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Dorthea Cania Elisabeth Cathrine Viinberg
Blev kaldt Lise Vinberg
Født 6. februar 1866 i Klemensker

Ved folketællingen i 1870 var
Lise ikke hos forældrene.
Laura Marie Kofoeds uægte
barn på 9 år boede der.

Lise boede hos sin farfar og
farmor.
Hun hed ganske vist ikke
Marie, men det er hende.

Lise boede hos sine forældre.
Navnet er heller ikke denne
gang korrekt.

Konfirmation 15 år gammel:

Lise fik præstens laveste karakter tg i kundskaber. Det var ofte konfirmander fra
fattige familier, der fik tg. Alle konfirmander på dette hold fik mg i opførsel.

Første barn født 17. april 1886:

Denne præst giver
følgende karakterer:
mg+
mg meget godt
mgg
godt
tg+
tg
temmelig godt

Præsten skrev ugift - ikke fruentimmer.
Lise havde ikke fået lov at give barnet den udlagte barnefaders efternavn.
Derfor fik barnet det flotte mellemnavn: Anias Holmbergius. Lise boede hos
forældrene og var 20 år. Der blev betalt alimentationsbidrag til barnet, hvorfor
Anias Holm må være dømt til at være far eller have indgået et forlig.
Og hvem var den udlagte barnefader? Hans identitet bliver afsløret
senere.

Sognerådets forhandlingsprotokol
ved møde 17. september 1886
På hjemmesiden Bornholmerting kan
man hente protokollen for Klemensker
Sogn. Jesper Vang Hansen har
affotograferet protokollen. Et kæmpe
arbejde, som han skal have tak for.
Frem til 1907 er der bl.a. beslutningspunkter om socialsager - tankevækkende
læsning.

Ugift Dorthea Hansine Elisabeth Kathrine Vinberg paa 8 Sgds. P. havde den 17.de April d. A.
født et uægte drengebarn der i daaben havde faaet Navnet Hans Anias Holmgergius
Vinberg, udlagt Barnefader Ungkarl Anias Holm tjenende i Rö. –
Anna Persson tjente paa Baggaard 2 p Timaanedersdagen før sit Barns fødsel. Da man ikke
bestemt vidste hvor Dorthea Vinberg havde havt Ophold Timaanedersdagen bestemtes, at
Dalby og Kaas (skulle) søge oplysning herom og hvis hun havde været i et andet Sogn end
Klemens besørge hendes Skudsmålsbog og benævnt til Formanden for at denne kunde
benyttes som Legitimation ved Barnet Fødsels og Vores Notering.

Angaaende punkt 10 for Mødet den 17. September
meddelte Formanden at han efterat have seet Hansine
Elisabeth Kathrine Vinbergs Skudsmaalsbog, måtte
antage, at hun burde anses for at have havt Ophold heri
Sognet Timaanedersdagen før sit uægte Barns fødsel

Sognerådets interesse for de uægte børns fødsel hænger
sammen med, at moderens opholdssted timånedersdagen
før fødsel afgjorde hvilket sogn, der skulle betale børnepenge,
hvis faderen ikke betalte alimentationsbidraget.

Det skulle meget snart blive Lise Vinbergs situation at stå alene
med 2 små børn.
Maleri af Frants Henningsen i 1888
Titel: ”forladt, dog ej af venner i nøden”
ARoS Kunstmuseum, Århus

Barn nr. 2 født 19. april 1888:
Her indgår faderens navn ikke i barnets navn.
Lise er ugift, 22 år og
boede hos forældrene.

Sognerådets
forhandlingsprotokol.
Møde den 24. august
1888.
Jens Dalby skal igen
finde Lises opholdssted

Sognets uægte børn
skrives på liste på samme
møde.
Heraf fremgår det, at
børnene opholdt sig hos
Lises forældre, og de fik
ikke plejeløn.

Møde 21. september 1888 pkt. 12:

Angaaende de i Forhandlingerne for Mödet
den 24de August omhandlede Födselsanmeldelser havde alle Mödrene med
Undtagelse af Dorthea Hansine Elisabeth
Katrine Vinberg opholdt sig heri Sognet
Timaanedersdagen för Barnets Födsel. Dalby
medbragte Lise Vinbergs Skudsmaalsbog
for at denne kunde benyttes til om muligt at
faae Barnets Födsel og Daab noteret i Rø
Kirkes Ministerialbog da det formentlig af
Bogen skulle fremgaae at nævnte
Fruentimmer havde tjent paa Baadstadgaard
Timaanedersdagen för Barnets Födsel.
Og barnet blev skrevet ind i Rø Sogns
Ministerialbog.

