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Förord

Sedan 17 års ålder har jag samlat information om släkten och tänkt att jag en vacker dag 
skall sammanfatta detta. Nu är jag 53 år och det är 102 år sedan min far föddes så en 100 
års bok är väl passande. 

Ett liv är ett liv oavsett om det är kort eller långt. Livet innehåller många händelsen med 
både glädje och sorg. Vi som lever nu kommer ihåg vår egen tid och liv men hur blir det 
med våra barn och barnbarns barn? Vad kommer de att veta om oss?  Vi har ett ansvar att 
föra våra anor och traditioner vidare till kommande generationer. För min egen del så är jag 
troligtvis borta om 25 år, om ytterligare 20 år är min gravsten borttagen. Ni förstår?

Jag ville inte bara hämta fakta i kyrkböcker och rada upp alla personer i en bok med alla 
bilder på sista sidorna med ett referensnummer till varje person som är brukligt. Det säger 
ju inte mycket om en människas liv utan är bara några kalla fakta även om de också är vik-
tig.  Jag ville göra en släktsbok som beskriver hur dessa människor levde, detta häfte är mitt 
bidrag.

Många människor, brevväxlingar, gamla dokument har gett mig en klarare bild över hur 
våra förfäder var och hur de levde. Deras vardag, glädje och sorg. 

Jag vet inte hur många 100 koppar kaffe och øl det gått åt under dessa interviewer och jag 
har alltid blivit mer än väl bemött när jag kommit. Alla dessa fantastiska historier, brev och 
bilder som jag har fått möjlighet att kopiera. Tusen och åter tusen tack till er alla. Utan er så 
hade det inte blivit någonting. Nu är lite mer än 100 år samlade här. 

Med den här skriften vill jag föra vidare de berättelser och minnen som jag har och som an-
dra berättat för mig varvat med fakta från kyrkböcker, lægdsrullar, folketællingar och andra 
fakta från dokument jag fått ta del av.

Denna skrift kommer att följas av historien innan Niels och Emma och följer släkten bakåt i 
tiden ända till familjen Bolle 1450 på Niels sida. Och Om  Jens från Hvam som  blev mördad 
på Emmas sida.

1 november 2010
Ole Thronborg

Ha en trevlig läsning och lycka i livet, oavsett när det är.
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Emma
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Emmely Marie Kristensen
Emmely kom att kallas Emma hela sitt liv. 
Hennes mor Cathrine Madsen bor i Øs-
trup 1913 inte långt från sina föräldrar i 
Kjællingtand, och bara 1 km från  C. Pe-
dersens Bageri där hon arbetar och bor.

Hon är 16 år gammal och hennes bästa 
väninna Katrines bror, Niels Sigvard 
Nielsen vars familj också kallas ”Skipper” 
börjar umgås. Cathrine och Niels Sig-
vard får en son, Gunnar Madsen 1914. 
Flera små missförstånd och Cathrines 
fars åsikter gjorde att de aldrig blev ett par. 

Gunnar fick bo hos Cathrines föräldrar 
Mette-Marie och Iver i Kællingtand och 
Cathrine började arbeta som ”Stuepi-
ge” på gården Lille Restrup utanför Aa-
lestrup. Här arbetade också en ung stilig 
man, Jens Berthelsen som gärna gick 
fint klädd i hatt, jacka med blanka sil-
verknappar och käpp. Cathrine och Jens 
började umgås och snart var de ett par. 

Cathrine 16 år med Katrine, Per Skippers dortter
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Jens imponerade på Iver och de blev 
gifta 9 november 1915 i Hvam kyrka.
Niels Sigvard kom till bröllopet och reste 
sedan sin väg och bildade senare en ny 
familj i Grindsted.

Jens var enda barnet. Hans far Kresten 
Kristensen kallades Kræn Skomager då 
han bl.a.... var skomakare till yrke. (Kræn 
är en  förkortning på Kristen). Både hans 
mor Elene och Kræn hade tidigare varit 
gifta i var sina tidigare äktenskap men de-
ras makar hade dött. Jens var hårt hållen 
som enda barnet även om han växte upp 
med sina halvsyskon. Elene förbjöd ho-
nom att som tonåring vara ute om kväl-
larna och hade flera knep för att hålla 
honom hemma. Hon var lite ”Tossed” 
psykiskt sjuk. Men när Jens gifte sig med 
Cathrine fick hon acceptera detta.

Cathrine och Jens flyttade 1916 till Ves-
teris i Testrup till en liten gård matrikkel 
nummer 6b med Gunnar. Här föddes 
Lene, Kristen och Ingrid. På andra sidan 
vägen matrikkel nummer 9a bodde Jens 
mor och far, Elene och Kræn Skomager.

Kræn Skomager var en riktig kvinnokarl 
som tyckte att Cathrine var väldigt vack-
er och enligt Cathrine blev det bara för 
mycket så 1919 flyttade de till ett litet hus 
i Nørager Stationsby. Här kommer Emma 
och Harding till värden. Under tiden de 
bodde i Nørager började Jens bygga sitt 
eget hus lite utanför Nørager på Sorte-
backen, huset gav de namnet ”Skovly”. 
Huset är klart 1923-24 och här föds Mar-
grethe, Rit, Kanne, Rut, Lise. 

 Nørager ”Skovly” ca. 1923 Lene, Emma, Ingrid, 
Kresten, Harding, Gunnar

Deras första hem i Testrup 6b
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Gården blir för liten och 1935 
flyttar de till Løvel Moose-
gaard där Erik och Tove föds. 
De hade 13 barn.

Gunnar  (1914.1982) (Niels 
Sigvard fader)
Lene (1915-1970)
Kresten (1917-1980)
Ingrid (1918-1938)
Emmely (1921-)
Harding (1923-)
Margrethe (1925-)
Rit (1926-)
Kanne (1929-)
Ruth (1930-)
Lise(1932-2010)
Erik (1934-)
Tove (1936-)

1936
Emma fick som 16-17-åring arbete på Fru Mikkelsens 
Pensionat på Mathiasgade ev. Pleislers Hotel. Hon fick bo 
i ett vindsrum ovanpå pensionatet tillsammans med rums-
kamraten Marie Tulstrup. De hade sökt arbete på samma 
pensionat och fick båda två arbete. Vid ett tillfälle när 
Emma skulle öppna ett vindsfönster ramlade hela fönstret 
rakt ned på gatan som gick i tusen bitar. Hon låtsades som 
om hon inte visste något om detta.

