
På billedet her ses de 8 ældste af de mange, mange fotoalbums, som min mor Vibe efterlod sig da hun døde i 2007. Det 
øverste, som er det ældste, angives at være fra 1914-33. Det er billeder fra dette album, samt et par stykker fra et 
lignende album som Kusine Rigmor har, som i passende udvalg er gengivet og så vidt muligt kommenteret i dette 
dokuments første del. Albummet indeholder udelukkende små sort-hvide billeder, og en del af dem (især de ældste) er 
af dårlig kvalitet. Der er overhovedet ingen forklarende tekst. Jeg har måttet gætte mig til hvilke personer der er med på 
billederne og hvor de er taget. I mange tilfælde har jeg ikke kunnet gætte det, og i nogle tilfælde har jeg måske gættet 
forkert. Rettelser og oplysninger modtages med glæde. Allerede i denne version er der indarbejdet et par rettelser til en 
tidligere version, som jeg har fået af Kusine Rigmor og Søster Gerd.

Tue Tjur, april 2012 og november 2016.

Personerne. 

Det er min morfar og mormor som er hovedpersonerne i det følgende. Det er deres album, som Vibe her har arvet, og 
næsten alle billederne er fra USA, hvor de boede ca. 1912-19, og Silkeborg, hvor de boede ca. 1919-48. Min morfar 
Peter Gunder Hansen (f. 1879) arbejdede med anlæg af jernbaner i den første periode og var stadsingeniør i Silkeborg i 
den sidste periode. Min mormor hed Signe Gunder Hansen (f. 1890). Jeg kalder dem i det følgende for Peter og Signe, 
undertiden måske Morfar og Mormor.

Så var der også min mors mormor og morfar, altså Signes forældre (født 1858 og 1867), dem kalder jeg Oldemor og 
Oldefar i det følgende, hvis de da ikke direkte omtales som mormor og morfar til Edwin og Vibe. Oldemor har jeg nu 
aldrig set, hun døde i 1930. Oldefar døde i 1949 da jeg var 3-4 år. Og så var der Agnes, Signes yngre søster. Hende 
kaldte vi “Moster Agnes”, fordi det var det min mor kaldte hende, så det hedder hun også her.

Og så er der selvfølgelig nogle mere perifere personer. En af dem kalder jeg Inga. Det er en veninde til Vibe lige fra hun
var helt lille til hun flyttede hjemmefra, man kan se at hun er med på en masse billeder, og jeg ved at min mors bedste 
veninde gennem hele hendes barndom hed Inga Elbro. Så jeg er 99% sikker på at det er Inga, men jeg har aldrig set 
hende selv, og der står jo ikke et ord i albummet om hvem der er hvem. Der er også en ven til Edwin, som optræder på 
mange billeder, så vidt jeg kan se gennem hele perioden, og jeg mente i første omgang at det var Ingas storebror Olaf. 



Familien Elbro boede i samme hus (Vestergade 45) som familien Gunder Hansen, og hr. Elbro arbejdede ved 
kommunen ligesom Morfar (han blev faktisk senere kommunaldirektør).  Men  Kusine Rigmor (Edwins datter) siger, at 
mange af billederne er af Frede Hvidtved Larsen, en anden ven til Edwin.  Så tro ikke på mig når jeg bruger navnet 
“Olaf” eller “Ingas storebror”, undertiden er det Frede.

I det følgende fortæller jeg historien om Peter og Signe, så godt jeg nu kender den, i form af kommentarer til billeder. 
Men da der ikke foreligger fotografier før omkring 1912 vil jeg kort skitsere deres baggrund.

Peter Gunder Hansen, født 30. januar 1879, var af gårdmandsfamilie fra Solrød. Han havde tre brødre. Ifølge min mors 
fortælling, som hun vel har haft fra sin far, men som uden tvivl er noget forenklet og dramatiseret hen ad vejen, kom 
præsten engang på besøg og sagde til Peters far: Du skulle nu tage og lade en af dine drenge studere. Det har faren 
åbenbart taget til sig. Og da den ældste jo skulle overtage gården, og en anden ikke var så stærk i læsning og 
katekismen, og en tredje var så enormt dygtig til at tage fat i landbruget, var der kun én som kunne komme på tale. Det 
var så Peter. Så han fik lov at gå på latinskolen i Roskilde. Det var hårdt, for der var langt til skolen, og han skulle gå 
hele vejen (eller, har han fortalt mig, cykle på en cykel med støbejernshjul). Der var vist heller ikke megen forståelse for
at han skulle læse lektier derhjemme, lidt kunne han vel hjælpe til med når han nu havde siddet og drevet hele dagen i 
skolen. Men Peter gennemførte hvad han skulle, og endte med at blive optaget på den polytekniske læreanstalt, hvor 
han lærte både landmåling og matematik og fysik og blev så klog at det halve kunne være nok, og til sidst fik han så sin 
eksamen som civilingeniør. Måske ikke lige det præsten havde tænkt på.