Båstadgård i Rø sogn (ibaros.dk)

Walerius Mathias Davitzen - Folketælling 1890 Bornholm, Nørre, Rø (danishfamilysearch.dk)

Ved møde den 23. august 1889
mødte Otto Vinberg op og bad om
hjælp til at forsørge datterens 2
uægte børn.
Her får vi at vide, at alimentationsbidraget for Hans er 30 kr. og for
Vilhelm 40 kr. For disse beløb kan
han ikke forsørge 2 små drenge.
Han får derfor bevilliget 20 kr. årligt
for begge børn betalt af sognet.
Sognerådet forbeholder sig ret til at
flytte børnene. Otto fortæller ikke,
at datteren på dette tidspunkt har
fået et barn mere udenfor ægteskab.
Barnet blev dog skrevet ind under et
senere punkt på samme møde. Han
var da blevet 5 måneder gammel.

Hele teksten tydet:
Fremstod Otto Vinberg og anmeldte at han, der havde
sin Datters Dorthea Hansine Elisabeth Kathrine
Vinbergs to uægte Börn Hans Anias Holmbergius
Vinberg födt 17de April 1886 og Vilhelm Andreas
Jenus Vinberg födt 19de April 1888 i Pleie, og derfor
opbebar det Barnefædrene henholdsvis Tjenestekarl
Anias Holm af Rö og Tjenestekarl Peder Jensen af
Rönne tilpligtede Underholdningsbidrag respetive 30
og 40 kr., ikke kunde underholde Börnene for denne
Betaling, hvorfor han bad om Understöttelse fra
Sognet. Omendskjöndt Barnemoderen ikke mödte, gik
man dog ud fra, at det var med hendes Ønske at
hendes Fader forlangte Understöttelse og sluttede
Raadet med ham om at have begge Börn i Forplejning
1 Aar fra 1ste September iaar imod at han herfor af
Fattigvæsenet faar 20 kr. om Aaret for begge Børn og
desuden opbebærer det Barnefædrene paalagte
Underholdningsbidrag. For denne Betaling forsyner
Vinberg Börnene med alt fornödent. Sogneraadet
forbeholder sig Ret til at flytte Börnene naarsomhelst.
Vinberg maa opsige Kontrakten ¼ Aar før dennes
Udlöb imodsat Fald betragtes den paany gjældende for et Aar.

Barn nr. 3
født 16. april 1889:

Udlagt barnefader Jens Kofoed tjente på Baadstadgaard i Rø. Den udlagte barnefader til Vilhelm havde tjent på samme gård.

Ved folketællingen i 1890 var Hans
og Vilhelm under fattigforsørgelse,
fordi familien i 4 måneder havde
fået understøttelse (20 kr. årligt).
Det er 5½ øre om dagen.
Men hvilken værdi havde pengene.

Fra Poul Thestrups bog: Mark og
skilling, kroner og øre.

Penge udbetalt December 1889:

December 1890:

December 1891:

December 1892:

December 1893:

Pludselig er barn nummer 3 med på listen. Kristian Jenus Vinbergs far var Jens
Kofod, så han har ikke betalt sit bidrag for 1893, måske har han slet ikke betalt
noget.
Kristian var her 3½ år, da hans mormor gik til sognet for at få understøttelse.
Det blev skrevet i referat 19. januar 1894. Se næste side.

Møde 19. januar 1894:
Måske var baggrunden
også, at der var kommet et
barn mere i boligen 8 S.G.
Men det nye barns fødsel
blev først anmeldt til sognet
11. marts 1894.
Barn nr. 4 født 31. maj 1893:

Opgørelse december 1894:
Kristian Jenus får nu fast et
beløb, som svarer til et
alimentationsbidrag. Det må
betyde, at Jens Kofod ikke
betaler sit bidrag.
Pengene kan Klemensker så
hente i Rø sogn.

Barn nr. 5 født 1. april 1896:

Nu havde præsten styr på, hvor Lise tjente, nemlig på 27 S. hvis der kom problemer med bidraget, skulle
Klemensker betale. Den udlagte barnefader var slagter Kristen Olsen på 9 S.G. Måske hed han Olsson og
kom fra Sverige.

Kommunen beregner ved udgangen af 1896
disse beløb i fattigforsørgelse. Børnene er i
pleje hos bedsteforældrene, og der betales
herudover bidrag for Hans (30 kr.) og
Vilhelm (40 kr.)
Gustav Aagesen betalte ikke, og man kunne
enten ikke finde ham - eller havde opgivet,
at han kunne betale beløbet.

Ved møde den 21. oktober 1898 mødte Otto Vinbergs kone op, fordi bidraget til Hans Anias Holmbergius
Vinberg ikke var blevet betalt. Hun formodede, at den udlagte barnefader var død. Hun bad om 45 kr. i
plejeløn for drengen.
Hun afleverer et alimentationsforlig, og sognerådsformanden vil nu søge at inddrive pengene. Det kan han
helt sikkert ikke, fordi Laurits Anias Holm var død. Mere om dette senere.