 Nørager ”Skovly” ca. 1927
Ingrid, Kresten, Lene, Gunnar

Margrethe, Rit, Emma, Harding

Emma 16-17 år

Lövel Moosegaard som de döpte den till.
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De började arbeta 06:00 och efter att sista kvällskaffet var serverat 21:00 gick de ibland ut 
och roade sig. På pensionatet kom det lite finare gäster som affärsfolk, doktorer för att ta en 
snaps, øl och smørrebrød eller bara kaffe. En lördag då Emma var ledig gick hon ut till Lø-
vel 12km för att hälsa på sina föräldrar och sina syskon, på kvällen gick hon tillbaka då hon 
skulle upp och arbeta klockan 06:00.
Marie Tulstrup hade just träffat Einar Christensen som hade en grönsaksaffär tillsammans 
med sin bror Niels. De började snart umgås alla fyra och det dröjde inte länge innan Emma 
och Niels blev ett par.

Fru Mikkelsens Pensionat låg på Sct. Mathiasgade
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Cathrine skojar med Jens

Cathrine och Jens

Lille Restrup gård där Cathrine och Jens träffade varandra

Cathrine och Jens nygifta

Tidstypisk skomakare i sin verkstad
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Niels
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Niels Tranborg Christensen
Nikoline och Chresten Christensen Tronborg får sitt första barn Niels den 23 april 1908 på 
Gaardstedsgaard i Øster Kølsen utanför Viborg. Samma år flyttar de till Trekronervej 2 i 
Viborg där Chresten får arbete på Vatfabrikken. Ca. 1913 flyttar de till Bjerregrav. Anled-
ningen till att de inte kunde bo i Kølsen  var att Ane Kjerstine hade fått ”kräfta” (cancer) i 
ögat och det kunde smitta.

Julia, Methe, Anna, Einar, Jens, Christian, Harald, Niels
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Nikoline med Jens, Christen, Niels, Harald, Christian och Nikolines mor Ane Kjerstine och far Niels vid deras nya 
hus i Bjerregrav.

Gaardstedsgaard i Øster Kølsen före ombyggnaden.

En brun träkista packades med Niels tillhörigheter och han skickades ut att arbeta som 
7-åring till en gård i Skringstrup som ägdes av Ane Marie och Peder Brask. Han fick arbeta 
under hårda förhållanden och blev inte särskilt väl omhändertagen.

Niels var duktig i skolan och lärde sig snabbt. Vid flera tillfällen då läraren var sjuk fick Niels 
rycka in som lärare till sina skolkamrater.

1918 flyttade Nikoline och Christen tillbaka till Øster Kølsen och övertog föräldragården. 

De fick 12 barn. 1944 tog sonen Kristian och Marie över Gaardstedsgaard.

Kristine (1907-1907)
Niels  (1908-1981)
Harald  (1909-)
Kristian  (1911-1977)
Jens  (1913-1991)
Einer  (1914-1958)
Anna  (1916-1954)
Metha (1918-)
Julle (1919-2001)
Dagmar (Tvilling) (1924-)
Sven (Tvilling) (1924-)
Gudrun (1925-2006)
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Gaardstedsgaard i Øster Kølsen före nedrivningen och uppbyggnaden.

Niels hugger sten på vägen till huset i Øster Kølsen

Niels i mitten spelade teater

Nikoline
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Niels som Soldat

Niels med kamrat

Niels i Kølsen

Niels i militären

Dagmar, Kristian, Harald, Niels, Jens, Anna, Einar
Gudrun, Methe, Nikoline, Christen, Julle

Niels på familjens gemensamma cykel
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Gaardstedsgaard i Øster Kølsen

Det var en bra gård med tillräckliga arealer för att föda alla barnen. Skals å hade sin myn-
ning precis nedanför deras mark ut i Limfjorden så det fanns gott om fisk. Limfjorden hade 
vid den här tidpunkten en hög salthalt vilket gjorde att det fanns mycket sill, men även ål 
och öring. Ål fångade de genom att ”Glibe”, de hade en lång stång som i ena änden hade 3 
piggar med hullingar som de kastade mot ålen. Sill fångade de i mängder under hösten och 
saltade och torkade dessa under takåsen på huset. Det räckte till hela vintern.

1925 31/12 Anmäls Niels till det militära och var Trainkonstapel i Köpenhamn. Efter värn-
plikten kom han ut att arbeta igen. Brukligt var att man arbetade ett år hos en bonde innan 
man fick sluta och börja hos nästa. Han arbetade bl.a. på Elsborggaard i Rødkjärsbro 10km 
söder om Viborg. Den 9/3 - 11/10 1932 rekryten vid 1 Artelleriafdelning.
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1934
Föräldrarna tog sina sparpengar 
så att Niels kan komma till Nør-
re Nissum Seminarium för att 
läsa vidare. Både Niels och hans 
bror Jens tyckte om musik och 
spelade båda fiol som Emma 
sparade till Niels död.

22 januari 1934 kom Niels hem 
till Øster Kølsen. 1935 gifte han 
sig med Ebba Gravesen från 
Rødkjärsbro men hon dog re-
dan året efter. Hon var redan 
sjuk då de gifte sig.

Niels och hans bror Einar startar tillsammans, en grönsaksaffär mitt i Viborg. Affärerna gick 
bra och snart införskaffades en grön Ford som de hade som varubil. 

Utdrag ut Viborgs telefonkatalog 1940
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Niels och Emma
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Vesterbro gade 11.

Före Niels ock Einars Grønthandel Sankt Pederstræde 6

Birgit 4 månader gammal Hjultorvsgyde 4

Emma  16-17 år

1937
Niels bror Einar som hade en flick-
vän vid denna tidpunkt som hette 
Marie Tuelstrup och arbetade på 
Fru Mikkelsens pensionat, ett mycket 
fin restauration för de rika i Viborg. 
Marie arbetade och var rumskamrat 
med Emma Kristensen på pensio-
natet och de blev goda vänner. Ef-
tersom Einar och Marie var ett par 
var det naturligt att Einars bror Niels 
och Maries vän Emma umgicks till-
sammans. Det tog inte lång tid innan 
de också var ett par.

