Ane 10.
Hans Chr. Johansen
Skrædder.
Født 26. maj 1867
Død 1. januar 1930, 62 år gammel

Ane 11.
Abeline Dorthea Andersen
Jordemoder
Født 19. okt. 1864
Død 12. maj 1946, 81 år gammel

Hans Chr. Johansen er født d. 26 maj 1867 på Bågø.
Forældrene er: Jeppe Johansen, husfæster, 35 år og Kirsten Hansen, 32 år.
Begge forældrene stammer fra Bågø.
Hans Chr. er barn nr. 1 i en søskendeflok på 5.
Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.
Faddere ved dåben var:
Simon Larsen, gårdfæster,
Jeppe Hansen, husfæster, (morbror)
Mads Hansen, ungkarl,
Ane Katrine Hansen, pige, (moster) alle af Bågø.
Han voksede op på Bågø, hvor han gik i skole og blev konfirmeret i 1881, i øvrigt med
aldersdispensation. Han har mere gjort sig bemærket ved sin gode opførsel end ved sin viden. I
hvert fald skriver præsten: Kundskaber mg, Opførsel mg+.
Hans Chr. Var officielt skrædder af erhverv, men hvor meget han har praktiseret er usikkert. Ved
gennemgang af hans titler ses følgende:

1890: Skræder, Folketælling (FT)
1893: Skrædder, ved vielsen
1895: Skrædder, ved Jeppes dåb
1897: Skrædder, ved Maries dåb
1900: Skrædder, ved Sines dåb
1901: Fisker, FT
1902: Skrædder; ved Jørgens dåb
1906: Havebrug, FT
1911: Gartner, FT
1916: Havebruger, midlertidigt indlagt på Odense Sygehus
1921: Havebrug: FT
1930: Husmand på Taarup mark, Lumby
Desuden vides det, at han har gjort militærtjeneste, hvad fotoet vidner om.
Abeline Dorthea Andersen er født d. 19 oktober 1864.
Forældrene angives ligeledes ved hendes vielse at være husmand Jørgen Andersen og Marie
Kirstine Nielsen af Allesø Mark, men de blev først gift i 1866.
Hun blev født d. 19. okt. 1864 i Allesø og døbt d. 26 dec. i Allesø Kirke.
Faddere var:
Maren Larsen, Gårdmand Clemen? Jeppesens kone i Vedby b. B. (bar barnet)
Husmand Anders Steffensen på Annerup mark
Ungkarlene Hans Nielsen tjenende på ?? og
Rasmus Nielsen, tjenende på Dallunds Mølle.
Abeline blev uddannet til jordemoder på Rigshospitalet i ????.
Uddannelsen på det tidspunkt varede ½ år.
Abeline og Hans Chr. blev viet i Bågø kirke d. 26 august 1893. Forlovere var:
Husfæster af Bågø Jeppe Johansen (gommens fader)
Indsidder af Bågø Jørgen Nielsen.
Abeline kom til øen omkring 1889 – 1890. Ved folketællingen i 1890 i Lumby Torup figurerer hun,
men ved folketællingen i 1901 på Bågø står der, at hun flyttede til øen i 1889, altså før hun blev gift
i 1893.
Mit gæt er, at hun har fået stillingen som jordemoder på Bågø, og at de så har truffet hinanden. Han
ernærede sig som skrædder (eller gjorde han?) og hun som jordemoder.
Ved folketællingen i 1901 er hans erhverv opgivet at være ”fisker”, og huset, de bor i kaldes
Jordemoderhuset. Det lå syd for byen.

Kortet er fra 1899. På senere kort fra 1945 er jordemoderhuset forsvundet.
De fik 4 børn:
A. Jeppe, * 1 juni 1895, opkaldt efter farfaderen. Gift med Karoline.
B. Marie Kirstine, * 2 februar 1897, opkaldt efter mormoderen, se i øvrigt ane nr. 5, min farmor.
C. Kirsten Nielssine (Sine), * 5 juli 1900, g.m. smeden Erhard.
D. Jørgen, * 14 oktober 1902, død 4 måneder gammel d. 18 februar 1903.
Abeline er ligesom sin svigerfar omtalt i Achton Friis og Johannes Larsens bog om De Danske Øer,
omend det ikke er direkte.

