved siden af, med hver en 
herre, begribeligvis------ Du skulle bare vide hvem jeg havde, - allerførst de unge i alt 56, så 
brudefolkene, dernæst alle de gamle, noget sludder, efter brudefolkene, brudepigerne, hans og 
hendes søstre i hvide kjoler, så alle de gamle, brudevielsen springer vi over, af den gode grund, 
at jeg ikke kan huske stort andet, end at hustruen skal være sin mand underdanig, hu ha ---
Efter hjemkomsten fra kirken fik vi kaffe og vin og kager. Og dernæst, det vil sige ikke lige 
ovenpå, spadserede vi hen i forsamlingshuset der ligger lige ved gården, for at få eller rettere sagt
nyde en bedre middag; salen var kønt og festligt pyntet, og ved bordet blev der holdt flere kønne 



taler(deriblandt sognefogeden fra Hemmerslev) og afsunget en sang, som var digtet i dagens 
anledning. Da vi var færdige med den alvorlige del af festen, som præsten gerne siger, kom vi til 
dansen. Jeg var nu i byen først og blev klædt om, da vi kom tilbage akkurat tidsnok til at deltage 
i brudevalsen, som der jo ikke er alle forundt. Kavalererne dernede er nu ikke pænere end vores, 
det skal du ikke tro, ja der var en tre fire stykker, de så forholdsvis temmelig godt ud, og var helt 
skrappe til at danse, ellers var det nogle små tykke nogle alle sammen. De pustede så meget 
synes jeg ------ Vi holdt ud til kl. Cirka halv seks så kunne vi lægge os og drømme om ballet. 
Fatter og mutter holdt nu ikke så længe. Beskrivelsen derfor vil jeg holde op med den. Jeg ved 
foruden ingen nyheder, synes jeg, jo det er sandt, vores gris døde i fredags, så hvis du vil ha’ 
pølse, må du komme??
Jo jeg er med til gymnastik, Hans Henrik er helt hæs somme tider det skal ikke være så 
mærkeligt.

Notater på kryds og tværs på samme brev:
Jeg har ikke været til onsdagsmøde endnu. I morgen skal der være møde i stedet for på onsdag, 
det er nok Björnsons fødselsdag i morgen, jeg ved endnu ikke om jeg kommer med.----

Jeg har været i kirke i dag, Maren Kirstine fra Kosterslev gik til alters tillige med sin bestyrer og 
husholderske og Marie og Laura fra Toderup.

Hvor mange breve har du fået fra H.I.H. når Du har vel ikke talt dem ---------------------- endnu.

Jeg syr skjorter til fatter i denne tid, det er for resten sært at herrerne ikke lige å godt kunne ha 
chemise ligesom os, det var da noget nemmere at sy. 
På glædelig gensyn i julen -------

Til slut hilses du mange gange kære Anna, fra mine plejeforældre og din hengivne veninde 
Elza ??

Et brev fra Gunnar:

Odense d. 16. april 1948
Kære Mor!
I anledning af din fødselsdag, hvor jeg desværre er forhindret i at være til stede begrundet på den
omstændighed, at jeg sammen dag kl. 14.30 skal optræde som dommerfuldmægtig på domhuset i
Odense angående en sag imellem I.Lauderlund og hans kærresag i Langesø. Det kan godt tage 
resten af eftermiddagen så vi foretrækker, at sende vores skrog med rutebilen herfra søndag 
form. Kl. 10.15 for derefter at blive aflæsset på Særslev Bageri’s losseplads kl. Ca. 11.15 for så 
at vandre på behageligt besøg hos dig, jeg glæder mig til lidt landlig fred.

Mie Madsen har lovet, at aflevere en tilsendt haveparasol til dig, den skulle være fra dine små 
børn med pårørende.

Hermed ønskes du hjertelig tillykke med fødselsdagen samt ønsker om, at helbredet må stå dig bi
i det kommende år og mange år fremefter.

Med barnlig hilsen Gunnar

NB. Trine er gået i seng.


