
Den store sømandsfamilie i Strib
Kaptajn Hansen og hans kone,
Carla, fik '10 børn, heraf seks pi-
ger. De blev alle gift med sØmænd
og boede fra sidst i 1950'erne i

Strib. Nrens mændene stvrede ski-
be på verdenshavene, siyrede de
alt derhjemme. Deres 21 børn
voksede op sammen iStrib. Fire af
dem fortæller om. hvordan det var
at vokse op i den store sømands-
familie, og om de tætte bånd, der
blev skabt.

A{ Poul Christensen

- Du er en Hansen, sagde \rsklæ-
reren,
- Nej, jeg hedder Sørensen, svarede
Ninna, der lige var vendt hjem fra
en sejltur til Amedka med sine for-
ældre og mødte op til sin førsie

--Du ved, hvad jeg mener. Du er en
af Hansens. fastslog læreren. og
Ninna måtte tilstå. at hendes bed-
stefar var kaptajn Hansen.
De børnebøtn var kendt for - i hvert
fald Då Strib Skole - at de ikke altid
holdi mund iiimerne ell€r udvistp
respekt for auioriieter.
- Det var der nogei om, for vi var
opdraget ret frit elter daiidens
forhold. Og vi var ofte mange børn
sammen, så vi skulle råbe op for at
komme til orde. siqer Ninna Søren-
sen.

Vi har sat hende, hendes bror.
Verner Sørensen, kusine Hanne
Christiansen og feetter Bror Matts
son stævne for at lade dem fortælle
om. hvordan det var at være bøm i
Strib i 1950'erne og 60 erne - med
faedre. der sejlede i langfarl på ver-

denshavene og var meget lidt hiem
me i familiens skød. men med fem
mostre og mange fætre og kusiner i
nabolaget.

Næsten som sdskende
Hanne hækker lidt i land med hen-
syn til at råbe op.
- Hjemme hos os var mor ikke en
type, der trådte frem og sagde så
meget. Jeg husker en bamdom med
meget sjov og med masset af Iege
kammerater. siger hLrn.
Bror kan fortælle om slåsl,,ampe
med drenqene nede fra havne-
kvarteret og om, hvordan fæirene
lavede en Lano af gamle cakelhjul
betrukket med malede sækkp - oo
seilede ude Då Lillebælt "
Fællps for frokkpn åf fæhp rrrl kr-
siner var. at de var næsten-som
søskende. De kom dagligt i hin-
andens hjem. I perioder boede de
hos en moster. når deres mor var
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Alt for Damerne braate i 1961 en
artikel om de seks søstre Då st be i
Strib oq derc. sammenhon nens
deres nænd ljente til familiernes
und e r h old på ve rde nshave ne.



ude ai sejle sammen med sin mand.
De seks kaptajn Hansen døtre hjalp
nemliq hinanden oq boede ien
række år i Strib, så de kunne være
tæt på hinanden.
Hanne husker f.eks., da hun engang
boede hos sin moster Estrid-
- Jeg var bare barn et andet sted.
Sådan var det. Men der var for-
skelle. Estrid var mere opmærksom
på, om vi blev beskidte, når vi var
ude og lege end min mor. Det blev
stmks påtalt. Sådan noget gik min
mor ikke så høji op i. Hun var mere
optaget af at læse aviser. blade oq
bøger samt gå til politihundeiræ-
ning.
lJlemme hos Kir5ten kunne det gå
livliqt hl i børneflokkeo.
- Når det blev for hedt, gik jeg ned
til moster Lisbeih. lorlæller Ninna
og fortsætter. Hun havde mange
blade og bøger at f.eks. Jack
London og Kipling i reolen. Der
kunne jeg sidde i lred og leese. Der
blev ikke spLrgt til, hvad der var
sket- Når eftermiddagen var gået.
loq Jeg fuem rqen.
Opholdet hos en moster kunne også
vare meget længere. Da Ninna var
to år. havde hun værei hos sin
moster Estrid isyv måneder. mens
hendes mor havde sejlet på USA og
Fjernøsten sammen med faren. To
ældre søskende blev Dasset af deres
farmor og larlar på ,zErø
- Jeg fik senere at vide, at min sØster
blev skulfei, da hun kom hjem oo
opdagede. at hendes båby-lillesøster
nu kunne gå og tale. Jeq blev
forkælet af min fætter oo io
teenage kusrner oq havde n;Sien
glemi mine rigtige søskende, lgder
Ninnas foftælling i dag. Hanne
husker sin konfirmation. Moster
Ruth syede konfirmaiionskjolen, og