Nu kom regnskabet til at se sådan ud i dec. 1898.
Sognerådet har trukket sig i skægget - måske kunne Hans komme ud at tjene. Han var nu 12 år. Så
allerede ved møde 19. januar 1899, bliver Hans Vinberg gratis for fattigkassen.

1897 flyttede Jens Laurits Nielsen Kofod til Klemensker Sogn fra Rø Sogn. Han var far til Kristian Oluf
Vinberg og havde ikke betalt sit alimentationsbidrag i flere år. Desuden havde han delt seng med Lise
Vinberg igen, og det havde fået følger, så hun 16. august 1899 fødte en datter.
Familien havde med sognets mellemkomst fået anbragt Kristian som plejebarn uden plejeløn hos Mogens
Westh i Rø Sogn.
Mogens Westh var gift med Jens Kofods mor, så Kristian var altså bare flyttet hjem til sin farmor. Han var
da 10 år gammel.

Barn nr. 6:
Datterens fødsel blev anmeldt 2. november 1899, og på møde 17. november 1899 blev Kristians flytning
behandlet i Sognerådet. I 1896 tjente Lise på 27 S, hvor Jens Kofod nu var ansat.

Ved folketællingen
i 1901 er
børneflokken
svundet ind, og
der udbetales ikke
plejeløn til
bedsteforældrene.

Ydelser i året 1900 til 1901:

Vilhelm er på dette
tidspunkt plejebarn hos
Peter Kofoed. Der
udbetales ikke plejeløn,
men der kan godt være
betalt alimentationsbidrag.

På intet tidspunkt betales der ekstra
forsørgelsespenge til de børn, der nu kommer
hurtigt efter hinanden. Det må betyde, at Jens og
Lise har levet i et ægteskabslignende forhold. Jeg
går derfor ud fra, at der heller ikke har været anlagt
faderskabssager.
Ved folketællingerne havde de ikke samme adresse.
Han arbejdede som røgter, og hun var malkekone.
13. maj 1904 døde Lises far, Otto Vilhelm Vinberg og et år senere døde moderen. Så var der ikke mere
hjælp at hente.
Kristian Oluf Vinberg blev konfirmeret 3. april 1903 i
Rø Sogn. Han boede da stadig hos Mogens Westh.
Den 27. april 1903 døde farmoderen, og derefter er
Kristian sikkert kommet ud at tjene.

Barn nr. 7
Albine Marie Vinberg, født 19. december 1900.
Hun kan ikke findes i Kontraministerialbogen.
Barn nr. 8:
Laurentsine Margrethe Kofod, født 6.
september 1902
Barn nr. 9:
Niels Ninius Kofod. Født 13. oktober 1904
I 1907 venter Lise sit 10. barn. Hun er i 6.
måned, da Jens Kofod træffer en forfærdelig
beslutning, som helt ændrer livsbetingelserne
for Lise og hendes børn.

Jeg skønner, at det er Lise Vinberg på
billedet.
Om det er taget før eller efter 1907, er
der ingen bud på.

Der står ikke noget på bagsiden.

Dødsdag:

24. maj var en fredag. Det havde lige været pinse. Det er en alvorlig sag at begå selvmord ved
hængning, og dødsattesten kan ikke findes i indscannede dødsattester. Man skal på Rigsarkivet
for at finde den.
Han var røgter på Bolbygård i 1907, og politimesteren sørgede for den 24. maj at indberette til
myndighederne. Et skifte var ikke nødvendigt.
I dødsanmeldelsesprotokollen stod der:

Møde i sognerådet 14. juli 1907.
Jens Kofod blev begravet på
kommunens regning.

Jens og Lise har virkelig været
fattige. Allerede inden Jens tog sit
eget liv, blev Jens Olsen Vinberg sat
i pleje. Fra 1. november 1906 var
han plejebarn hos Hans Nielsen.

Jens’ fulde navn var Jens Laurits
Nielsen Kofod. Han var født 23. dec.
1850 i Rø Sogn. Han havde været
gift, men var fraskilt i hvert fald fra
1901. Hans vielse har jeg fundet i
Frederiksberg. Han blev gift 28.
august 1881.
Johanne Malmquist var født i Sverige 29. nov. 1843. I 1890 boede hun i Nansensgade i København og
levede af sit håndarbejde, og hun er ikke noteret som gift. Jeg har ikke fundet Jens i folketælling 1890. Det
ser ikke ud til, der var børn i ægteskabet.

