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5a.   Ane Nielsine Johansen
Ane Nielsine Johansen bliver født den 17. marts 1887 i Trinitatis Sogn, Fredericia, Vejle amt.

Hun bliver døbt den 22. maj 1887 i Kirken. Forældrene var  Matros Johan Larsen Johansen 
og Hustru  Ane Katrine Hansen 27 Aar, i Tved.

Faddere
Pigen Ane Marie Jensen
Barnets Moder
Værtshusholder I. Deleuran
Barnets Fader
Alle af Fredericia.

Ane Nielsine har på dette tidspunkt tre ældre søskende 
det er:

 Hans Peter Johansen, født 24. oktober 1881,  Vejby 
sogn, Vends herred, Odense amt.

Forældre: Hr. Johan Larsen Johansen, Hustru Ane Ca-
thrine Hansen, Røjle Mk. ”21”

Faddere
Pige Maren Cathr. Jensen af Bøgelund
Hr. Hans Pedersen og Hustru, Vejlby St.
Hr. Niels Jensen, Blanke Mk.
Hr.  Hans Jørgen Hansen, Vejlby Fed. (Ane Cathrines 
storebror 5 år ældre end Ane Cathrine)

 Anders Christian Johansen, født 25. oktober 1882,  Vej-
by sogn, Odense amt.

Forældre: Hr. Fuller Johan Larsen Johansen, Hustru Ane 
Cathrine Hansen,  Kilehuset, ”23”

Faddere
Moderen,
Hr. Hans Pedersen
Hr. Vejlby Skov
Hr. Niels Jensen af Røjle Mk.
Hr. Hans Jørgen Hansen af Vejlby Fed.

 Marie Johansen, født 7. februar 1886, Vejlby sogn, 
Odense amt.

Forældre: Hr. Johan Larsen Johansen, Hustru Ane Ca-
thrine Hansen, Røjle Mk. ”25”

Faddere
Tb. af Pige Marie Jørgensen, Røjle Mk.
Ugm. Hans Jørgen Hansen, Vejlby Mk.
Hr. Chresten Hansen, Røjle Mk.
Ugm. Jes Jørgensen Clausen, Bubel Mk. Mølle

Efter Ane Nielsines fødsel kommer endnu en søster til det 
er:

 Petra Johanne Johansen, født 23. apr. 1889, Vejlby 
sogn, Odense amt.

Forældre: Matros Johan Larsen Johansen, Hustru Ane 
Cathrine Hansen, Strib. ”29”

Faddere
Fb. af Moderen
Xxx Signe Christiansen, Vejlby
Hr. Hans Jørgen Hansen, ibid
Hr. Hans Pedersen, Vejlby LM.

Konfi rmation
Ane Nielsene bliver konfi rmeret 6. oktober 1901 i Vejlby 
kirke, Odense amt, hun bor da hjemme på Røjle Mark, hos 
Husmand, Matros Johan Larsen Johansen og Hustru Ane 
Katrine Hansen på Røjle Mark. Hende karakterer er Mg 
for både Kunskaber og Forhold, hun bliver konfi rmeret af 
Sognepræst Vilhelm Larsen.

Bryllup
25. april 1908 i Vejlby sogn bliver

Ungkarl Cigarmager  Christian Antonius Marius Chri-
stensen, Odense, født i Odense Sct. Knuds sogn, 2. juli 
1881. Søn af Tømrer Rasmus Christensen og Hustru Dor-
thea Petersen, Odense. 26 Aar

Gift med

Pige Ane Nielsine Johansen,  Røjle Mark, født i Frederi-
cia, 17. marts 1887. Datter af Matros Johan Larsen Johan-
sen og Hustru Ane Katrine Hansen, Røjle Mark. 21 Aar.

Figur 1. Ane Nielsine - ca. 1915.
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Forloverne var: Matros Johan Larsen Johansen og Murer 
Niels Peter Julius Jensen, begge af Røjle Mark.

Vielsen blev foretaget af Sognepræst Vilh. Larsen.

I Bemærkningerne står der: Attest fra Odense Fattigudvalg 
af 31. marts 1908.

Ægteskabet går ikke så godt, enten er Christian Antonius 
allerede smittet med syfi lis, da de bliver gift eller også har 
han sidespring efter giftermålet.

Han smitter i hvert fald Ane Nielsine med syfi lis. De får 
aldrig børn. Omkring 1910 var der ingen eff ektiv behand-
ling af sygdommen, man forsøgte med kviksølvsbehand-
ling, hvilket kunne være meget værre end selv sygdom-
men. Først omkring 1943 fi k man penicilin og dermed en 
eff ektiv behandling af sygdomme. Ane Nielsine led på 
sine ældre dage meget af eftervirkningerne af kviksølvs-
behandlingen idet hun led af det man betegnede som ”ben 
æder”. Dvs. hendes knogler svandt ind og samtidig miste-
de hun muskelmasse.

