
Alfred og Marie, min farfar og farmor.  Ane 4 og 5. 

 
Alfred og Marie med Viggo 

 

Farfar 

 

Holger Alfred Hansen, normalt kaldet Alfred, er født i Damløkkehus i Otterup d. 5. juni 1895. 

Forældrene er Hans Laurids Hansen og Johanna Louisa Pedersdotter. 

Han er døbt i Otterup kirke d. 21. juni 1895. 

Faddere var: 

Tyende Kirstine Hermann, Nislevgård 

Tyende Ane Kathrine Hansen, Øritslev 

Arbejdsmand Hans Madsen, Lumby mark 

Indsidder Julius Andersen og 

Indsidder Hans Laurids Hansen. (fader) 

 

 

Den originale dåbsattest eksisterer ikke, men nedenfor er vist en dåbsattest, som han har fået 

udskrevet i anledning af sit forestående bryllup. 

 



 
Forældrene er sandsynligvis meget tidligt flyttet til Odense. I hvert fald kunne han selv kun 

huske, at han var vokset op på H. C. Andersensgade 54. 

 

Han blev konfirmeret 26. september 1909 i Sct. Knuds Kirke. Adressen var da H. C. 

Andersensgade 54. 

 

Alfred kom som ca. 14-årig ud at tjene forskellige steder. På et tidspunkt tjente han på gården 

over for "jordemoder-huset" ved Lumby-Torp. Her lærte han jordemoderens datter Marie at 

kende. De blev senere gift. 

 

Han var soldat i 2 år under 1. verdenskrig. Han var ved Kystartilleriet på Trekroner, hvilket 

han vist nok selv betragtede som noget særligt. 



 
Holger Alfred Hansen 

som soldat. 

  

  

Han kom i snedkerlære, men sprang fra og begyndte som medhjælper hos fiskehandleren i 

Kongensgade, hvor hans broder Aksel arbejdede med røgning af fisk. 

 

 

 

Farmor. 

 

Marie Kirstine, kaldet Marie, er født på Bågø i Lillebælt d. 9. februar 1897. Faderen er 

skrædder Hans Christian Johansen og moder er jordemoderen Abeline Dorthea Andersen. 

 

Hun er døbt i Bågø kirke d. 25. april 1897. 

Faddere var: 

Gårdkone Anne Kirstine Jørgensen født Madsen, 

Gårdkone Kirstine Jørgensen født Nielsen, 

Husfæster Jeppe Johansen, (farfar) 

Indsidder Hans Peter Hansen, 

Ungkarl Johannes Johansen, (farbror), alle af Bågø. 

 

Heller ikke Maries originale dåbsattest eksisterer, men her er vist den udskrift, hun har fået 

lavet i anledning af sit forestående bryllup. 



 
 

Faderens slægt stammer fra Bågø så langt tilbage i 1700-tallet, det er muligt at spore. 

 

Familien flyttede omkring 1903 til "jordemoder-huset" i Lumby-Torp. Her levede Marie altså 

størstedelen af sin barndom og ungdom. 

 

Hun blev konfirmeret i Lumby Kirke 9. april 1911. 

 

Marie fik i en alder af 21 år et barn uden for ægteskab, drengen Jørgen, som fik efternavnet 

Johansen efter bedsteforældrene, hos hvem han voksede op. Hvorfor Jørgen ikke fulgte med 

sin moder, da hun blev gift, ved jeg ikke, men det er en kendsgerning, at Alfred ikke holdt 

særligt meget af Jørgen. Det skal vi nok ikke se så strengt på i dag. Det var ikke velset på den 

tid, at pigen havde et barn med ind i ægteskabet. 

 

Som tidligere nævnt tjente Alfred på gården overfor, så her har de nok truffet hinanden. 

 



Ægteskabet. 

 

Den 7. maj 1919 blev Alfred gift i Sct. knuds Kirke i Odense med Marie Kirstine Johansen fra 

Lumby Torp. 

 
Deres vielsesattes. 