24 september 1939 Gifte de sig i Lø-
vel Kirke. De flyttade därefter till Lil-
le Hjultorvsgyde 4 i Viborg ovanpå 
grönsaks och blomstersaffären. På 
Julafton samma år föds deras första 
barn, Birgit.
Barnmorskan såg förundrad ut när 
hon kom upp, för det var ju juletid 
och Emma låg mitt i ett hav av jul-
blommor som inte hade fått plats i 
affären.
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Lille Sct. Mikkelsgade 23 sett från Jærnbanehotellet

Viborg som det såg ut i början av 1900-talet

Niels bror Einer
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Besættelsen 1940
9 april 1940 blev Danmark ockuperat av Nazityskland. (Denna ockupation kallas besæt-
telsen på danska.) Ockupationen varade till och med krigsslutet i Europa i maj 1945. På 
förmiddagen i det annars lugna Viborg dundrar det i från en klarblå himmel. Konvojer med

 tyska fordon rullar in på Viborgs gator i en ständig ström. Soldaterna inkvarterar sig i gym-
nastiksalar, skolor medborgarhusset. På eftermiddagen släpper flygplanen ut lappar med 
information och att utegångsförbud och mörkläggning nu råder efter 19:00.

Tyskarna uppehöll sig runt deras bostad så att de ville flytta rådde det nog ingen tvivel om. 
De flyttade ganska omgående till Lille Sct. Mikkelsgade 23 där de sålde bröd från ett ba-
geri på Vestrebrogade ”rabarberkvarter” (Krogar och många prostituerade). I ett ockuperat 
Danmark blev tiderna svåra, ransoneringar på det mesta, kaffe, gummi, tobak gick inte att 
få. Kött och smör fick man bara köpa i små mängder. De tillverkade sopkvastar av rötter 
”revel” som Niels hittade i skogen, de gjorde även kransar som de försökte sälja.
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Nazisterna tog Hedesällskapets byggnad 
på Hjultorvet i Viborg som högkvarter. 
Hjultorvsgyden där Emma och Niels 
bodde med sin nyfödda låg bara runt 
hörnet 100 meter från tyskarna. Det var 
ingen nyttig plats att bo på så de flyttade 
ganska snabbt härifrån.

Denna typ av meddelan-
den delades ut till alla 
medborgare i Viborg. 
Motståndsrörelsen var 
dock tvungna att vara yt-
terst försiktiga då det be-
straffades med döden om 
man blev tagen.
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Eksplosionen indtraf Kl. 23.37 og var saa voldsom, at hele Ejendommen rystede. Til alt Held befandt der sig ingen Mennesker i selve 
Kolonnaden paa dette Tidspunkt, og heller ingen af de Beboere, der sov i Ejendommen, kom noget til. Paa 1. Sal omtrent oven over en 
af de hærgede Butikker sov flere Personer, men mærkeligt nok har de ikke mærket noget til Eksplosionen. 

De værst medtagne Butikker. 

Bomben var anbragt midt i Kolonnaden, nemlig paa Jorden op ad den store Udstillingsrude til Frode Andersens Frimærkehandel. Et 
tallerkenstort Hul gennem det solide Betongulv til Kælderen viser tydeligt Stedet. Frimærkehandelen er en af de hårdest ramte Forret-
ninger. Den knuste Rude har revet Udstillingsvinduets Bagklædning med sig ind i Butikken, hvor alt bagefter laa i en haabløs Forvirring. 
Ogsaa Disken og dens Glasmontre er ødelagt. 

Ved siden af ligger Baands Oste- og Delikatesseforretning, og ogsaa her var alt raseret. Ruden her var en af de største, og Resterne af den 
dækkede Gulv og Hylder i Forretningen, hvor der laa Glassplinter helt oppe paa de øverste Hylder mellem Oste og Daaser. 

I Gangens modsatte Side blev der anrettet Ravage i Frk. Laursens Skønhedssalon. Heldigvis tog ingen af de kostbare Apparater nogen 
Skade, men en Del Tuber og Flasker med Creme og Parfumer blev knust.

I Fru Poula Knudsens Strømpeopmaskningsforretning nærmest Trappeopgangen flød Strømpepakkerne imellem hinanden. Denne 
Forretning ligger lige overfor Frimærkehandelen, og Trykket har været saa voldsomt, at selv en Reol inde bagerst i Lokalet har faaet 
Bagklædningen trykket itu. 

Virvar i Skotøjsforretningen. 

Ved eksplosionen blev Sko og Støvler i Udstillingsvinduerne spredt imellem hinanden og nogle af dem skaaret af Glassplinterne. Inde 
bag Diskene laa en Del Postkort, der havde været ophængt i Udstillingsvinduet ovre i Frimærkehandelen, og som maa være blevet revet 
med af Lufttrykket.
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Karup. Niels Nr.3 från Höger vid lastbilen..

Sabotage mot lastbilar och Jagerleder Bunker ”Gyges” (Bunker 1137) Karup

Modstandsbevegelsen
Det bildades snabbt en motståndsrörelse. Det var små grupper som inte sympatiserade med 
tyskarna och den tyskvänliga regeringen och de gjorde små men viktiga sabotage. Niels 
blev tvångskomenderad till att arbeta på Karups flygplats. Tyskarna skulle bygga en ny 
landningsbana för sitt flyg. Att neka medförde döden men det fanns många sätt att göra 
motstånd på. Niels och hans kamrater skulle bl.a. gjuta betong till landningsbanorna och 
blandade socker i cementen vilket medförde att cementen inte stelnade. 

De gjorde även inbrott i tyskarnas förråd för att försöka stjäla vapen men dessvärre fann de 
inget mer än ett antal säckar med ett pulver. När de skulle smyga därifrån visade det sig att 
de var självlysande för säckarna innehöll fosfor som bl.a.. används till självlysande klockvi-
sare. Så de fick snabbt lämna förrådet mer synliga än när de kom.



31

Föreskrifter och regler för motståndsrörelsen
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1941
Den 19 januari fick de sitt andra barn, dottern Ingelise. 
Nu bor de på Lille Sct. Mikelsgade i Viborg. Det vad då-
tides slumkvarert med låg standard. En del hus var bara 
ruckel och många beboddes av halta och lytta och rakt 
över gatan låg sinnessjukhuset. Nästan hela kvarteret är 
rivet idag.

1942 
Uppfinningsrikedommen var det inget fel på. Eftersom 
Tobak inte gick att få började Niels och Emmas brog 
Kresten att odla ett tobakssurrogat. Detta sålde de till 
tyskarna.

Trädgården på Elmevej 3 i Viborg

Grethe, Ingelise och Birgit

Ingelise och Birgit

Vid arbetet på Karup spelade Niels kort 
en kväll och vann 5000 kronor på poker.  
Han lånade ytterligare 5000 kronor av sin 
far och köpte ett hus på Elmevej 3 i Vi-
borg. dit de flyttade 1944.  Det var hårda 
tider och även om de hade ett eget hus så 
var det knapert . 

21 april 1943 får de tredje barnet, dottern 
Margrethe. hon kallades alltid bara Grethe.