Historien er ikke korrekt, idet Abeline var jordemoder på Bågø. Der er dog en mulig rimelig
forklaring på ovenstående hændelse, nemlig den, at jordemoderen selv lå i barselsseng.
Abeline fødte jo Marie i februar det år. Hvis årstallet i bogen er rigtigt, så er det Maries (min
farmors) fødsel, der er omtalt.
Omkring 1903 flyttede de til jordemoderhuset i Allesø.

Abeline virkede som jordemoder, og det er nok det, de levede af. Ingen kan huske, at Hans Chr. har
arbejdet.
Gennem tiden har han følgende titler:
1890: Skræder, ved folketælling
1893: Skrædder, ved vielsen
1895: Skrædder, ved Jeppes dåb
1897: Skrædder, ved Maries dåb
1900: Skrædder, ved Sines dåb
1901: Fisker, ved folketælling
1902: Skrædder; ved Jørgens dåb
1906: Havebrug, ved folketælling
1911: Gartner, ved folketælling
1916: Havebruger, midlertidigt indlagt på Odense Sygehus (sukkersyge), folketælling
1921: Havebrug: ved folketælling
1930: Husmand på Taarup mark, Lumby, ved sin død
I flg. barnebarnet Viggo var Hans Chr. altid sur og gal. Han holdt geder, og der blev ikke muget ud
hos dem, så de gik højere og høje oppe. Af gedemælken lavede han ost, noget Abelone fortsatte
med efter hans død. Det kan Viggo og Ellen begge huske.
Haven blev dyrket intensivt. Tidlige kartofler fik han ved at rulle halmmåtter ud over dem om
natten i det tidlige forår for at undgå frostskader. Han solgte også grøntsager på torvet.
Hans Chr. og Abeline var meget nøjsomme, men havde tilsyneladende penge nok.
Ved folketælling i 1916 er formue og indkomst opgivet.
Formue 7000 kr
Indkomst 1220 kr
Skat til stat 9,05 kr
Skat til kommune 23,44 kr. Det er en samlet skatteprocent på 2,6%. Det var tider.
Var det nu meget eller lidt, de tjente?
Til sammenligning tjente en mejeribestyreren 1987 kr, smedemesteren 1100 kr, Provsten 6318 kr.
Mange husmænd tjente omkring 1000 kr, så Abeline og Hans Chr. var ikke specielt fattige.
Hans Chr. havde sukkersyge og døde af følgerne 1. januar 1930.

1924
Familien samlet foran Jordemoderhuset på Bladstrupvej i anledning af Sine og Erhards bryllup.
Forrest fra venstre: jordemoderen og skrædderen. Foran deres barnebarn og plejebarn Jørgen. Sine
og Erhard, sandsynligvis Erhards forældre.
Bagerst: th. for flagstangen er Karoline og Jeppe, Marie og Alfred med Viggo i hånden
Abeline blev boende i jordemoderhuset sammen med barnebarnet Jørgen, som hun hele tiden havde
haft i pleje. Jørgen er barn af Marie.
Viggo kan huske, at hun tyggede tobak.
Under 2. verdenskrig beslaglagde tyskerne huset, fordi de byggede en flyveplads i umiddelbar
nærhed.
Abeline måtte flytte og købte et hus i Bred (i flg. min far) ved Vissenbjerg, hvor hun boede til sin
død 12. maj 1946. Ved sin død er adressen dog Skydebjerg Torp ikke så langt derfra. Enten er hun
flyttet eller også tager min far fejl. Hun blev 81 år gammel.
Efter krigen kunne huset købes tilbage. Det blev barnebarnet
Ellen og hendes mand Harry, der flyttede ind.

Abelines 75 eller 80-års fødselsdag, gætter jeg på.