 

Forlovere ved vielsen var møbelhandler L.T.Hansen, Albanigade 5 og rørlægger H.L.Hansen, 

Nyborg Landevej 38. (Alfreds far). 

 

Det fremgår af attesten, at heller ikke den er original. Den er udstedt en uge efter Ellens 

fødsel, så måske har der været brug for den i den forbindelse. 

Det ses endvidere af stemplingen, at den har været forevist Tinglysningskontoret i 1928, 

sandsynligvis i forbindelse med køb af fast ejendom (Lumbyvej 61). 

 

De fik to børn: 

Hans Viggo, født d. 14/4 1920 (ane 2) og 

Ellen Louise, født d. 25/6 1926 

 

 

Alfred arbejdede som drejer ved Th. B. Thrige indtil ca. 1924, hvor han fik egen 

cykelforretning, vist nok i Sct. Jørgensgade. Fra ca.1927 var han kørelærer i sin Ford T og 

"lillebil"-chauffør. Ford T’en var med gardiner i vinduerne og oval bagrude. 

En bytur kostede 1 kr. Langture 15 øre pr. km. På det tidspunkt var han og hans kone flyttet til 

Parcelvej 1. 

 



Marie havde rulleforretning og han var vognmand, først med lastbil, men senere under 2. 

verdenskrig med hestevogn. 

 

I 1931 flyttede de til Lumbyvej 61. De havde nogle år forinden købt grunden, og Alfred 

byggede et lille hus der. Det gjorde han, mens Marie var indlagt på Middelfart Statshospital i 

ca. et år i 1930-31. Hun blev syg, mens de boede på Parcelvej, og hun kom aldrig tilbage til 

Parcelvej, for det nye hus var færdig, da hun blev udskrevet. Hvad hun fejlede, ved jeg ikke, 

men ud fra de beskrivelser jeg har fået fra Viggo og Ellen, vil jeg mene, at det var et 

nervesammenbrud, det der i dag hedder stress. 

Mens Marie var indlagt boede børnene hos bedsteforældrene på Palnatokevej. 

 

 

 
Her ses det gamle hus på Lumbyvej med Ellen, Marie, 

Karoline (svigerinde) og Kristiane fra Bågø. 

 

I 1938 byggede Alfred et nyt hus på grunden. Det gamle hus blev herefter brugt som 

hønsehus. 

 

 
Her ses det nye hus. 



 

 

Parcelvej 1 blev solgt i 1946 for 12.000 kr.. På det tidspunkt lå Alfred på sygehuset og var 

meget syg. Han har haft både mavesår og dårlige lunger. 

 

 
Foto taget efter Alfreds sygeperiode. 

 

Som vognmand kørte han for Akkumulator-fabrikken (DAE) og omkring 1947, hvor hans ben 

begyndte at blive dårlige, blev han ansat på fabrikken som vikler. Ca. 1955 var han ansat 1/2 

år på Lyddæmper-fabrikken, men blev fyret. 

 

På det tidspunkt gik det tilbage med helbredet, især blev hans hofter meget dårlige. Siden da 

var han invalide-pensionist. 

 

Han blev opereret i hofterne for slidgigt, men godt blev det aldrig. Han var afhængig af sine 

stokke og de sidste 10-15 år af en rullestol. 

 

Han fordrev tiden med håndarbejde, korsstingsbroderi og strikning på maskine. 

Han har også haft akvarie-fisk og deltaget i udstillinger, ifølge min far. 

 

Han blev boende i sit hus Lumbyvej 61 også efter sin kones død i 1969. Trods stærkt 

invalideret klarede han sig med lidt hjemmehjælp. De sidste par år inden han kom på 

Villestofte, blev han dagligt kørt til dagcentret i Albanigade. 

 



 

Omkring årsskiftet 1980/81 fik han amputeret 

det ene ben under knæet. Trods stærkt 

svækket kom han sig endnu en gang. 

 

Han var til sine sidste dage åndsfrisk og i 

besiddelse af et godt humør trods den hårde 

medfart, skæbnen gav ham. 