Familieoversigt
Kaptaln A.F.A. Hansen og Carla
I\,4arie boede fra lq30 erne r Shih
Først på Røjlemosevej og fra 1950
i 'Gratia" på ldrætsvej. De fik seks
dølre og fire sønner: Vagn, Karl
Vilhelm (døde som swåna), Poul
og A fred.
De seks døke:
Estrld Laustrup, gft med styF
mand Arne Laustnro Boe.le
ldræ1svej 6.
Børn'Anila, Vagn og Arno.
Bodil Hansen, gifl med kaptain
Hans Viggo Hansen. Boede Øsler
A 6
Børn: Ulla og Vibeke.
Anna Oorthea Hansen, gift med
overstyrmand Peter Thorqny
(kaldet Tom) Hansen. Boede på
Tjærepletten læt ved fyret
8ørn: Gunver, Brtta, Sys, Krsten-

Kora Eiisabeth tkaldet Lisbeth)
ømand, gifl Jena David Ømand,'
der selv ejede sk b og senere
sejlede som slyrmand på bl.a.
Grønland. Boede Rørkærwet 23.
Børn: Finn oo Hanne
Chrisiianse;
Ruth Mattsson, gift med kaplain
Peter S. lvlattsson. Boede Søborg
Alle 8.
Børn:Asgerd, Iania, Palle, Bror
Mattsson og Uffe.
Kirsten Sørensen, gifl med
Laptaln Peter Sørensen. Boede
ldrætsvel4.
Børn: lngrid, Verner Sørensen,
Ninna Sørensen og Ulrik.

I all 21 bøtn. Ved N nnas konfr-
maton holdt onkel Viggo en tale,
hvor han saqde, at qodt nok står
der ibiblen, at menneskene skal
være frugtbare og manqfoldiqqøre
sig. Men der står rkke, at det er
famlen Hansen. der skal søroe
for det he e.
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festen blev holdt sammen med ku
sine Aino. De io gik i samme klasse
og skulle konfirmeres samme rlag.

Mor kaptain hiemme
I de enkelte lamilier var det koner,
ne. der beslemie og tog sig af alle
opsaver clerhjemme. Mad. vask oq
børn. tøj og indkøb. penqesaoer.
snerydning. havearbejcle, reparatio

Som Verner siger deil
- Far var kaptain på sit skib, mor var
kaptain hiemme.

Brors lar sejlede lor biergningssel
skabet Svitzer og var .lerfor ikke
vPk i langc nprioder Merr I cn Ie
rrodr'sejlede han på Cronldnl. hvor
Brors mor var med i noale måneder.
Så fik storesøster Asgprd til opgave
ai passe familien med hjarlp fra

Bror husker. at hans mor Ruth altid
sad med sit strihketøi. Hun var
storleverandør til storfamilien i sok
ker. sweaterc og trøier. Modtaqeren
betdlte tnr qa|rei. Oe tøict qrk I

drv itamrhen
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Mændene købte også børneiøj, når
de kom til de store byer, iseer i
Amerika, hvor der var riqeljqt med
varer i qod kvaliiei Sømandsdrenqe
i Skrb kunne de#or qå I Le?-
cowboy-bukser. som det dengang
var svæft at [å her i landet. Børnetøj
var der altrd rigeligi af.
Fædrenes sejlture kunne være lanq-
varige. Hannes far havde således
været veek i to år, da hun fyldte s9v
år. Verner oq Ninnas Iar seilede
også på langfaft, og lillebror Ulrik så
først sin far da han vår to år
Det Iængste frav.er oplevede Anna,
for hendes mand, Tom Hansen, var
ikke hjemme, da Anden Verdenskrig
brød ud. Som rnanqe andre søtolk
sejlede han for de alliercde Ira 1940
til 1945. Derfor var søskendeflokken
delt i to hold. Dem føt og dem efter
krigen.