Signe Oline (fødenavnet kan jeg ikke huske), født 4. juni 1890, var af noget fattigere københavnerfamilie. Faren var 
kusk og grønthandler, og Signe hjalp undertiden til i butikken. Vibe har fortalt om vidunderlige sommerferier i 
København, hvor hun legede med alle den slags børn, som hun ikke måtte komme i nærheden af i Silkeborg. Præcis 
hvordan Peter og Signe traf hinanden ved vi ikke, men Peter studerede jo på den gamle Polytekniske Læreanstalt, 
rødstensbygningen i hjørnet af Botanisk Have, så grønthandelen i Grønnegade var ikke så langt væk. Der er nok smuttet
nogle øjekast over disken, og Peter har mandet sig op til at tale med selveste grønthandleren.

Peter og Signe blev gift i 1911, og de besluttede åbenbart meget hurtigt at prøve lykken i USA. Måske var det svært for 
Peter at finde et ordentligt arbejde. Han har fortalt mig, at han tog først til New York, Signe fulgte senere (i øvrigt med 
et skib der næsten lige så godt kunne have været Titanic). Han benyttede tiden til at søge arbejde, leje en lejlighed og 
sylte gulvet ind i adskillige tykke lag fernis for at komme væggelusene til livs.

I USA fik de i 1912 sønnen Edwin, og i 1920 fik de i Silkeborg datteren Vibeke (min mor), af sine forældre kaldet Vida 
og senere (på eget initiativ, tror jeg) kaldet Vibe. Hende kalder jeg for Vida som lille og Vibe som større i det følgende.

1. del

    USA ca. 1912.
    Peter arbejdede som jernbaneingeniør i USA, først i New 
     York og senere i Vancouver. Så han har selvfølgelig         
     fotograferet et hvilket som helst jernbaneterræn han kom      
     forbi.

  Her (til højre) har vi formodentlig Signe med sin  
  lille nyfødte Edwin. Det er svært at se, det er kun
  et gæt.  Men på billedet til venstre står der en anden 
  dame med (formoder vi) det samme barn. Og det er 
  i hvert fald ikke Signe, sådan så hun ikke ud. 

  Men det kunne være hendes søster Anna, som   
  tidligere var emigreret til USA. Man kan ane 
  barnets ansigt, men om det er Edwin er jo  svært at 
  sige. Det må man bare gå ud fra, der optræder ikke 
  andre billeder af nyfødte fra denne periode.          



      Nogle turistbilleder. Dette må være 
      Niagara Falls. Øverst på næste side 
      har vi så endnu et billede af de 
      berømte vandfald, samt et billede af 
      det hvide hus.

         Her er så et billede af Peter og et af den lille     
         Edwin, som nu er blevet meget større.



        Billedet ovenfor må være taget af en 
        professionel. Det gælder muligvis også
        billedet til venstre. Men det ovenfor er stort set
        det eneste, som nogenlunde tydeligt viser 
        hvordan Peter og Signe så ud dengang. Hvis vi
        gætter på at Edwin med beatleshåret er 5 år, så 
        skulle Signe være ca. 27 og Peter ca. 38.

        Billedet til venstre er også godt, men 
        skyggerne gør at ansigtet er lidt sværere at se.
        

           Signe med sin ca. tre år gamle søn. 

Et usædvanligt godt billede i denne sammenhæng. Signe må være ca. 25 år gammel. Det kan være svært at se ligheden 
med den mormor/farmor vi har kendt. Men hun var jo også meget ældre, og hvem skulle det ellers være? Og hun ligner 
da for resten vældig meget sit barnebarn Rigmor ...



    

Disse billeder er sandsynligvis fra Panama Kanalen. Peter tog vist nok søvejen fra vestkysten til New York lige før de 
rejste hjem til Danmark (se “En røverhistorie af Signe Gunder Hansen”). Han var jo meget interesseret i sluser og den 
slags.



 Og dette her må så være indsejlingen til (eller udsejlingen fra) New York:

Ca. 1919 - hjemme i Danmark igen. Der er ingen tvivl om at Signe og Peter havde længtes hjem. Om det var deres 
oprindelige hensigt at blive i USA ved vi ikke noget om, men åbenbart viste der sig at være mulighed for at Peter kunne 
få arbejde i Danmark, og så tog de hjem.

