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Vedr. Slægtsforskning

Brev fra min Oldemor til min Morfar efter Oldefars død.

Det efterfølgende brev er skrevet af min Oldemor, Anna Margrethe Albrechtsen (morfars mor), 5½
måned efter Oldefars død d. 10/03/1915 i Fensmark.
Oldefar og Oldemor havde overtaget gården på Matr. nr. 6b (Holmegårdsvej 4, Kalkerup) efter
tipoldefar Albert Hansen d. 19. juni 1871. De opfører en aftægtsbolig til Albert i året 1875.
De bor her sammen med den yngste af de 3 sønner, Alfred.
Den 22. oktober 1910 afhænder Oldefar og Oldemor gården, da Oldefar har problemer med
helbredet.
De bor kortvarigt i et hus i Kalkerup By på matr. nr. 2K, som har adressen Kalkerupvej 20, 4684
Holmegård.
De køber derefter et hus på skolelodden Matr. nr. 2i (i dag Villavej 11, 4684 Holmegård). Alfred
bor stadig hjemme, men dør i året 1913.
Rasmus dør d. 10/03/1915 og af folketællingen i 1916, kan det ses at Anna Margrethe Albrechtsen
stadig bor i huset og at hun bor sammen med en slægtning på 16 år, ved navn Anna Hansen f.:
25/11-1900.
Oldefar dør som nævnt d 10 marts 1915, medens de bor i dette hus, og det er så her brevet skrives
til morfar Anders Christian Albrechtsen, som på dette tidspunkt har været gift siden 1909 og er
godt i gang med at etablere sig på sin gård i Dokkedal, Mou, Aalborg. Det er denne gård, som
Oldemor omtaler, som den Eiendom, han påtænker at sælge.
Den mellemste søn Hans Peter (Morfars broder) er blevet gift med Astrid Julie Schmalfeldt oktober
1909 og starter med at bo på Herluf Trollesvej 3 på Frederiksberg, med deres datter Marie
Margrethe Lilli. I 1915 flytter familien til Hallandsgade 6a st. København S. Det er sandsynligvis her
han har haft den nye forretning, som moderen hentyder til i brevet. I 1925 har han en lille butik
(købmand) på Lysefjordsgade 2, Kbh. S.
Jeg har valgt at lade ordene være stavet som hun har gjort det, da jeg mener, at det er muligt at
forstå alligevel. Det kan ses at hun veksler mellem at bruge å og aa.
Brevet siger jo lidt om hvor svært livet var for 100 år siden. Hun var jo ikke i pengenød og klager
alligevel over at hun har, måtte opgive alt hvad hun ejer til Skattevæsenet. I folketællingerne på
den tid står der, at hun lever af sin formue.

Oldemor Anna Margrethe Albrechtsen f. Hansdatter, dør d. 9.maj 1919.
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Huset på Villavej 11 (Skolelodden Matr. nr. 2i)

ca.: 1912
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dato 28 August (1915)
Kære Søn og Hustru
Først tak for brevet. Jeg havde Jo
Glædet mig til at du kom en tur jem men det
Skrev du ikke. Der er flere
Ting Som Jeg Gerne vil tale med dig
om. Jeg er meget sløj er saa Mat og Tret Jeg er
saa ene. Folk heromkring tager
ud til Skovture og forlystelser der er jo ikke
andet ved ? ? tilgørelig
her er din Faders nye Overfrakke og
Hat det er for Got at der Skule gaa Møl i det
her er Skjorder og Flere ting.
de Penge du Skrev om, der er da ingen
mening i uden at lade dem Stå.
Jeg Bruger jo ikke Pengene du kan
sende mig lit Render
Jeg tror at Jeg har levet fordårlig
og det er ikke til at komme til
Krefter når man er gammel

og her har heller ikke veret til
at faa vergen Flæsk eller Kjød i
lange tider alt er Dyrt. Jeg har mot
(måttet)opgive ver en øre Jeg er sat Saa højt i
Skat. du ved vel ikke at Peder har foet en
anden Forretning. Jeg ved ikke vad han
Handler med. Rasmus Pedersen Kalkerup er
Død han var sindssvag en 3. Aar Det er
kedeligt i er Saa langt borde i feder vel en Gris
Saa kunne der sommetider falde lidt af der
Skal ikke meget til et
nu har du maaske opgivet at Selge
Eiendommen er der Spansk Syge derovre, den
er heromkring men ikke i nogen ånd grad.
nu vil jeg Slutte med mange Kerlige Helsener
til dig Kere Søn Svigerdatter og Alle Børnene
at de må blive Raske, ogsaa håber Jeg paa
Gensyn vis det ikke Sker at vi Ses her mere
Saa med Guds Jelp og vor Frelser at vi maa faa
nåde for vore Sønder og samles i Guds Rige.
Hilsen fra Stine og Rudolf
Eders hengivne Moder og Bedstemor
Magrethe Albrechtsen