Der var brug for at hjeelpe hinan-
den. Også ide små. Når nogle sø-
stre var på indkøb, laqde de ud for
hinanden. Eller kan du rkke lioe
købe det oq det med til miq. når diu
er i byen. Det blev hurtigt sådan, at
alle skyldte hinanden penge, oq så
mødtes de seks søstre for at lave
regnskab.
- Det blev noqle indviklede reon-
skaber, og de; blev iali højt ;ed
bordet. Men de fandt alhd Lrrt af dpi
husker Hanne
Selv om Verners lar var meget lidt
hjemme, har ikke manglet mænd at
spejle sig i. Det var de ældre fæire,
som lærte ham at lave en fliisbue og
skyde med bue og pil og alle de
andre ting, som drenge skal lære.
Og moren tog med Verner til
fodbold og heppede på sidelinien
sammen med kammeraternes fædre
som noget helt naturligt for Verner.

Når lar var hjemme
Man kunne tro. at der var siore
foruentninger, når far kom hjem, oq
at hjemmedagene qik med farmand
i centrum. men sådan var det ikke.
- Jo, jeg glædede mig og var mest
spændt på, hvad han havde med
hjem af spændende ting, siger Ver-
ner.
Bror har ikke erindringer om særlige
aktiviteier, når faren var hjemme.
Faren qled ind i famihen. oq bØr-
nene gik i skole og passede -deres.

Ninna kan huske, at det var
spændende, når flere fædre oq store
fætre var hjemme samtidiq. Så
mødtes de og kunne snakke "skiv i
timevis". Hanne hr-rsker hyggestun-
der med sin far.
- Han gik meget op i mekanik og
holdt bladei "Po»ulær Mekanik''
Jeg nød at hjælpe ham med ai
samle en radro oo sknrp mpd en
skrueirækker.
Fædrene var sjældeni hjemme til
iul. I månederne op til iul havde
kvrnderne i sømandikredien i Strrb
strikket julegaver til søfolk. De blev
sendt til sømandskirkerne rundt
omkring i verden og fordelt til alle
sømændene Då skibene. Det var ei
fast ritual hot mostrene i Strib ai
høre julehilsnerne fra søfarende i
radloen juleaften og de efterføl-
gende dage, oa de l!'tiede hver især
mest efter hilsenen fra deres eoet
skrb

Flyvelisk på dækket
Familielorholdene qav oqså børne-
ne mulighed tor at få LLnikke ople-
vel<pr
Hanne boede på sin fars skib, "Jane
af Marstal", i sine første 4lz år. Her
boede hele familien, mens "Jane af
Marsial" sejlede rundt i*r mellem
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havnebyer i Danmark Tyskland.
Norge og Sverige Familien solqte
skibet. cla børnene beogndte islio
en. ,,g faren seileLlc c[.rclter pa

JEg cr na:rmesi vokset op på et
skib. Når motoren standse.le. nlens
ieg sov, så vågnecle jeg oq det qør
ieg den dag i dag. sjger hun
Scjlturene kunne ooså qå lanqt væk.
Stort cPi .rlle har va,r.t med pa rn
lPngrrI soreisu 5{)m hofn.
Verner husker isaer hnpn fra Iiålipn
iil New Orleans, som fanLlt sted
under CLrba krisen i oktober 1!162.
hvor sovietiske skibe val på vej til

I idel Castros Cuba med rakeltpr o<r
andet militært isenkram oq der vai
risiko lor en aionrhri.r mellpnr [JSA
og Sovj€rhrnionen.
Trods kisen kLrnne de også slappr:
af. Verner spilled.' fodbol.l i ]astrLrm
met sammen mecl besa?tninqcn
Siovt var dei o!]så at siå oppe loran
på da:kket o.t fanqc fluvelisk, der
iandede på darkket. Vemer bg
noale stvkker med hiern til skolen i
en flaske med sprit. Ort så havde
han nogie clanskbøgei med på
skibet. hrrsker han
En af Ninnas l.rnqiLLre qik iil USA
med Iasi a1 folkevoqne Via Sanki



&o| Vilhehn a! Ha ik lsøD ,11 Btitta) øvet.j9 til tønanrlslivet Då Lj eb.Llt i
l-t-t-. - - .,/... ' ,.Arq / ,1,r,,.d l',r" D r. rirl

Lawrtrncelloclen kom cle 1il de siore
søer mellem USA og CaiaLla oo
lossede i Chicago, hvor de lik korn
meLl tilbage ller vnr der tid iil at
v.!re tLrrisi en dags til.
L)er var nranqe si(lcqcvinsicr ved at
v.Pr€ bam pii såd. r li skih

