
 
Fredericia d 15 April 1940 

 
Kære Poul og Ellen 
 
Din Bedste har talt om du gerne ville have noget at vide om vore Forældre, da du samler paa de gamle Slægtsbilleder, ja 
Billederne af Mor og Far har du jo faaet, og jeg vil saa give den oplysning som er i min Besiddelse; min Fader var Former 
af Profesion og det Billede som er med, ser du ham sidde ved sin Formkasse og Krysset paa Billedet er Fader, det er dette 
som de andre er taget efter, da vi ikke havde noget ellers, men du kan nok se det lavet godt for Fader var jo i arbejstøj som 
du ser af det, har De givet ham Frakke paa, som jo er rigtig pæn det gamle Billede her jeg gemt og nu sender jeg det for at 
du kan se hvorledes det saa ud for cirka 65 Aar, og tænk dig saa at da Indehaveren Døde og efter mange Aars forløb Fabrik-
ken kom til at hedde Fredericia Jernstøberi, kom Din Fader i sin Læretid til at arbejde der, jeg syntes det var helt intresant, 
min Fader var nu ikke der til sin Død men kom som første Mand til C. M. Hess i Vejle da han startede der var Fader 4½ 
Aar, han døde pludselig saa han saa ikke Fabrikkens store Udvidelse som baade han og Fabrikanten havde glædet sig til. her 
sender jeg saa Faders Daabsattest og Kopattest det er gulnet og skrevet paa Dansk men du kan jo nok finde ud af det, Dato 
og Aarstal er det eneste jeg kan læse, min Mors Daabsattest har jeg ikke men hun er født her i Fredericia den 25 Oktober 
1832 og hedder Ane Mette Petersen, hendes Forældre Boede her i Byen, det er vad min Moder har fortalt os Børn, ogsaa 
hvor deres Ejendom laa, hendes Fader var Gaarskarl i en stor Købmandgaard. 
 
Min Fader døde i Vejle d 25 Oktober 1879 men er begravet her i Fredericia. 
 
Moder døde her d 14 April 1892. 
 
Jo se kære Poul nu synes du maaske det er lidt vidtløftig det jeg har meddelt men saa maa du Undskylle mig, hvorledes har i 
det Haaber godt, ja i ved maaske at Bedste er kommet fra Hospitalet ud til Arthur og Alice og har det saa nogen lunde nu 
venter vi rigtig Sommer saa hun kan komme til Strib, vi har vel nok haft Vinter saa det har forslaaet noget. 
 
nu sender jeg min venligste og hjerteligste Hilsen til eder begge fra Tante Ane 
 
Du behøver ikke at sende tilbage det er jo gammelt og en Gang skal det jo brændes alligevel, men jeg tænkte om det kunne 
intresere dig dette gamle hvor du ser at din Oldefader været Vaabenbroder 
 
 

 
 

Billeder fra tante Ane 