Selvmord

Barn nr. 10:

Hvor må det have været tungt at få barn nr. 10 under disse omstændigheder. Ingen tvivl om, at hun har
været deprimeret. Hun magter ikke at anmelde fødslen til myndighederne. Der står i bemærkninger:
”Fødslen ikke anmeldt. Datum konstateret gennem naboen 22.10.07.”
Nu havde kommunen øje på hende, og der tages drastiske beslutninger.
Lise havde klaret at få alle disse børn, og ingen af dem
var døde. Det i sig selv var usædvanligt for tiden, hvor
der var stor børnedødelighed, - både blandt babyer og
småbørn. Hun og hendes forældre må virkelig have
passet godt på dem, og børnene må have haft stærke
gener.
Måske har Lise fået ridset nogle muligheder op: enten
skal dine børn i pleje, eller du og børnene kan komme i
fattighuset. Hvordan forløbet har været, vides ikke, men
dette er skrevet i sognerådsforhandlingsprotokollen.
Punkt på møde 13. december 1907.
Ved anbringelse i plejehjem var det nu Bornholms
plejehjemsforening, der stod for processen.

”Fandtes intet hertil at bemærke”.

Niels Ninius er ikke på
listen, så måske fik Lise lov
til at beholde ham hos sig. I
hvert fald boede han her i 1911
og 1916
Laurine kom til Rutsker
Albine til Olsker
Laura blev i Klemensker
Timand kom til Åkirkeby
Timand på 3 måneder kom altså
til at bo langt væk fra sin mor.
7. Marts 1908 døde Timand af
lungebetændelse i
optagelseshjemmet hos
avlsbruger Hans Christian
Hansen i Åkirkeby.
Han blev begravet på Den
gamle Kirkegård i Åkirkeby.
Og jeg tror ikke, hans mor var
inviteret.

Lise klarer tilværelsen ved at være arbejderske eller malkekone. Hun har Frederik Christian Marker
Thorsen boende som logerende. Måske var de samlevende.
Børge Frede Vinberg er Albines uægte søn. Han vokser op hos sin bedstemor.

FT 1911 Klemensker, 14 g
Peder Hansen, 11.01.1839, E, Klemensker, skrædder
Lise Vinberg, 06.02.1866, U, Klemensker, husmoder
Niels Kofod, 13.10.1905, Klemensker, barn
Frederik Christian Marker, 04.05.1877, U, flyttet til sognet 1907 fra Nyker, arbejdsmand
FT 1916 Klemensker, 47 Slg
Lise Dorthea Vinberg, 06. feb 1866, U, husmoder, malkekone
Niels Nimann Kofoed, 13. okt 1905, hendes søn
Fredrik Christian Marker, 04. maj 1877, U, logerende, arbejdsmand
FT 1925 Klemensker.
Ipsen, Lauritz, 18. oct 1858, E, formue og arbejdsmand
Vinberg, Lise Dorthea, 6. feb 1866, U, logerende, arbejdskvinde
Vinberg, Børge Frede, 29. apr 1919, slægtning
Thorsen, Christian, 4. apr 1876, logerende, arbejdsmand

FT 1930 Bornholm, Nørre, Klemensker, Klemensker
Frederik Kristian Marker Thorsen, 04. maj 1877, U, Husfader, Arbejdsmand v. Landbrug, Vestermarie
Dorthea Cania Elisabeth Cathrine Vinberg, 06. feb 1866, U, Husmoder, Klemensker
Børge Frede Vinberg, 29. apr 1919, U, Slægtning, Klemensker

Fra denne bunke af
papirer har Hans
Jeppsen hentet et vigtigt
dokument frem om Lise
Vinberg.

Hendes aldersrente var 34 kr.
om måneden. Beløbet steg
med 1 kr. fra april 1934. Hun
fik udbetalt 10 kr. til kul.
Vi kan se, at Lise var syg det
det sidste halve år, hun
levede.
Der blev betalt lægeregninger,
medicin, penge til Allinge
Sygehus og kørsel. Desuden
blev begravelsen betalt.
Disse poster kostede
kommunen i alt 427,50 kr.

Hun var fhv. malkekone
Fra 1.10.1933 boede hun på denne
adresse: 29 Sg.Pe
Hun havde fået aldersrente fra 6.2.1931.
Det var hendes 65 års fødselsdag.
Hun var enlig kvinde.
I 1933 havde kommunen betalt
lægehjælp: 37 kr. og medicin: 73,65 kr.

Hun døde på Allinge Sygehus. Sygehuset var bygget i 1910. Hendes dødsattest
findes ikke i Sundhedsstyrelsens arkiv, men hendes sygdom og død må være
beskrevet i Allinge Sygehus’ patientjournaler, som opbevares på Rigshospitalet.