Vi blev ldkitlct. ls.!r hovrnesterer
sørgede 1()r larkkerier.
Hrrn h;rvde også skolelrr)qcr med.
Maskinnresteren var ivsksinLlet

nordslesviger. og han Latrte Ninna ai
bøje tyske verber. så hun var
lurbcreLlt pa dl mødc tysklarercn
Da Sh b SLule cltPr iLrrPn H,,n
husker også turen genneni ki)nalen
ug il! nrarac shser ved N.rirara
vanttlalden.:

Det unikke laellesskab
De lire kapiajn,llansen børuebønr
L.rn furi.plle manqe otlpvelst,r orn
samnrerrlroltlt t r larnrlien



- Dei var unikt, og vi følte en glæde
og en stolthed ved at veere en del af
famiiien, siger Hanne.
Ninna fortæller, at hendes lillebror.
Ulrik, på fire år blev oasset al moster
Bodil. mens de store søskpndp uår
med foræidrene ude at seile. Ulrik
havde som køst for. at han ikke
kom med på den speendende tur,
tået en rød trædebil mpd nedåler
En dag gik det selvfølqeliq qåh: U[ik
og bilen havnede ien qrØft Då
Kastanjevej - mrdt ien skov breen-
denælder. men som altid var der en
sior fætter ineerheden. der kunne
hjælpe. Idetie tilfaelde en qrand
fætier, nemliq moster Annas 5arne,
bam, den 8-årige Jens, der kun iført
sandaler og shoris reddede den
røde bil og dens unge fører ud af
breendenælderne- En ren helteoer-
ning i de jævnaldrende kusiners-øi-

Selv om ens mor var ude åt sejle i
måneder ad qanaen, eller man Dla
skede tundt på Lillebælt ien hiem
mebygget kano, oplevede alle fire,
at opvækten iSkib var meget trlg
og srkker.
- Den amerikanske udenrigsmini-
ster, Hilary Clinton, har saqt. at der
skal en hel landsby til at otdrage et
barn Vores oDvækt var sådan Vi
oplevede. at der altid var ældre
børn og vokne omkring os, som på
godt og ondt, oq mesi qodt, hoidt
øje med os. siqer Ninna.
Blev man f.eLs. drillet i skolen eller
havde man oeneret nooen. som våY
efter en r skileqården.-kunnn ."n
altid søqe Iv his en af dp store
drenge i familien, hvad enten det
var en bror eller en fætter
Ninna husker. da hun oo hendes
jævnaldrende begyndte at 

-gå i bven
enten på diskotek i Sirib - der var

faktisk et diskotek i Shib i slutninoen
af 60'erne - eller i Middelfart. var-de
altid trygge. De var ornqjvet af
storebrødre og fæhe eller aI venner
og arbe,dskammerater til brødre oaf;etrc 7 '
- Således havde vi yngre kusiner
som teenagere holdt en lidt lor våd
nv'tårsaften. På hiemiuren var den
første, vr mødte i'på qaden i Strib.
fætter Uffe, som straks sgrgede for,
at vi kom godt i hus hos den nær,

Men der var også ulemper ved den
store familie. Man kunne ikke
gemme sig. hvis man havde lavet
gale streger Kirstens børn blev på et
tidspunkt passet af mosier Lisbeth i

h;emmei på Xåsvei. Det var. mens
man byggemodnede Kåsvænqet i

Strib. En dag kom yngste drenq, der
endnu ikke var beqvndt iskolen.
hjem og bad om et glas vand.
Lisbeih måtte beklaaende fortælle.
at der ikke var ioqet vand i

haneme. Xort efter dukkede smede,
mester Fritz Petersen oD. Han siod
for rørarbeidet oå tGsånopt Han
kunne Iortælle. at drenoeå oo en
kammerat havde kastet iten oå de
nylagie vandrør og dermed forårsa-
qet, åt hele kvarteret stod uden
vand. Frilz Pedersen havde ikke haft
troblemer med at finde den skul-
åige, han var svoqer til en af åe
ældre kusiner og kendte dedor
familien.