                                   Her er vi tydeligvis i Danmark igen, men hvad det er for et idyllisk
                                   hus vi ser her vides ikke. Det kunne måske 
                                   være Peters barndomshjem?

                                                                                                          Og her er så lige
                                                                                                          plads til et billede
                                                                                                          af Edwin sammen
                                                                                                          med sin far.



                                                   Bagerst Oldefar, Oldemor og Moster Agnes.
                                                                                                     Forrest Edwin med sin mor.

          Et billede af Signe fra en af deres
          cykelferier, oftest i Sønderjylland.
          For en gangs skyld får vi lidt at vide
          om hvor vi er.

                                                                              Og her er familien
                                                                              ude og ro, sikkert
                                                                              på Gudenåen.



                                             Det er Edwin til højre. Vennen
                                                                                                                             er muligvis ham, som går igen
                             Første skoledag?                                                                     mange gange i det følgende.

Slusebyggeri, sikkert i Silkeborg havn hvor Hjejlen og andre gode skibe lægger til. Stadsingeniøren var naturligvis dybt 
involveret. Det har han faktisk fortalt om. Blandt andet har han fortalt, hvordan han fik en digter fra omegnen af 
Silkeborg til at skrive et digt, som kunne indhugges i en sten der skulle markere udmundingen af en kilde, som man 
havde flyttet lidt rundt på i forbindelse med byggeriet.



1920 - et nyt familiemedlem er dukket op, Vibeke (senere kaldet “Vida”, måske fordi hun selv udtalte sit navn sådan).

      
    

                    Edwin med sin morfar                   

                            

       To stakkels drenge er sat til at holde
       deres lillesøstre. Måske (altså MÅSKE)
       er børnene til højre familien Elbros to
       børn, hvor den yngste (Inga) blev Vibes
       veninde gennem hele barndommen.

            To søstre, Agnes og Signe



                                                                                                                    Vida og Edwin med deres mormor

         Nu er der kommet en dame mere til – men hvem er hun?

                                                                                                                        Her er Moster Agnes sammen med sine
                                                                                                                        forældre – flotte hatte!



     Igen et par storebrødre med lillesøstre.
     De samme som sidst, ser det ud til.

          Små søde, delvis besløjfede
          piger. Det er Vida i midten, 
          Inga til højre.

     En gruppe børn, sammenhæng ukendt.
     Men Edwin og Vida er med, og også det
     andet søskendepar – altså Inga og hendes
     storebror (måske...).



        På skøjter på en af de mange søer (her er det nok Silkeborg 
        Langsø). Vida er også med, men hun har nu ikke skøjter på.  
        Edwin får også lov til at løbe med sine kammerater.

                                                
                                                                                                                              Vida med sin mormor
  Vida med sin flotte dukkevogn. Som vores  
  morfar og mormor i øvrigt havde stående
  endnu, da vi var børn.



                                        

                            De sædvanlige to knægte
                            med deres lillesøstre

  

   

   Hvem er det?
   En barnepige, måske?

                   Og her har vi minsandten (tror jeg nok) frk. Asta      
                   Henningsen. Frøkenerne Henningsen var i min
                   barndom to ældre, meget fine søstre, som kom hos
                   Mormor og Morfar. Jeg ved ikke hvor de kendte
                   Mormor og Morfar fra. Damen til højre ved jeg ikke
                   hvem er, jeg synes ikke at hun ligner søsteren Thora.
                   Ifølge Kusine Rigmor var frøkenerne telefondamer
                   ligesom Moster Agnes, så de kendte måske familien
                   gennem hende.



                                                Her har der igen været en professionel fotograf inde over.
                                            



                          
                          

                          
                                                                                           Skovtur

         Forrest børnene, bagerst deres morfar og mormor med 
         Moster Agnes imellem sig, samt Signe i en storternet frakke.
         Lidt svær at kende lige her, synes jeg, men det må vel være 
         hende.
          

        Edwin og Vida sammen med deres mormor



                      Det ser vildt ud – men foregår heldigvis tæt på land.

              
       Moster Agnes ankommer (eller afrejser)
       med toget

                                                                                                 Stenbillede. Morfar var vild med kæmpehøje og
                                                                                                 mindesten. Her har han så sat sin søn ind som
                                                                                                 målestok.

    Familien havde ikke nogen bil, men
    undertiden lejede de en til søndags-
    udflugten.