Niels bror Kristian och Marie övertar går-
den Gaardstedsgaard i Øster Kølsen efter 
Chresten och Nikoline 1944.
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Niels på väg till arbetet på sin Nimbus från 1934.

1944-45 till Sverige
Om Niels skulle jobba i Sverige så var han ju 
tvungen att ha ett fordon, bilar var svåra att 
få tag på och de kostade på tok för mycket. 
Niels hittade en Nimbus  motorcykel.

Han började pendla mellan Danmark och 
Sverige och kom hem en gång i månaden. 
Det visade sig att arbetet i Sverige var bra 
och med den tidens förhållande bra lön. De 
bristvaror som inte kunde fås i Danmark 
fanns i överflöd i Sverige. Här kunde man 
köpa kött, kaffe. Emma var flitig till att sy 
alla kläder till barnen och när Niels berät-
tade att gummiband, tyger, skor som inte 
kunde fås i Danmark fanns att köpa kunde 
hon inte säga nej och Emma samtyckte till 
flytten. Den 7 december 1945 fick han fast 
anställning för Södermanlands Skogsägare-
förening. Niels Nimbus instruktionsbok
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Kriget är över
4 maj 1945

På Viborgs gator och torg 
firar man att kriget är slut, 
Motståndsrörelsen har i upp-
drag att se till att lag och ord-
ning följs då politiet var lam-
slaget utan ledning. 

Juni 1946 Sverige 
Flyttade de till Ekebykrog 
Runtuna i Sverige. Huset låg 
på en liten kulle ute på landet 
och något underhåll de senas-
te 50 åren gick inte att finna. 
Men det var dock ett hem och 
väl på plats var det bara att 
finna sig i det. Närmaste affär 
låg i Runtuna så när Emma 
skulle handla satte hon bar-
nen på köksbordet och sade 
att de måste sitta där alldeles 
stilla tills hon kom tillbaka. 
Då det var en bra bit att gå 
kunde det ibland ta en timme 
innan hon var tillbaka, men 
barnen satt alltid så snällt på 
bordet och väntade.

Kriget är slut, På Viborgs torg är glädjen stor.

Niels och Emmas första hem i Sverige, Ekebykrog
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Stortvätt i Ekebykrog. Greth, Birgit och Ingelise

Linevägen 7A Nyköping

Tage Erlander blev 
stadsminister då 
Hjalmar Branting 
hastigt avled. De 
kom at se upp till 
Tage.

I November fick de en lägenhet i ett helt nybyggt område i Oppeby, Linevägen 7A. Det 
var alldeles fantastiskt, med badkar, riktigt kök, skåpluckor riktiga lenoliumgolv, ja allt man 
kunde tänka sig. Och det tog bara en halvtimme att gå ned till byn Nyköping. Språket var 
inga större problem, några få ord som har en helt annan betydelse på svenska gav upphov 
till många skratt och förlägna miner.
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En stolt mor med sina 3 döttrar, Ingelise, Grethe, Emma och Birgit.

Birgit, Grethe och Ingelise årtal Oppeby 1946-47
Ransoneringskort behövdes för 

många varor efter kriget.
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Niels far Christen Christensen Tronborg får provsåga i den svenska granen

1947
På sommaren 1947 
kom Niels föräldrar på 
besök. Det var mycket 
att visa dem. De var 
väldigt fascinerade över 
alla stora berg och sko-
gar. På bilden besöker 
de småbåtshamnen i 
Nyköping med Emma. 
Täcka udde ses i bak-
grunden där kanotsta-
dion idag ligger.

Kresten, Nikoline och Emma
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Grethe, Niels, Ingelise, Birgit och Emma med Bodil.

1947-50 Okänd, Niels, Okänd, Ingelise, Grethe, Okänd. Birgit, Lis eller Ruth, Emma, Elly med Bodil?.
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Den fjärde dottern Bodil föds den 2 oktober. 

Polisen tyckte inte om att han åkte runt med danska 
nummerplåtar på sin Nimbus utan körkort så Niels 
fick körkort och Nimbusen registrerades  in i Sverige 
och fick svenskt nummer 16 september.

En vacker vårdag 1948. Grethe, Bodil, Birgit, Ingelise

Den 2 oktober 1947 föddes Bodil Stolt Emma i nytt kök
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Niels arbetade med en Lagerborg för Skogsägareföreningen som också hade kontor på 
Stockholmsvägen i Nyköping. Det behövdes mycket folk för arbetet i skogen och på sågver-
ken var hans främsta uppgift att skaffa arbetare och utbilda dessa.

Niels värvade bl.a. dessa Danskar att 
arbeta i skogen och sägverken i Sverige.

• Krejlgård Lykke Katrineholm
• Axel Kjeldsen Fruängsgatan
• Andreas Karlsen Snedker Nyköping
• Christen Krath Björksund kom med 
• Kristian Overgaard
• Peder Nielsen Oxelösund
• Frode Peder Nielsen som senare sålde 
grönsaker på torget i Nyköping

När de flyttade till Sverige sparade de 
sina sista danska kronor som ett minne 
från Danmark och finns fortfarande i lå-

dan över minnen.

Efter andra världskriget fram till 1951 ransonerades bland 
annat kaffe, te, kakao, skor, textilvaror, kött, ägg, socker, sirap, 
grädde, mjöl och bröd, matfett, ost, tobaksvaror.  1948 återin-
fördes ransonering av bensin. 

Barnen blev nu större och det gick bra att åka alla 5 på Nimbu-
sen men nu 
när de hade 4 
små flickor 

gick det inte längre,så den 26 juni 
1948 sålde Niels Nimbusen till Hesse 
Mörner på Björksund. Hesse var en av 
de skogsägare som Niels arbetat för med 
skogsavverkning i Björksund, Helgö och 
Ringsö. Istället köpte de en Opel, grön 
och svart som han kallade Pappelotte..
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Birgit, Bodil, Annalisa, Ingelise, Grethe

Gerda, Bodil, Ingelise, Birgit, Grethe

Platanvej 9 Roskilde

Tillbaka till Danmark 1949
Dags att flytta igen och nu bär det av till Roskilde och Platanvej 9 i Danmark. Orsaken var 
säkerligen att han skulle göra sin militärtjänstgöring den 30 november, under tiden så behöll 
han också sin anställning hos Sörmlands Skogsägareförening. Dessutom var det problem 
med tullen för bilen. Så troligtvis var Danmarksresan en kombination av att värva flera dans-
kar samt att göra militärtjänsten. I Danmark var tiderna fortfarande dåliga efter kriget och 
Niels försökte sälja kokplattor och lysrör tillsammans med grannen Villumsen som arbetade 
på en karamellfabrik i Vejle. De hade 2 barn Ole (Jämngammal med Bodil) född i Malmö 
och en till. Villumsen flyttade till Sverige.