Skilsmisse
At hun var blevet smittet af Christian Marius førte til at 
hun fi k bevilget skilsmisse.

Det endelige dokument lyder således:

Vi Christian den Tiende

Af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders

Og Goters Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn,

Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Gjøre vitterligt: Efter den derom alleunderdanigst gjorte 
Ansøgning og de Os af Vor Justitsminister i den Anled-
ning foredragne Omstændigheder ville Vi allernaadigst 
bevilge, at Ægteskabet mellem Ane Nielsine Christensen, 
født Johansen, af Odense i Vort Land Fyen og Cigarmager 
Christian Marius Antonius Christensen, hvilke Ægtefæller 
leve separerede i Henseende til Bord og Seng i Henhold til 
vedhæftede Bevilling af 7. maj 1914, maa være fuldstæn-
dig ophævet paa de for Separationen fastsatte Vilkaar, dog 
at Mandens Pligt til at svare Bidrag til Hustruens Under-
hold bortfalder.

Det skal derhos være Hustruen tilladt at indgaa nyt Æg-
teskab, hvorimod denne Vor allerhøjeste Bevilling ikke 
hjemler Manden saadan Ret.

GIVET i København, den 6’ Januar 1917.

Under Vor Kongelig Haand og Segl.

At Christian Marius ikke for lov til at gifte sig igen, tol-
ker jeg sådan, at det er ham, som har smittet Ane Nielsi-
ne med syfi lis. Da man den gang ikke havde en eff ektiv 
behandling mod sygdommen, må han således ikke gifte 
sig igen og derigennem risikere at sygdommen blev spredt 
yderligere i samfundet.

Om syfi lisen var skyld i, at Ane Nielsine blev indlagt på 
 Tubekulose Sanatoriet Nakkebølle, hvor hun træff er 

Hedevig Antonia Jensen, ved jeg ikke, eller hun også fi k 
tuberkulose. Ane og Hedevig bliver gode venner og Ane 
Nielsine lover Hedevig, at hvis Ane overlever, vil hun tage 
sig af Hedevigs børn.

Bryllup igen
Den 13. november 1917 kan Ane indfri sit løfte til He-
devig, idet hun da bliver gift med Jørgen Peter Jensen og 
derved bliver stedmoder til Hedevigs børn.

Den 5. juni 1949 kl. 16.30 dør Jørgen Peter, hvorefter Ane 
blive alene tilbage i lejligheden på Gothåbsvej.

Sølvbryllup

Da Ane og Jørgen holder sølvbryllup skriver Ane en sang 
til Jørgen. Hun havde ikke meget at gøre med så sangen 
blev skrevet på bagsiden af noget tapet.

Sangen lød således: 13 - 11- 1942

Paa Sjølunds fagre Sletter

For Jørgen vil jeg synge
saa godt som jeg formaar
naar sorgerne de tynge
du for min tanke staar
da dulmes al min Smerte
og Ilden bluser op
saa banker højt mit Hjerte
og Blodet i min Krop.

Jeg mindes saa de Dage
da Lykkens Sol oprandt
og jeg min Ægtemage
i Livets Verden fandt
Da alt var idel Glæde
i gylden Skær jeg saa
den Vej jeg maatte træde
du hjalp mig med al god.

Og selv ved Aftentide
naar livets Sol gaar ned
saa skal du altid vide
du var min Kærlighed
Og Jørgen, du min kære
jeg bringer dig min Pris
var enkle Aar end svære
var du mit Paradis  A.J.
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Hennings erindring om Farmor
Ane var meget alene efter Jørgens død. Hendes barnebarn 
Annelise fi k hende med på tur til bl.a. Tyskland, hvor de 
var i Gottorp. Hun rejste også en del alene, emn det slut-
tede i 1955, hvor hendes ben fungerede dårligere og efter-
hånden blev de meget dårlige.

Hun havde meget svært ved at gå ned af trappen fra 3. 
sal. Hun fi k derfor forskellige mennesker til at handle 
købmands- og slagtervarer mm. for sig. Hun kunne godt 
bevæge sig rundt i lejligheden, så hun tilberedte selv sin 
mad. Hun fortalte en gang at når hun skulle have frikadel-
ler, så købte hun en hel mørbrad, som hun så selv hakkede 
og lavede frikadeller af noget ordentligt kød. ”Jeg spiser 
ikke så meget, så det, jeg spiser, skal være ordentligt”.

Da man indførte folkepensionen og jeg fortalte hende at 
hun skulle have penge fra kommunen, så sagde hun meget 
bestemt til mig, at hun absolut ikke skulle have fattighjælp 
fra det off entlige. Hun havde sin pension efter Jørgen og 
den havde han sagt at den skulle hun nok kunne klare sig 
for, for hun havde altid forstået at få pengene til at slå til.