Lises 9 børn havde ikke en normal barndom, hvor de opholdt sig samtidigt i
hjemmet. Som voksne blev 4 boende på Bornholm, mens de 5 andre flyttede
til Sjælland. Alligevel har der været en vis kontakt mellem de 9 søskende,
hvis vi kigger ned i Franks mormors billedsamling.

Hans Anias
Holmbergius
Vinberg
Han var plejebarn hos sin mormor og
morfar til november 1898. Hans far
betalte et underholdningsbidrag på
30 kr. årligt, og bedsteforældrene fik
herudover 15 kr. i plejeløn. Da
faderen pludselig i 1898 holdt op med
at betale sit bidrag, kunne det være,
fordi han var død.
Hans’ far var uden tvivl Laurits
Anias Holm, født 29. juli 1864 i Rø
Sogn
Den 13. august 1898 druknede han.
Han blev fundet påklædt drivende I
vandet i Allinge Havns indre basin tæt
på briggen “St. Johannes”.

Hans kom i første omgang i pleje hos Herman Kofoed i Klemensker.
Allerede 19. januar 1899 meddeler Herman Kofoed, at han ikke vil
modtage plejeløn for drengen. Hans er på dette tidspunkt 12 år, og
bliver så tjenestetyende.
Hans blev konfirmeret 22. April 1900. I kundskab fik han g og i
opførsel mg.
Han var indkaldt til militæret fra 14. April 1909.

Hans må have været fast
besluttet på at få et bedre liv
med en højere status end sin
mor.
Han var tjenestedreng/karl fra
1898 til han blev gift, og i alle
de år, må han have sparet op,
så han kunne købe en gård.
Da han blev gift 16. nov. 1917
var han landmand.

Han ejede gården Nyholt,
Dyndegårdsvej 21 frem til
1946.

Nyholt 1949 - Det Kongelige Bibliotek

Viet i Clemens Kirke. Ved folketællinger
1921, 1925, 1930 og 1940 boede de på
29 Slg.
De fik 2 døtre Vira og Dora.
Her er Hans i vejviseren fra 1944:

Nyholt blev solgt 28.6.1946. Salgsprisen var 14.000 kr.

I Realregisteret finder vi købsdato og salgsdato.
Gården havde desuden et jordareal med matrikelnummer 35 b.

Gården ”Søborg” blev købt
16.1.1947. Købssummen var
13.500 kr. Familien ejede gården
til efter Gerdas død.
Adressen var Ringebyvejen 12

Hans døde 7. feb. 1969,
83 år gammel.
Gerda døde 12. dec. 1973,
76 år gammel.
Vi har desværre ingen
billeder af Hans og Gerda

Vilhelm Andreas Jenus Vinberg
Født 19. april 1888. Den udlagte barnefader var Peder Jensen. Han var tjenestekarl i
Rø Sogn og boede i 1889 i Rønne. Han betalte sit alimentationsbidrag.
Vilhelm voksede op hos Lises forældre, og de fik en lille plejeløn oven i
alimentations-bidraget på 40 kr. årligt. Plejelønnen var fra 1. sept. 1889 10 kr.
årligt. Den steg til 15 kr. i 1891.

Lidt før årsskiftet 1900 kom Vilhelm i pleje uden plejeløn hos Peter Kofoed. Peter
Kofoed var ejer af Nordre Kirkebogård, 1 V. Vilhelm boede her, da han blev
konfirmeret 5. okt. 1902. Hans karakterer: kundskab tg opførsel mg.
Vilhelm var udlagt barnefader til Andrea Vilhelmine Marie Abrahamson, født 31.
august 1907. Han var da 19 år gammel.

Fotografen Harald Perch havde
atelier på Gothersgade 52 fra 1912
til 1943.
Andre soldater fra Klemensker var
hos denne fotograf for at få taget
soldaterbilleder.
22. Bataillon blev 20. april 1911
flyttet fra Helsingør til Kastellet i
København.
Han fik en dom for Brandstiftelse.

Vilhelm var 1. februar 1916
tjenestekarl på en stor gård i Olsker
Sogn. Han var kreaturpasser, og hans
årsløn var 500 kr. Han betalte 22,75
kr. i kommuneskat.
Han blev gift med Gerda Mathæa
Anker 26. dec. 1916 I Allinge Kirke.

De fik 2 døtre
Elly Martha *11.04.1921
Goldi Marie *02.08.1923

2 billeder af Elly fra Gunhild Hartungs
fotoalbum

Vilhelm forsørgede sin familie
som arbejdsmand.