I källaren i huset hade de ett 50-tal kokplattor och lysrör som de försökte sälja. Affärerna gick 
inte så bra så Niels fick lämna tillbaka kokplattorna och bilen till grossisten i Köpenhamn. 
Christensen var visst åtalad för något för Niels blev senare kallad till rättegång i Danmark 
men om det var denna händelse det var frågan om är inte säkert. Niels åkte i alla fall på en 
“affärsresa” med Oldenburg till Köpenhamn.
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Glada vänner Sågverket i Skogstorp

Birgit, Emma, Ingelise och lilla Grethe

Skogstorp Sverige 1950
Familjen hade gjort ett gott intryck på Svenskarna. Lagerborg från Skogsägarföreningen i 
Stockholm kontaktade Niels och ville att de skulle komma upp igen då det var flera sågverk 
som skulle startas upp. Livet i Roskilde blev inte riktigt vad de tänkt sig och kriget hade satt 
sina spår även om det var 4 år sedan det tog slut. Så Niels och Emma tog än en gång och 
packade och flyttade till Sverige. Denna gång till ett sågverk i Skogstorp utanför Eskilstuna. 
De fick en fin lägenhet i ett nybyggt område precis bredvid järnvägen och sjön. Ett stenkast 
från sågen där Niels skulle arbeta.
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I väntan på Tåget.
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Birgit, Ingelise, Grethe, Bodil i sina fina klänningar som Emma sytt.
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Bodil i Skogstorp

Skogstorp

Niels försöker sig på skidåkning.

Med alla glada danska skogsarbetare fanns det alltid tid för fest.
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Huset i Stettin, Katrineholm

Vem är mannen och flickan? Midsommardagen 1951 Vid slottet i Nyköping.

1951 Stettin Katrineholm
Nu är det dags igen och nu flyttar de till Stettin strax utanför  Katrineholm. Ett litet hus 
200 meter från huvudvägen mellan Katrineholm och Örebro. Huset är idag rivet.
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Stettin Katrineholm 1951-52

Niels vid en Ford modell A 1927-31

Semester med den nya gröna VW:n till Norge och sedan vidare till Danmark
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Semester i Danmark 1951 eller 1952 Sommaren 1952 Emma med sin syster Lene

Sommaren 1952 Emmas mor och syster
kommer på besök.

Niels, Borghild, Peter

Niels gick i skolan medan när de bodde i Katrineholm, Barnen plockade de största och finaste Oraniaäpp-
len de kunde hitta och så skickade Emma dem till honom. Emma hjälpte till men många sysslor i Niels 
arbete, vilket många var förvånade över. Under en tid arbetade Emma också på LM Eriksson som det 
hette då.
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Såhär såg en vägskylt ut på 50-talet

Nikoline och Christen på besök och satta i arbete.
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Julafton 1952Sommaren 1952 kommer Niels föräldrar på besök.

Svamputflykt 1952
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1952 Tista Egla
Nu är arbetet i Skogstorp klart och de flyttar till Tista 
utanför Nyköping. Nu är det Eglasågen väster om 
Tista Slott som skall igång. På hösten den 7 septem-
ber åker Niels till Härnösand för att studera på Tek-
niska Skogs & Sågverksskola Härnösand där han går 
ut den 6 december samma år med mycket fina betyg. 

Emma har ett slitigt liv, dels är Niels hemifrån mycket 
och hon skall både sköta hemmet, barnen och inte 
minst står hon i köket för att laga mat åt alla sågverks-
arbetarna. Det tar all tid och lite till.

1953 Önnersta mellan Nyköping och Stigtomta. 
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Emma skötte inte bara barnen.

Glada flickor på trappen

Niels vid sitt skrivbord
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Semester i Danmark sommaren 1953
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Emma putsar skor

Lövsta i Stigtomta

Lövsta i Stigtomta

1954 Stigtomta, Lövsta
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1955

Tjusiga damer i Nyköping,  Birgit 16 år, Ingelise 14 år och Grethe 12 år

Picknick
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Slutet på Sågverkstiden
Äntligen kan familjen få lugn och ro med ett normalt familjeliv. Både Emma och Niels får 
arbete på NK:s verkstäder i Nyköping. Men att åka varje dag till Nyköping med en gammal 
Renault var ingen säker vetenskap. Så tanken på att flytta till Nyköping föddes. Det var inget 
som ogillades av flickorna.

Juli är den varmas-
te sommaren i Sve-
rige sedan 1914. 
Sockerdricka och 
pinn-glassen får sitt 
definitiva genom-
brott.

Niels och Emma vid sitt arbete på NK:s verkstäder (Nordiska Kompaniet)

Emma och Niels nya jobb
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Niels och Villo svetsar Renault CV2

Knepig karl knep 500 kronor

Ett härligt fotbad
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1956 Ringvägen 48 i Nyköping
Niels är 48 år och Emma 35 år. På Ringvägen får de ett fint hem i ett nybyggt hus med 12 
lägenheter. Vid sidan om huset fanns en kiosk och i huset låg konditori och bageriet Mekka, 
där tant Nancy arbetade. På lördagar blev det ibland bakelser och bullar över som de inte 
kunde spara. Då fick Niels det med sig hem. Rakt över gatan fanns NJ:s matvaruaffär där 
man tog med sig tomglas och fick de fyllda med färsk mjölk. Både Niels och Emma arbetar 
på NK:s verkstäder i Nyköping, Niels som tillskärare. På Vallarevägen ca. 5 minuters pro-
menad hade de ett frysfack. Nu kunde de köpa en halv gris och frysa in för första gången.

Ringvägen 48 i Nyköping

Båda bilderna i oktober 1956

Nu har snän kommit. Notera kiosken till vänster.
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Sommarferie 1956 i Danmark
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Sommaren på utflykt till Skogstorp, Ole i magen.