    Vida og Inga med deres dukker. Dukke     
    Hans, ham der sidder helt til venstre, findes
    vist endnu i min søsters varetægt, men han
    har været meget syg. Måtte have påopereret 
    et nyt hoved, og tog i den forbindelse 
    navneforandring til Kirsten. Dukke Grete 
    (nr. 2 fra venstre) mener jeg at have set for 
    ikke så længe siden (hos Vibe, måske?)

           Hvis min mor kan lave havearbejde
           har hun skjult det godt for os.

    Ingas storebror har en cykel. Det har
    pigerne vist ikke fået endnu. Men de
    har da løbehjul med ringeklokker ...



       

      Drengene leger tandlæge, det ser ikke sjovt ud.

             Dette må være et skolebillede.
             Vibe med den obligatoriske 
             sløjfe er nr. 2 i midterste række.
             Inga (som gik i samme klasse)
             har jeg ikke kunnet lokalisere.
            

     Ingas storebror sammen med
     Vibeke og Inga. Edwin har 
     åbenbart gemt sig.
     



                På stylter og sammen med 
                et par ukendte børn

     Familiesejlads på Gudenåen

             Er det moster Anna, som er på besøg i Danmark? Drengen
             har et amerikansk flag, der er et meget stort skib i baggrunden,
             Oldemor og Agnes er med, og man har bevæget sig ind foran    
             Politikens hus på Rådhuspladsen i København.



    Vida og Edwin sammen
    med deres morfar

                                     Hvem har vi her
                                     (bortset fra Vibe)?
                                      

    Inga og Vibe. Nu har de fået flotte cykler.



    Vibe spillede tennis. Om det var
    sammen med Inga vides ikke.

                                Signe og Peter til højre,
                                hvem til venstre?

    Vida med sin mor. Men
    hvem er den fine dame
    med ræven?



                       Edwin er blevet student - 

                                                               

                                                    og hestevognen runder naturligvis Drewsen på torvet



    En meget raf ungersvend.
        

       
   

      Men som man ser på næste billede er det såmænd bare Peter
      Gunder Hansen som er stadset ud. Hvem parret til højre er vides
      ikke. Men de ser bestemt ud til at være noget ...

    Vibe samme med
    Moster Agnes (måske)

                                                          

                      Oldefar får sig en lur. Det                  
                      nymodens villatelt i baggrunden
                      kan jeg ikke forklare, kun undres
                      over.



    Endnu et stenbillede

                                             De nybagte studenter
                                             skal åbenbart ud og
                                             rejse med tog. Til
                                             Aarhus og måske
                                             endnu længere ...

    ... og her er kommer de måske hjem igen. Det ser     
    ikke ud som om de ligefrem er blevet rigere på
    rejsen.

                          
                                                         



    Vibe er ikke
    blevet for gammel
    til at kælke

                                                          

        ... og dette her ser endnu
        farligere ud. Det er vist Vibe
        til venstre, som ulven åbenbart
        har tænkt sig at spise først.
        hvem de to andre er vides ikke. 

    Vibe, nu klædt i folkedragt af
    en eller anden grund.



    Vibe med sin moster og sin mor.

                                                    

                             Moster Agnes får sig
                             en lur

 

    Signe prøver også
    at slappe af. Det
    kan hun ikke, som
    vi ved.



    Edwin bliver fotograferet i en eller anden
    højtidelig anledning. Måske fylder han 18?

          Hende til venstre kender vi, men ikke de to andre.

     Peter ser meget stolt ud.
     Har han malet stakittet?
     Eller måske ligefrem bygget det?



                                                                           Signe med sine to store børn

                                           
Ved Vesterhavet med
Moster Agnes

                                             

                                                        Her får vi at vide hvor vi er. Men ellers ikke meget andet
                                                        end at to damer er på cykeltur.



                                                         Nogle små børn er på besøg. Det ser hyggeligt ud.

                                                     Agnes, Signe og Vibe i byen. Det ser ud til at blive dyrt!

                                Ak ja, alle de spørgsmål man kunne have stillet mens tid var!
                                                    



2. del

Billederne i det følgende er taget fra Vibes senere fotoalbummer, nogle få fra mine egne. De handler mest om tiden efter
at Edwin og Vibe var blevet voksne. Og det meste handler om ting der er foregået i min egen levetid.

   På dette sølvbryllupsbillede fra 1936 er Vibe
   med, 16 år gammel.

   Edwin kan jeg ikke se. Han har nok taget
   billedet.