Goldi – billede
fra MyHeritage

Han og familien boede fra 1916 og fremefter i
Allinge, men på forskellige adresser:
• Kattedalen
• Rosengade
• Næs
På deres sidste adresse var de i fornemt selskab omgivet af kunstmalere.
Olaf Rude: Udsigt fra atelieret ”Havkatten”

Vejviser 1938

Vejviser 1944

• Vilhelm var indlagt på
hospital i 1954 og fik her
besøg af sin lillesøster
Laurine Elisabeth Augusta
og hendes datter.
• Vilhelm døde 11. april
1960, 8 dage før han var
blevet 72 år. Sidste bopæl
var Vestergade 14. Han
døde af en hjerneblødning.
• Gerda døde 8. sept.
1969 på Rønne Sygehus.
Hun boede Storegade 22,
Allinge.

Nr. 3

Født 16. april 1889. Den udlagte barnefader var Jens Kofod.
Jens var tjenestekarl i Rø Sogn. Han betalte ikke sit
alimentationsbidrag fra ca. 1893.

Kristian Oluf
Vinberg

Kristian voksede op hos Lises forældre, og de fik ingen
plejeløn, men 40 kr. årligt, da alimentationsbidraget
udeblev.
Da Jens Kofod vendte tilbage til Klemensker I 1897, blev
Kristian sat i pleje hos sin farmor i Rø Sogn. Dette skete kort
før år 1900. Farmor fik ingen plejeløn for at have Kristian
boende.

Konfirmeret 19. April 1903, og han boede hos farmor og
hendes mand. Farmoderen døde 27. April 1903. Præsterne
gav nu ikke mere konfirmanderne karakterer.

Ved folketællingerne i 1906 og 1911 befandt Kristian sig i Olsker
Sogn.
Som 16-årig var han tjenestetyende og 1911 logerende på en gård.
Hans erhverv var banearbejder. Så han har været med til at
anlægge banelinjen fra Rønne til Allinge-Sandvig.

Lægdsrullen 1907

Lægdsrullen 1920

Man kan følge Kristians
militære karriere i
lægdsrullen.

Det er Kristian nr. 2 fra venstre. Bagpå er skrevet ”Hilsen fra Chr. Vinberg”.
Tid og sted kendes ikke.

Ved folketællingen i 1916 boede Kristian og hans lillebror Jens Olsen Vinberg i Gørslev Sogn, nær Køge. De var
jordarbejdere på Køge-Ringstedbanen. Kristian var altså ind imellem soldatertjenesten ”jernbanebørste”.

Nr. 2 siddende fra
venstre er Henry
Johannes Petersen, som
blev gift med Laurine
Elisabeth Augusta Kofod.
Vi ved ikke, om Kristian
er på billedet, men det
kunne være nr. 2 fra
højre?

19. okt. 1918
Kristian blev gift med Nancy Jensine Sylvia Olsen, som var født i
Nykøbing Falster. Vielsen foregik ikke i kirken, men hos byfogeden i Køge.

Folketælling 1921:
Han var transportarbejder
Hun var husmoder
Adresse: Rådmandsgade 24 i
kælderen.
Folketælling: 1925:
Han var arbejdsmand
Hun var husmoder
Adresse: Sorrentovej 3
Folketælling 1930:
Han var havnearbejder
Hun var slagteriarbejderske
Adresse: Sorrentovej 3
De blev skilt mellem 1930 og 1932.
De fik ingen børn.

Kristian blev gift igen Esther Larsen Holst, født i Nyborg. Vielsen foregik på
Københavns rådhus 25. juni 1932.
Folketælling 1940:
Han var vognmand
Hun havde morgenarbejde
Adresse Sorrentovej 3
I overetagen boede hendes mor
Kristian døde 1. december 1941. Dødsfaldet skrevet ind i Filips Sogn på Amager.
Han blev begravet på Sundby Kirkegård. Han blev kun 53 år.

Arkivalieronline (sa.dk)
Arkivalieronline (sa.dk)
På Sorrentovej 3 ligger dette smukke
hus. Det er opført 1934, altså mens
Kristian boede på grunden.

I 1946 blev huset solgt for 20.000 kr.
Jeg kan ikke finde flere oplysninger på
nettet om husets historie.