På väg till Oles dop. Jul med Emmas mor och far samt Erik och Kamma

Ole på väg till dop Greth, Ingelise, Bodil och Birgit på balkongen

1957
Var det dags för tillökning för sista gången. 
En son Ole föddes den 13 augusti. Emmas 
bror Erik och hans fru Kamma fick samma 
dag en dotter Johnna som också föddes på 
Nyköpings lasarett. Äntligen blev det ett 
lugnt och skönt familjeliv, Niels hade ett rik-
tigt arbete som han cyklade  till på morgonen 
och kom hem på kvällen.
På julafton dör Niels far Chresten.
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Bodil och Grethe

Emma och Niels på 50-årsdagenOle 1 år och Emma

1958

Bodil och Grethe

3 systrar 1957-58 Ingelise, Grethe, Bodil
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Semester till Danmark 1958

I väntan vid Lillebæltsbron

I väntan på färjan. Niels, Emma, Ole, Bodil

Ole tar over rodret
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Blåbärsplockning. Emma, Ingelise, Bodil, Arne. Nedre raden Kamma, Erik

Br. Okänd, Erik, Cathrine, Jens, Emma
Fr. Bodil, Grethe, Birgit, Okänd, Vagner?, Ingelise
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Arne och Ingelise vid strandstugeviken Besök från Danmark

Hela familjen samlad, Ingelise och Arne gifter sig samma år.

1959
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Utflykt till Oxelösund

Emmas syster Margrethe, Ingvar, Finn, Margit, Poul Julen 1959. Emma, Ole, Birgit
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Ingelise och Arne med första barnet Mikael Grethe tar studenten

Kristian och Maries silverbröllop 4 juli 1960

1960

Semester Danmark
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Harald och Johannes silverbröllop juli 1960 Ole väntar på maten

Åse, Nikoline, Emma och Ole i Villa Alex St. Mikkels gade Viborg
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På Ringvägen fick de sin första Televi-
sionsapparat, en AGA. Olle Björklund 
alias "Mr Aktuellt"  satt i studion 1960.

Utbudet var en kanal som i början sän-
de mellan 18:00 till 23:00. Sändningar-
na inleddes alltid med en testbild. 

Renaulten hade gjort sitt och byttes mot 
en Saab 92B.

Så här såg deras Saab ut.

På TV 6 januari 1965
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Ole och Bodil i Kolonistugan vid Hållet

Ingelise och Arne i Vingåker
Mikael och Annelie

Ole och Mikael vid Niels röda Saab 92B  från 
1954-57 färg maroonrön

Emma har fått ett bistick

1961
Då de alltid bott på landet och kunde odla det de 
behövde blev en kolonistuga på Hållet en bra lös-
ning. Här kunde familjen koppla av nära hemmet. 
Niels började intressera sig för biodling vilket inte 
alla familjemedlemmar upskattade trots Niels tips 
om att de aldrig stack bara man stod still. 

Niels visar stolt upp sina bidrottningar
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Fest hos Kresten och Elly

Olle och Grethe gifter sig den 7 juli Ole med kusinen Tom vintern 
1962

1962

1962 Semester Danmark

Grethe och Olle bor i Frösäng 
i Oxelösund där Olle arbetar 
på Järnverket. De gifter sig i 
Oxelösunds kyrka 7 juli och 
får den 17 november enda 
barnet, en son Timmy.
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Den här gången hade de inte den äldsta bilen.

Alla barnen för sig
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Jens, Emma, Cathrine Emma, Ole, Jens, Cathrine

22 Nov. 1963 mördas 
Amerikas president 
John, Fitzgerald Ken-
nedy

1963
Någon gång mellan 1963-65 fick Niels och Emma överta en Stuga vid Fjällskär på Kvarn-
backen. Här tillbringade familjen den mesta tiden och Niels, Emma och Ole bodde här 
också sommarhalvåren. Stugan fick de överta efter Ingemans då deras son avled i en bilo-
lycka som ung pojke.

1964 Ole och Emma i Danmark
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Utflykt till Motala. Erik, Kamma, Emma
Johnna, Ole Tom

Niels får nytt körkort

Grethe, Birgit, Ole, Emma
Timmy

Familjen Flink
Mikael, Arne med John, Ingelise och Annelie.
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Niels och Emmas silverbröllop 24 september 1964

Ett lyckligt par John och Timmy
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Ole och Timmy ser på TVTimmy och mormor Emma

Margit, Jens och Cathrine
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Okänd, Okänd, Cathrine, Jens, Gunnar
Okänd

Lene, Erik, Kamma, Lilly, Margrethe Ingvar. Okänd
Rit

Okänd, Holger, Inga, Okänd, Lis, Harding

Cathrine och Jens Guldbröllop

Salome, Margrethe, Asta, Erik, Cathrine

1965
Avlider Timmy efter en kort tids sjukdom den 29 september 1965 och begravs på Oxelösunds kyrkogård.



79

1966
Den 8 oktober gifter sig Birgit och Karl.Erik. Det blir besök i år igen från Danmark av Far-
mor Nikoline, Dorte, Per och Niels syster Dagmar.

I stugan trivs de, stora grönytor där Niels planterar överskottslökar från Solbergavägen. 
Överallt där det fanns en jordplätt planterade han tulpaner, pingst och påskliljor. Massor 
av fruktträd. Om höstarna tog han reda på äpplen och lämnade till ett litet musteri i Sjösa. 
Sedan blev det ett fantastiskt gott äppelvin som han sparade i jordkällaren. Emma tog hand 
om jordgubbar, hallon och vinbär och fryste in.

På Solbergavägen får de många nya vänner, vare sig Niels eller Emma var särskilt blyga att 
ta kontakt med andra människor. För Niels var det nog särskilt bra för han hade kontakt med 
de flesta hyresgästerna och gillade att få sig en liten pratstund, och det blev det ju ett antal 
varje dag. Niels hjälpte Ole att få sommarjobb som 
gårdskars på Höglundavägen på sommaren.

I Nyköping sker mordet på polismannen Ragnar 
Sandahl av Clark Olofsson vid ett inbrott på Bobergs 
Cykel & Vapenaffär.

På lördagkvällarna var det dukat med kaffe och kakor 
till Hylands hörna. Hörnan var något alla tittade på.

Birgit i Stugan

Ole klass 2

Hylands Hörna 1962-83. Thore Skogman, 
Eva Eriksson, Lennart Hyland

Köket i stugan

Solbergavägen 13



80

Ole, Per, Dagmar, Nikoline Solbergavägen

Niels, Ole, Mikael och John Annelie, Ingelise, Arne

Birgit och Karl-Erik gifter sig i Allahelgona kyrka
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Annelie och Nikoline

Kusin Per, Ole, Niels
Mikael, John, Annelie

Karl-Erik, Birgit, Niels, Ole



82

1967

Holger, Annelise, Per Ahlström, Okänd Okänd, Cathrine, Kresten, Inga

Kamma, Niels, Okänd Ingelise, Arne

Niels och Ingvar tar ett välbehövligt fotbad hos Cathrine och Jens

17 juni Toves Födelsedagsfest i Danmark.
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Birgit och Karl-Erik
Stefans dop

Stefans dagliga bad

Stefan, Niels, Emma, Birgit och Karl-Erik

Birgit och Karl-Erik bor i Komossen, 
Riddarhyttan i Västmanland. Karl-
Erik arbetar i Gruvan och Birgit har 
lite småsysslor i byn. Hon är engage-
rad i flera lokala aktiviteter. Den 22 
mars 1967 får Birgit och Karl-Erik sitt 
enda barn Stefan.