Hørte om hele verden
De fire kaptajn Hansen-bømebørn
er eniqe orn. at deres oDvæksi med
en far-på verdenshavenå oq en mor,
derh;emme, har præget dem.
De hørte om hvad dpr qkclp rdp i
den store verden, oq om de stor
byer, som for de fleste andre bare



var røde firkanter på et verdenskort.
De vrdsle mpre om Hongkong og
Singapore, New York oq Gent end
om Ringsted oq Rinqkøbinq.
Der kom breve hjem med beskri-
velser af de steder. faren - eventuelt
sammen med moren - havde be-
sØqt. Hvem andre havde denqano
kinesisk sojd og specielle krydd-eriei
på bordet end en sømandsfamilie i
Strib. hvor man også forsØgie at spi
5e fls meo plnoe.
De viste, at man fløj over Arktis, når
man fløi til Nordamerika. oo tik
dåbsatiest fra Neptun, når han
krldsede Ækvator førsie qano
I famihen er der beretninoeiom at
Bodil måtte flvqtc fra et-marked i

Vietnams hove-d;tad, Saiqon, da der
var sprængt en bombe. Det var før
amerikanerne for alvor oik ind i
konflikten. og Vietnam-kigen blev
almindelig stof her i landet.
Konflikter og krige rundi om i
verden blev nærværende. Der blev
Iyitet, når fæiter Finn fortalte om,
hvordan hans skib listede ud af Ni-
cosia havn. mens granaterne spranq
inde ovcr land. da Cvnern-krioen
blrrssedp oD, lg74
Alt det bldv der talt om hiemme i
Strib, men det blev i familierne. Det
var ikke det. børnene talte med
deres kammerater om. Det var før
fjernsynet for alvor bragte hele
verden ind i folks stuer.
Stod set alle børn prøvede at seile.
Flere fik søfadsboq, men det blev
kun en levevej for få af dem.

Hanne blev sømandskone
Hanne tog som den eneste i bør,
neflokken sin mors og sine mostres
rolle på sig. Hun blev nemlig gift
med en sømand Selv om vr nr'
nærmer os 1970 erne er kønsrol

Bønene Lam også meget has deres
mormor oa modaL Her har morfar ltoe
slagtet en hanekyllins- F-v-: Nieb Petår,
Hanne ag Bjørn (<lrcngene sønner al
Ilse ag Paul HaDsen) ser lidt
betænkelise.rd (Foto: 1952. udlånt af
Hanne Christensen)

lerne stadiq lastlåste Et eksemDel
viser sitlrationen, som oqså var hån-
des morc og mostres:
Hanne boede iKalundboro oo rin
qede til et olieselskab {or a-i b;stillp
olie.

Hvad er Deres mands navn- sDuro-
te olicmanden

Hvodor skal De have det?
De kan kun bestille i Deres mands



- Så viljeg ikke handle her. prolda-
merede Hanne
Pause i telefonen.
- Ok, kom det nølende fra olie-
manden. Men så kan De bestille i
Deres navn. men så kan Deres
mand ikke bestille i sit navn.
Det kunne sømandskonen saotens
leve med
På nøjaStiS samme måde var det i
banken.
Pigerne havde let ved at Dåtaae sio
rollen som husets kaptajn lig-esori

- Bare spørg min mand. qriner
Ninna, der doq er aift mea en
gymnasielæter.

Bånd på tværs i Iamilierne
For drengene vat denne livsform
med en mor som kaptajn hjemme
også naturlig. Bror blev sømand oq
har seilei hele sii Lv.
- Min kone gjorde nøjagtiq det
samme som Hanne. oo som min
mor gjorde. Hun bestem'ie det hele.
Som sømand kommer man ikke
hiem for at lave noqet om. så lænae
dei kører godt. Defer helt naturliit.
at det er sådan. Sådan har mit iiv
været. Ninna minder om. at hendes
storebror. Verner. ooså var meoet
bevidst om. hvad dår var mand-p-
og kvindearbejde.
- Han ville ikke skovle sne. Ior han
mente, at aLt hvad der foreqik i oa
omkring huset, oqså snervdnini
uden for hækkpn. var kvinilpai
bejde.
Jo, dei kan Vemer aodt huske. Men
han lærte i løbet af 1970'erne, at
mænd også kan lave husarbeide oq
holde have.
Der blev knyttet mange bånd på
tuærs af {am ierne Motfarpn
kaptajn Hansen, tog ofte en flok

børnebørn med Då en tur Då
Lillebælt, oq familiån samledes hbs
bedsteforældrene til iuleh€e. De var
et samlingspunkt for den store
familie, som siadig holder sammen
og samles iil runde fødselsdaqe,
andre mærkedaqe samt til fæLter-
kusinefester. Man mødes ooså
sankthansaften ved bålet