Billede fra 1936

Peter Ove Vinberg
Han var født 30. maj 1893. Den udlagte barnefader var Gustaf Aagesen, tjenestekarl i Rø Sogn.
Gustaf flyttede til Rønne og blev stenhugger. Fra januar 1896 betalte kommunen alimentationsbidraget. Der står ikke nogen steder noget om hvorfor. Var han flyttet til Sverige?
For Lise og hendes forældre, hvor Peter var i pleje til 1904, var det en sikker indtægt, og Peter fik
derfor lov til at bo hos sin mor, til han blev konfirmeret 4. oktober 1908.
I 1911 var han tjenestekarl på Kuregård, Kuregårdsvej 8.
Kuregård, 27. slgd. Klemensker - Bornholmske bondegårde (weebly.com)
Folketælling 1911, Klemensker, Bornholm
Hans Peder Skovgård, 22 Dec 1877, Nexø, gift, landbruger
Karoline Magrete Skovgård, 10 Dec 1877, Klemensker, gift, husmoder
Halda Mathina Marie Colberg, 1 Oct 1899, Allinge, ugift, tjenestepige

Vilhelm Andrias Jenus Vinberg, 19 Apr 1888, Klemensker, ugift, tjenestekarl
Peder Vinberg, 22 May 1893, Klemensker, ugift, tjenestekarl
Hjalmar Andrias Pihlman, 27 May 1895, Knudsker, ugift, tjenestekarl

Kunne det være denne mand,
der var den udlagte barnefader?

Gustaf Aagesen
Han var eneste person på
Bornholm med det navn.
Efternavnet blev stavet Aakesen
i kirkebogen i Rønne.
Han var far til Kristian Andreas,
men udlagt barnefader blev
ikke opgivet.
Forældrene blev viet 10. juni
1894 i Rønne. Han var
stenflækker på det tidspunkt.

Parret fik mindst 5 børn.

Jeg har ikke kunnet finde Peter ved folketællingen 1916, men
han blev gift i Allinge Kirke den 7. april 1917 med den 18-årige
Anna Marie Amalie Pedersen. Her står der, at han boede i
Klemensker.
Den 3. august 1917 blev deres datter født - Oda Bertha Annette
Sundberg Vinberg.
Ægteskabet holdt ikke, og ved folketællingen i 1921 var barnet i
pleje hos moderens forældre, Peter boede i Kværkeby på
Sjælland, og moderen boede i Colbjørnsensgade i København og
var husassistent.
Et kuldsejlet ægteskab, som måske ikke er endt med
underskrivelse af skilsmissepapirer.
Peter mødte en ny kvinde, men de kunne ikke umiddelbart blive
gift.

Jeg gætter på, at billedet
viser Peter og kone nr. 1,
Anna Marie Amalie
Pedersen.

Den nye kvinde i Peters liv var malkekone og hun fødte et
uægte barn, som Peter var far til.
Frede var åbenbart undfanget i Helsingør, idet fødslen blev
noteret i Helsingør Domkirkes kirkebog. Anna Margrethe var
stadig gift med den mand, der havde forladt hende, så
næste barn - Rosa Elvira - blev også født udenfor ægteskab.
Først 11. april 1931 blev de borgerligt viede i Haslev. I 1933
fik de en søn, Poul Børge.

Peter var hele livet arbejdsmand, bl.a. arbejdede han på en
gummifabrik.
Han døde på De Gamles Hjem i Lille Skensved
den 28. febr. 1968, 73 år gammel

Frede
Hardy
Vinberg

Jens Olsen Vinberg
Han var født 1. april 1896. Den udlagte barnefader var slagter
Kristian Olsen
Fra 1. november 1906 var han plejebarn hos Hans Nielsen på 9 Vg P.
1911 tjenestekarl i Østerlars
1916 boede i Gørslev, var jordarbejder ved anlæggelse af Køge Ringsted Banen.
28.10.1919 blev han gift i Gørslev Kirke med Anne Marie Hansen
De findes i Gørslev 1921, 1925 og 1940. De fik ingen børn. Han var
landarbejder eller arbejdsmand.
Hun døde 7. dec. 1958.
Han døde 26. febr. 1960, 63 år gammel.

Laurine Elisabeth Augusta Kofod
Hun var ejer af alle billeder i samlingen.

Hun blev født 16. august 1899. Den udlagte barnefader var Jens
Kofod.
Da faderen havde begået selvmord, kom hun i pleje i Rutsker Sogn
hos landmand Andreas Ibsen. Hun var heldig at komme i en god
familie, som hun knyttede sig til. Hun var det samme sted fra 1907,
til hun blev konfirmeret. Så de var jo mere hendes forældre, end de
biologiske havde magtet at være.

Hun gik i skole på
Nordre Skole i
Rutsker. Hun fik
lov til at få billedet,
og hun står i
næstøverste række
helt til venstre.

Elisabeth besøger sin plejefamilie
sidst i 1940’erne

Ved folketælling 1916, Rutsker, Bornholm
var hun tjenestepige hos landmand John Henry
William Thorsen.
.
Hendes årlige indtægt var 250 kr.
Hun valgte at tage til Gørslev Sogn, Præstø
Amt, hvor 2 af hendes brødre var.
Her blev hun gift med Henry Johannes Petersen
1919.
De fik 3 børn:
Ernst 1920 – 1960
Edmund 1924 – 1951

Gunhild 1927 – 2003
Henry var alle årene havnearbejder på
Københavns Havn. Elisabeth boede hos sine
svigerforældre fra 1920 til 5. januar 1922.
Herefter boede de Dybensgade 4, først i en
kælderlejlighed, men fra 1925 på 1. sal i
forhuset.
Henry på arbejde med havnekollegaer.