 

Størstedelen af det, der her er skrevet, har han 

fortalt mig under en samtale så vidt jeg 

husker mellem jul og nytår 1982. 

 

Han døde d. 25. juli 1983 af lungebetændelse 

i en alder af 88 år. 

Begravelsen fandt sted d. 29. juli på Fredens 

Kirkegård. 

 

 

 

 

 

 

 

Farmor. 

 

Jeg kender min farmor som en "rigtig" bedstemor, mild og glad. Hun holdt høns og ænder og 

havde en rugemaskine i kælderen. Hun var, hvad jeg vil kalde, en rigtig gammeldags 

husmoder, der var i stand til at hugge hovedet af en høne og plukke fjererne af den, så de fløj 

over hele kælderen. Hvis jeg kender hende ret, har hun gemt dem og brugt dem til dynefjer. 

Min far har fortalt, at hun satte kroge i Stavisåen ofr at fange ål. Fra Bågø kendte hun, hvornår 

det var åle-vejr. Når man sagde: ”Nu er det ålevejr”, så tog alle ud og satte kroge. 

Hun holdt også kaniner, som blev sendt til slagteri, så det var i lidt større stil. Det betød, at jeg 

også, da jeg var gammel nok, holdt kaniner. hvilket skete hos min mormor, der havde plads i 

og ved baghuset. 

 

Det var tradition, at vi hvert år til Mortens aften kom til dem og spiste Mortens-gås. 

 

Orden og renlighed var ikke lige hendes aller-stærkeste side. 

Der blev ikke gerne smidt noget ud. Hun må nærmest betegnes som en samler. 

 

I mange år var der en lodseplads ved siden af deres hus på Lumbyvej. Her gik hun gerne og 

samlede, hvad der havde nogen værdi d.v.s. gammelt jern og især kobber, som kom fra 

elektromotor-fabrikkerne D.A.E. og Th. B. Thrige. Hvad hun samlede blev solgt til 

skrothandleren inde i Odense. Jeg har selv været med til det og på den måde tjent mine første 

lommepenge. 

 

Med årene gik hun ikke særligt godt. Det ene ben blev nærmest stift, men jeg tror aldrig hun 

gik til læge med det. Hun kunne klare de fleste sygdomme selv, troede hun da, ved hjælp af 

gamle husråd. Når hylden blomstrede, plukkede og tørrede hun den til te. Det var godt mod 

forkølelse. Grøn sæbe var hendes universalmiddel mod sår-infektion, og det nær gået galt for 

hende en gang; da fik hun blodforgiftning i armen og måtte ty til lægen. 

 

 
Alfred 75 år 



Hun gik også med et magnetarmbånd, som hun mente kunne fordrive gigten. 

 

På mange måder var hun en morsom person. Når hun fik lidt at drikke kunne hun begynde at 

synge brudstykker af gamle viser, jeg hverken har hørt før eller siden. Her er virkelig gået 

noget tabt for en folkemindesamler. 

 

 
Th. Marie i 1965, tv. hendes søster Sine. 

 

Hendes sygdom, leukæmi, kom ret pludseligt og hendes sygeleje var kort. Hun døde 1969 ca. 

72 år gammel på Odense sygehus og blev begravet på Fredens kirkegård. 

 

Sølvbryllup 

 

 

 

D. 7. maj 1944 kunne Marie og Alfred fejre 

sølvbryllup. 

 

På skødet har Alfred sit ca. 8 måneder 

gamle barnebarn Grethe. 



 

 

Alfred og Marie ville i 1969 have kunnet holde guldbryllup, men det nåede de desværre lige 

netop ikke. 

 

Efterslægt. 

A. Hans Viggo Hansen, født 14. april 1920. Se under ane 2. 

B. Ellen Louise Hansen, født 25. juni 1926. 

Ellen blev gift med Harry Jensen og de fik børnene 

Alex Skjold Jensen, og Annelise Skjold Jensen 
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Hans 