En af de vigtige ting, de har taqet
rned fra deres hiem er åt dp hår
brug for hinanden. Då kan ikke
klare .sig uden, at de hjælper
hlnanden
Og dei smitter aI r næste genemtion,
obsewerer HannP:
- Det kunne jeg f.eks. se, når mine
børn var hiemme med deres
blebørn. Når"f.eks. et barn skulle
skiftes. kom der strak et Dar stvkkpr
mere. Og så var det åen iørste
forælder, som liqe ordnede resten.
og ikke de enkelte børns forældre.
Børn er der kommet manqe af i

famrlien. Der er i dao knao 150
efterkommere af kap"taln h.F.A.
Hansen oq hans kone Carla.
henblandt over 60 tiooldebørn. Så
rnon ikke en tusklårer Då Strih
Skole stadig kan rende ind ien
Hansen ien klasse. M&ke har
tipoldebørnene oqså svært ved at
holde mund i timeme.
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Kaplain Hansen og Gratia
l)..(.k. --. r/, Io, , I y vdr kdprai r A.l A P. r- r oo Ca,lo M,rrie K.rntrtn

tselqien. og lanrilien boede d€r iflere år. Han var også med til at oprelte
Sølafisskolen iSvpndhoro oo ilrnoatarlo (-nr na,,r^:li..-.1-"., 

^---,1-, "rr

I lansen sejlede i lanqfart oq har skrevet en boa onl;n dramatisk tLrr'mJ,-ld"r r'e _n..rp-. tL',lllqq,., "qloer,.' unJ(r t!r^t- Verdpr.kr,q Han
tortarller.om livet om bord på skibei og Llet h.irde og faretulde arbejile med
ai nå sikkeri lrelr ti] hitvuen med lasten. Han er reliiiøs og udøver dei i siu
ledelsesstil På vei hiem kommer han oq skibet i-Svdai"lanten ud for pn
vol,l,or' u.L.rr J.' v, ' ved " .r.dre A,qv,u
Elier krigen var han med iil at opretie d-en danske sønEndskjrke iGent i

Sølafissko Svendbor_g .)g lungerecle sonr navigati;nslærer. Gennåm sit
engagement iL)ansk Sømandsmission i Fremmade Havne var familipn
u,l,rJ'iu',y'et 'lle., h.,vnLuLp. I lq:t2 Jrlq h..,.q 1ed:Strih oo rhc,
Arr ,,n V, rdpr ,^.iq ogqqedr l-.,n vrlla e""arro nJ ldræs.et Cån,.-
-,", ,,nJ.kIk,r h.'vd- d,, Ir.r o,,t,s \nn.okr r ,,,i ikib.,..tde. Å t. t'.tøtt.r.
og da rederiet isluiningen al I940'eine rev ltogle staiionsbygninoer neå. iik
han lov til at_bruge materialer derfra til at byg-ge villa 'Cråia' [nåcle). ae_L
slod leerdiq i 1950.
En af sømaendene på Asqerd lavecle en nlodel af skibet. som i flerp år var
L rle.qr., r .orr a ,d-krr[, ., ; 1,",,,. I ,. der, l.rlL"d(. konr skib. r rit 5rir, ]

lq97 l). r hl.v t'c,r.'rr*rrt og/r .-.rqdet ..n( dt qtrioKi kp, lo,.(ib(
{ rrla Ma"ic Hun-,r Jød. ilq.,,,gkdnrdjrH.rn.en 1,,1,0

lilnilieh loraD C!i11,1 1952. Stae1Lte baqeEr r:v //s? Rou Ha,.\?, ntift neiFoitII. -- .l r, ,r, t,rt, .,..H,-."- arA th,-n p,;,.h,",,_,.I.tanie,), L,i5beth ØnaL]. cana Ha])se]), AF.A. t tansen. paie (besøgo1'.]e
lani\enledletn), Anna Ilansen lled to bøn taLn s)q, Vithet",;a Xiiiln jono rxti""t\,1.t h,. tu,,1 -.a... .t I .L_ t),.'t 1. r"t. t,, ",,-,,.., rt-. . ao,,,-.:
lhutLlet)) Palte td tile cvkej). Bitln sjd.leDLie, Hatine. 'knia. Ruth Maii...,jt sidden.te
ned Lo børn l»an: Bftt os Ltte. Assetrl sitttunde D)ed no;kt hår Sas sj.t.le,(l. r:inn
In-.1,1.),t.,..,t. .-,1.. r.--.tt,?t -,t, ti.-r\ ,
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