•
•
•
•
•
•
•

Ved folketællingen 1940 boede alle 3 børn hjemme.
Deres erhverv:
Henry Johannes: havnearbejder
Elisabeth Augusta: fiskehandlerske
Ernst Harry: passer fiskebutikken for sin mor
Edmund Willy Kofoed: tjenerlærling
Gunhild Elisabeth Kofoed: ingen erhverv (13 år)

• Adresse: Herluf Trolles Gade 12, København

Elisabeth købte røgede sild på Bornholm. Nogle af dem gennem
søsteren Albine, hvis de ikke var for dyre.
I 1939 sendte Albine dette postkort til sin søster, hvor hun fortæller,
at de desperat har brug for penge. Hun spørger, hvorfor Elisabeth
ikke har svaret på hendes brev. Hun ønsker, at hun skal købe de dyre
sild.

Elisabeth døde 16. aug. 1988

Hun blev 89 år

Henry døde 17. maj 1960

Albine Marie Vinberg
Hun blev født 17. dec. 1900. Den udlagte barnefader var Jens
Kofod. Hun blev kaldt Bine.
Da faderen havde begået selvmord i 1907, kom hun i pleje i Olsker
sogn. Hun ses her i folketælling 1911:
Martin N Lund, 2 Nov 1846, gift, husfader, avlsbruger
Jensina Lund, 27 Apr 1856, gift, husmoder
Emelie Lund, 28 Nov 1889, ugift, barn
Valdemar Lund, 25 Oct 1891, ugift, barn
Albine Vinberg, 17 Dec 1900, plejedatter
Hun fik 3 uægte børn, inden hun blev gift med Julius Osvaldus
Hampe fra Tejn. De blev viet 27. april 1924 på Allinge Rådhus.
Julius var stenhugger. Jeg har ikke fundet, at han var fisker.
Sammen fik de 7 børn, men den ældste døde 8 dage gammel.

Knud

Vita

Jula

Svend Åge

Levy

Willy

I vejviseren er der få gange, at familien Hampe optræder. Her ses 1938, hvor de
nærmest har et familiekollektiv på samme adresse.

Albine døde 14. marts 1950.
Julius døde 10. oktober 1966.

Laurentsine Margrethe Kofod

Hun blev født 6. september 1902. Den udlagt barnefader var Jens Kofod.
Hun blev kaldt Laura.
I 1907 kom hun i pleje hos Jørgen Laurits Jensen i Klemensker, hvor hun boede
til hun blev konfirmeret.

I 1921 boede hun hjemme hos moderen.
Hun var hele livet ugift - var tjenestepige eller husbestyrerinde i forskellige
sogne på Bornholm.

Hun døde 21. november 1970 på Allinge Sygehus, 68 år gammel.
Jeg har desværre ingen billeder af hende.

Niels Ninius Kofod
Han blev født 13. oktober 1904.
I 1907 kom han ikke i pleje, men
boede hos moderen helt til
konfirmationen.
På billedet har han soldateruniform
på og sabel i bæltet. Han ligner en
husar, men jeg har ikke fundet ham I
lægden.

Ved folketællingen i 1921 var han 16 år og tjenestekarl på
St. Dammegaard, 24 Sg.i Klemensker Sogn
FT 1925 Kalvehave, Bårse, Præstø Amt
Lars Peter Nielsen, 4 Apr 1858, gift, forpagter
Anna Marie Nielsen, 11 Aug 1866, gift, kone
Karen Marie Elisabet Nielsen, 16 Apr 1904, ugift, datter
Niels Kofod, 13 Oct 1904, ugift, tjenestekarl
FT 1930 Kalvehave, Bårse, Præstø Amt
Niels Kofod, 13 Oct 04, gift, skovkusk
Karen Kofod, 16 Apr 04, gift, kone
Ruth Kofod, 18 Feb 28, datter
Han fandt altså kærligheden på gården i Kalvehave. Niels og
Karen blev gift 12. September 1927.
Ved folketælling 1940 var Niels stadig kusk ved skovbrug,
men var åbenbart også fisker.
Jeg har fundet dette på Arkiv.dk
arkiv.dk | Niels Nilius Kofod, kusk-fisker, Petersværft

Ruth Kofoed, født 18. febr. 1929

Vera Kofoed, født 28. juli 1933

Erik Kofoed, født 14. maj 1931

Erik Kofoed, født 14. maj 1931