   <

                               ^

     
    Ca. i 1947 gik Morfar på pension. De
    besluttede at flytte til Sjælland, da begge
    deres børn boede i omegnen af København.
    De flyttede i første omgang til Roskilde, 
    måske fordi de ikke brød sig om at flytte 
    væk fra provinsen. I Roskilde lejede de
    halvdelen af en enorm villa på Dronning
    Margretes vej. Senere flyttede de til en lille
    lejlighed på Frederiksberg (Molktesvej), 
    men faldt først for alvor til da de (ca. 1951) 
    havde købt en villa på Kongevejen 127 i  
    Virum. Faktisk omtrent midt mellem deres 
    børn (Vibe i Virums Furesøkvarter, Edwin i
    Nærum).

                 Villaen på Dronning Margretesvej i Roskilde.

Senere (i begyndelsen af tresserne), da de blev trætte af at tage sig af hus og have, flyttede de ind i en femtesals 
lejlighed i de nyopførte højhuse i Sorgenfri. Der boede de i ca. 10 år til Mormor døde, og Morfar boede der ca. 6 år til, 
indtil han kom på plejehjem.
  



Hele familien omkring 1955. Billedet er vist taget hos Edwin og hans kone “Tante Marise” (hun hed Marie-Louise, men
det var jo lidt for svært) på Frølundsvej 14 i Nærum. Edwin står helt til højre, han har taget billedet med selvudløser og 
er spænet hen på plads. Ellers har vi fra venstre på bagerste række: Morfar, Moster Agnes, Vibe, Mormor, Vibes mand 
Aage (altså min far) og Tante Marise. Foran har vi de fem børnebørn, fra venstre Kusine Rigmor, mig selv, min bror 
Stig, Kusine Irene og min søster Gerd.



                                                         Et par billeder fra omkring 1960 (gamle diapositiver)



          

                                      Morfar og hans bror Hans med Agnes imellem sig.  Sammenhæng ukendt.  Men                          
                                      stedet ser ud til at være foran det højhus de boede i, over for Hummeltofteskolen.

                                        Morfar fyldte 90 i 1969. Her er han til fødselsdagen sammen med sin datter.



Morfar havde en barok humor. Her er starten af en tale han holdt i 1970, formodentlig ved en fejring i familien af Vibes 
50 års fødselsdag. Jeg har selv taget billedet, og har skrevet ned hvad han sagde ret kort efter.

      Mormor holdt sig rask og rørig, og sørgede for
      husholdningen som hun havde gjort hele livet,
      indtil hun var 82. Men så fik hun pludselig en     
      hjerneblødning, og døde kort efter, 1. februar
      1973.

      Morfar blev boende i lejligheden på Grønnevej i nogle 
      år. Men han blev gradvis mere og mere døv og blind. 
      Til sidst måtte han på plejehjem. Præcis hvornår kan jeg
      ikke huske, men han boede i hvert fald nogle år på
      Lystoftebakken i Lyngby. Der døde han 1. november
      1982, næsten 104 år gammel. Dødsårsagen må siges at
      være “alderdom”. Han var næsten blind og døv og
      bevægede sig rundt med ganske små skridt. Men han var
      helt åndsfrisk og led ikke af nogen bestemt sygdom, ud
      over den lungebetændelse som stødte til til allersidst.
      Faktisk tror jeg, at han aldrig nogensinde har været indlagt
      på et hospital.



                                                Morfars 100 års fødselsdag blev holdt på Lottenborg.

        Ja, han blev gammel. Min mor plejede at sige, at han fik
        mere udbetalt i tjenestemandspension af Silkeborg 
        Kommune end de nogensinde havde udbetalt ham i løn.
        Det skal jo nok passe, i hvert fald hvis man glemmer at
        korrigere for inflationen. Men det stikker lidt dybere end 
        det, min mor har måske haft lidt nedarvet bitterhed. Min 
        mormor var så flov over, at hendes mand ikke tjente mere.
        Dengang blev skattelisterne fremlagt på rådhuset, og hr.    
        og fru stadsingeniøren omgikkes jo byens spidser, såsom 
        apotekere og mejeribestyrere. Også dengang var de 
        offentligt ansatte dårligt lønnede i forhold til tilsvarende 
        privatansatte. Men så havde de måske også større sikkerhed 
        i ansættelsen, og på mange måder et interressant arbejde.
        Jeg har aldrig hørt min morfar beklage sig over det. Heller 
        ikke over, at han - som selvskreven til posten som 
        brandinspektør - måtte rykke ud til en hvilken som helst 
        brand på alle tider af døgnet. Tværtimod, han bevarede sin 
        ungdoms stolthed over at beherske ingeniørvidenskaberne.  
        Og blandede sig ofte i debatter om ingeniørmæssige emner 
        (storebæltstunnel, biologisk baseret spildevandsrensning, 
        smeltning af sne kontra bortkørsel, ...)
        