Når jeg besøgte hende var hun altid god for spændende 
udsagn.

Vi har noget, vi kalder ”farmors lov”. Hun sagde en gang, 
at Hans, den ældste søn, aldrig inviterede hende til fami-
liefester, han sagde altid ”du kommer jo ikke alligevel”. 
Det, syntes hun, var forkert, det var da rigtigt, at hun ikke 
kunne komme ud af lejligheden ved egen hjælp. Men ved 

at inviterer viste man, at man tænkte på hende, og så kunne 
hun få lejlighed til at takke for invitationen og selv sig, at 
hun desværre ikke kunne komme. Det har Vibeke og jeg 
altid husket på, så selv om vi ved, at der er mennesker, 
som er forhindret i at møde til en familiefest eller andet, 
så skal de have invitationen under alle omstændigheder.

En gang jeg besøgte hende, det var mange år efter Jørgen 
var død, så fortalte hun, at hun somme tider kunne høre 
Jørgens hoste ude på trappen og høre hans specielle trin på 
trappen. Hun hørte også entredøren gå op og så kom han 
ind i stuen og stod lige inden for stuedøren og kiggede på 
hende. Så sagde hun, ”han står bare der, og kigger på mig, 
men jeg er ikke bange for ham, for han har aldrig gjort mig 
noget, da han levede, så hvor skulle han så gøre mig noget 
nu, hvor han er død.

Hun havde også en mand der gik ærinder for hende, ham 
betalte hun for at hente varer mm. En dag hun havde bedt 
ham om at fjerne noget nede fra et kælderrum kiggede hun 
ud af vinduet for at kontrollere at han havde gjort som de 
havde aftalt, der så hun at han havde taget meget mere end 
de havde aftalt, derefter ”fyrede” hun ham.

På et tidspunkt dukkede der mormoner op ved hendes ho-
veddør. Dem inviterede hun ind. Jeg tror at grunden til at 
mormonerne kom til at besøge hende ofte var at hun der-
ved fi k lidt selskab. Men samtidig fi k hun også mennesker 
til at lave lidt slægtsforskning for sig. Da hun døde fandt 
jeg 47 sider med slægtsforskning som mormonerne havde 
udført, først og fremmest omkring Anes familie.

Ane den 20. december 1977. på Abels Alle 15.

Ane på tur i Tyskland 1953.
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Men jeg har senere opdaget, at der er en del fejl i de oplys-
ninger, som står i listerne. Nogle af oplysningerne har de 
måske fået at Ane. Noget hun har givet dem efter hendes 
hukommelse. Men fejlen er, at mormonerne ikke har kon-
trolleret oplysningerne i kirkebøgerne. To af fødselsdato-
erne for Anes brødre var forkerte. De datoer og årstal, der 
står i denne historie, er nu korrekte. De er kontrolleret i 
kirkebogen.

Ane sagde, hun ikke ville ud af lejligheden, for det kunne 
hun ikke. Jeg spurgte hende så et år til jul, om hun ville 
hjem og besøge os på Abels Alle 15 i Sanderum, hvis jeg 
fi k hende hentet og bragt tilbage til lejligheden. Jeg fi k 
hende overtalt til at sige ja. Hun var vist ikke rigt klar over, 
hvad jeg havde gang i. Men det endte med, at jeg bestilte 
Falck til at hente hende i lejligheden og bringe hende hjem 
til os. Da hun havde fået lidt godt at spise og vi havde 
hygget os lidt, hentede Falck hende igen og bragte hende 
tilbage til lejligheden.

På et tidspunkt kunne Ane ikke længere klare sig i lejlig-
heden på 3. sal.

Hun kom derpå ned på Røde Kors hjemmet i Assens, men 
hun var faktisk for dårlig til at være der.

Hun fi k derfor en plads på plejehjemmet Provstegårdens-
hjemmet i Bolbro.

Det kunne hun ikke lide. Hun ville ikke spise, det endte 
derfor med, at de gav hende mad med en sonde igennem 
næsen. Det ville hun ikke have, hun ville bare gerne dø, 
men det måtte hun ikke. Da hun så rev sonden ud af næ-
sen, hver gang de lagde den i, endte det med, at de bandt 
hendes hænder fast til den seng, hun lå i til sidst. Det var 
ikke sjovt at besøge hende, de sidste år af hendes liv. Det 
blev ikke så tit til sidst, da vi var fl yttet til Ribe og var 
travlt optaget af svømmeklub og spejderarbejde.

Død
Den 3. april 1983 fi k hun endelig fred.

Ane Nielsines mor Ane Katrine ved Kildehuset på Røjle Mark, 
hvor Ane Nielsine tilbragte sin ungdom.

Johan Larsen Johansen ved Kildehuset, Røjle Mark
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