Högertrafik fick vi i Sverige söndagen 
3 September 1967 kl 05.00. Många 
människor var tidigt ute för att se den 
kaos som enligt många skulle ske, men 
omläggningen gick utan större inci-
denter till Oles stora besvikelse som 
gått ut väldigt tidigt denna frostiga 
morgon. Niels hade fått nya framlysen 
till sin VW som hade en pappersremsa 
som inte fick tas bort förrän dagen D.
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1968 Niels 60 år

Niels 60 år. En stolt Niels med sitt luftgevär.

Niels och Ole
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Kanne, Niels, Holger

Jens 80-årsdag 24 maj 1969

1968

Ole, Emma, Ingvar, Jens, Cathrine

Cathrine, Jens, Lene, Emma

Lene, Emmas syster Klart för avfärd mot Sverige
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Niels med Stefan Julen 1968

Far och son med kvällslektyr

Mikael och John ser på TV
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1969
Efter att ha blivit inbjudna till grannen Andre i samma 
trapp att se VM matchen i ishockey i färg mellan Sverige 
och Finland som blev en riktig rysare men Sverige i alla fall 
tog silver gjordes slag i sak. Niels åkte till Radio & TV tjänst 
där han sedan tidigare kände ägaren Axel Pettersson. En 
Philips 26 tum i teak som var lika djup som hög blev det. 
Den 5 december startade TV2 sina sändningar och nyhets-
programmet TV-Nytt 19:30 stod högst på dagordningen.

Niels och Emma ser på Hylands hörna.

Margrethe, Ingvar och Jens-Ove resklara Arne och Niels tar en lur. Max ser på.
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Skolan är slut för i år.

Stefan och Birgit får besök av tomten.

Niels, Ole, Stefan vid Bärstabadet i Stigtomta

1969 var den senaste gången Sverige hade 
en riktig orkan i Sverige. Storm är det när 
medelvinden når 25 meter per sekund un-
der minst 10 minuter. De värsta stormarna 
upplevde Sverige under 1960-talet. I den 
berömda stormen den 22 september 1969 
fälldes mest skog sedan sådan statistik bör-
jade upprättas. På Solbergavägen 11 i huset 
bredvid rasade hela tegelväggen på gaveln 
ned och en det av taket slets bort. Endast 
några cyklar blev som tur var begravda i te-
gelhögen.
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1970
Emmas far Jens Berthelsen dör på nyårsdagen 
hemma hos Emmas syster Rit. Begravning sker 
den 7:de januari . Emma åker till begravningen 
på Alderslyst kyrkogård i Silkeborg. I stugan är 
det full fart. Ingelise och Arne har en stuga allde-
les vid Fjällskär så de är ofta på besök, eller också 
cyklar barnen över.

1973
Går Ole ut grundskolan och börjar arbeta på 
Radio & TV-tjänst på heltid. Emma har nu fått 
en egen bil, en grön VW 1959 med soltak som 
Niels köpte för 500:- och en flaska hemgjort vin, 
av Hagmans på Solbergavägen 9. Den kunde 
hon ta när hon skulle arbeta på Emtnäs. Även då de bodde i stugan och hon jobbade natt 
körde hon själv.. Det var inte alldeles enkelt att sova på dagarna med Niels, Ole och barn-
barn runt omkring. Och det värsta var när det var flygövning på F11 som inte låg långt 
därifrån. Tunnan och Viggen dundrade rakt över stugan. 

Jens grav på Alderslyst Kyrkogård

Ole målar Emmas bil brun Svinstian och utedasset vid stugan

Emmas bensinransoneringskort
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Stugan på Kvarnbacken, Fjällskär

John Bodil Karin Annelie Niels

NielsSvenGunillaOle
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1973 Ö Storgatan 1
Den 6 januari får Ingelise och Arne sitt 
fjärde barn och sista, Karin.
När Ole slutar skolan flyttar de till ett 
fint gammalt hus med 2 lägenheter på 
övervåningen. Det ligger precis bakom 
Sparbanken och ett stenkast från Nykö-
pingsån. Niels får en deltidstjänst som 
Gårdskarl och skall hålla rent och skotta 
snö om vintern på Sparbankens parke-
ringar på baksidan. Ole som är 16 år får 
bo i den högra lägenheten och Niels och 
Emma i den vänstra. Den gamla VW:n 
har gjort sitt och de köper en röd Volvo 
Amazon 122 sport av Pelles Bilmekanis-
ka vis gamla Bryggeriet i Nyköping där 
Ole jobbade lite extra för några år sedan.

Niels och Emma njuter av att Niels har 
blivit pensionist. Stugan och biodlingen 
tar dock nästan all tid. Han fokuserar 
mer på drottningodling som han sysslat 
med några år.

Emma tar en ”Y” (Yatzy)

Storgatan. Th. Sparbanken sedan Riksbanken och Posten

Utsikt från Emmas och Niels köksfönster.

Som kassör i Danska föreningen.Gunilla och Emma i köket
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1975
1 december Flyttar Ole hemifrån till St. 
Annegatan 4. Han arbetar fortfande på 
Radio & TV-tjänst. Han får hyra en lä-
genhet ovanpå Posten för 285:-/mån, 
samtidigt blir han gårdskarl för Riksban-
ken och Posten som ett extrajobb i sam-
ma hus.

1975-76
Niels och Emma åker på semester i 2 
veckor. Niels har gömt sina bilnycklar för 
att inte Ole skall ta hans fina bil. Men 
Ole hittar nycklarna och tar bilen och 
det osannolika händer att han totalför-
stör bilen genom att köra in i ett räcke 
vid daghemmet mitt emot badhuset, 
(idag Culturum). Det enda de sade när 
de kom hem var. ”Vilken tur att ingen 
blev skadad” Sedan tog de aldrig mer 
upp den händelsen. De köper en helt ny 
Senapsgul Toyota Colrolla istället.

Rester av ett besök på St. Annegatan 4

Emma hade besök från Danmark av sina 
2 syskon Rit och Tove. De 3 storrökande 
busiga systrarna hade varit och besökt 
Ole men han var inte hemma så de läm-
nade detta meddelande i brevlådan.

St. Annegatan. Apoteket Fenix, Brödernas, Wedins

Niels Emma

Var det såhär Niels tyckte om Oles bilkörning?
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1978 Niels 70 år
I januari får Niels sin första hjärtinfarkt. Detta var början på ett liv som Niels i början hade 
svårt att acceptera. Men han hämtade sig väl även om det medförde en del förändringar i 
hans dagliga sysslor och diet. Han går på pensionärsgården där han får prata med gamla 
vänner och de har också olika aktiviteter han deltar i.

Biodlingen blir för tung att fortsätta med så Ingelises man Arne som också har bin tar över 
Niels samhällen. Nu kan han vara med och hjälpa Arne istället utan några krav på de tunga 
arbeetet som utfodring och slungning innebär. Han får tillgång till en liten byggnad vid Tista 
slott dät han har ett fåtal bikupor som hobby. De tycker att bilen är för liten och de byter den 
mot en ny röd Toyota Corolla herrgårdsvagn.

Hans 70-års födelsedag firades hos dottern Grethe i deras hus i Enstaberga med hela famil-
jen. Sprit har nästa aldrig förekommit i familjen. Så fester, jul och nyårsfirande var nästan 
alltid sprifria.

De flyttar senare till Brommenhovsvägen 14.

Ingelise, Birgit, Bodil, Ole, Grethe
Emma och Niels
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Som 70-årspresent fick de en helg för sig själva i Trosa

Hela familjen Flink.
Mikael, Annelie, John, Ingelise, Karin, Arne

Hela familjen Pistol.
Birgit, Stefan, Karl-Erik
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Emma och Bodil bakarNiels börjar bli hungrig?

En tur över korsordet medans potatisen kokar
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1980
Den 7 april avlider Niels mor Nikoline på Ibsgaarden.

Idag är det frikadeller så då är det bråttom.Arne hjälper Niels med bina



97

Flyttar de till Blommenhovsvägen Nyköping

Niels och Emma på Blommenhovsvägen 14

Niels ser på Slalom
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1981
Barnbarnet Mikael och Madeleine får sitt första 
barn, Johanna den  11 september. Och Annelie 
och Lars-Erik får barnet Mathilda den 28 sep-
tember.

Nu är det Slalom med Ingemar Stenmark som 
står överst på menyn i TV-tabån. De gillade båda 
att se dessa rysare i Störtloppsbacken.

Emma försöker att göra nyttig mat och en dag är 
rödbetsbiffar på matsedeln, Niels äter men det 
blev aldrig någon favorit. Stekt fläsk med löksås 
och potatis var mat för en riktig karl. Niels är på 
det klara med att livet snart har sin ände så han 
tar med Emma till Fonus och gör klart allt med 
begravningen inklusive val av kista.

”Inte skall Emma behöva hålla på med sånt när 
jag är borta, hon får så mycket annat som skall 
göras.”

Niels var lite sorgsen över att det inte fanns nå-
gon som kunde bära släktnamnet Tranborg vi-
dare. Ole ansöker om att anta släktnamnet Tran-
borg men det avslås pga. att namnet redan var 
upptaget. Nament ändrades till Thronborg som 
egentligen är mera riktigt då släkten alltid kallats 
för Tronborg. Namnet blev beviljat 9 november.

Den 10 november avlider Niels på Nyköpings 
lasarett av en hjärtinfarkt, 73 år och 201 dagar 
gammal. Han begravs på Nya kyrkogården i Ny-
köping.

För Emma blir det en svår tid att leva ensam ef-
ter 43 år tillsammans med sin livskamrat. Alla 
minne som kommer fram så fort en garderob 
öppnas, eller när tankarna faller över henne om 
kvällen.

Ingemar Stenmark

Niels och Emmas hund Micke

Gunilla, Niels, Emma och Ole spelar kort
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1982
Den 10 oktober får Mikael och Made-
leine  sitt andra barn, Jessica.

Emma får det bra, Bodil och Grethe 
hjälper henne mycket. Bilen skall säl-
jas, och det är många vardagssaker 
som skall fungera utan Niels. Ole Gu-
nilla och Emma åker till Danmark och 
hälsar bl.a. på Emmas mor Cathrine 
som bor på ett äldreboende. De bor i 
Cathrines hus ”ROSA”. De tar också 
en tur till Tyskland med Rit, Margre-
the och Ingvar.

1983
Bodil och Sven flyttar från Brandkärrs-
vägen 14 till Bomullsgången 15. Ole 
och Gunilla får sitt första barn 26 fe-
bruari, Frida.

Else, Rit, Erik Emma, Gunilla i Viborg

Gunilla, Rit, Emma i Cathrines hus ”ROSA”

Gunilla, Emma, Rit, Ingvar campar i TysklandFrida hjälper Farmor att diska
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Enligt Emma blir nästa adress 
kyrkogården. 

1986 
Barnbarnet Mikael Flink gifter 
sig med Madeleine Hilmers-
son från Oskarshamn

Ole och Gunilla bor i Stigtom-
ta och de gifter sig i Björkviks 
kyrka den 17 maj. De får sitt 
andra barn, Linda den 22 sep-
tember.

1984
Barnbarnet Annelie och Roland får dottern Sigrid den 16 september. Ole, Emma, Gunilla 
och Frida åker till Danmark och hälsa bl.a. på Niels bror Jens.

1985 Flyttar Emma till Marsvägen 6

Dagmar, Emma, Marie, Ole, Peter, Julle, Meritha, Gudrun, Gunnar, Jens. Åse

Gunilla, Ole, Johan, Frida Jens och Frida
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1987
Den 11 april får Mikael och Madeleine sitt 3:dje barn, Malin.

1988
Emmas syster Rit kommer på besök. Ole och Gunilla bor i Stigtomta och får sitt tredje 
barn,  Jens den 25 maj.

Jens Rit och Emma tar en Gammeldansk till frukost.

Ole och Gunillas hus i Stigtomta
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1991
Emmas 70-årsdag firas med släkt och vänner. Det är också Fætter og Kusinetræff  i Farsø.

1992
Åker alla till Danmark?

Rit och Emma Margrethe, Mikael, Karin, Annelie, Okänd

Grethe, Birgit, Emma, Ole, Ingelise, Bodil Mikael och ”Madde”

Margit, John, Arne, Mikael Ingvar, Tove, Erik, Else, Karl-Erik. Emma. Ole
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1993
Barnbarnet Karin och Tord får sonen William 1 september.

Ole konstruerar en robot som kan fotografera ett objekt runt 
om automatiskt som han också tar patent på. Roboten blev 
efterfrågad av många stora svenska företag. Ole fick erbju-
dande om att sälja roboten och patentet, och betalningen 
skulle komma efter 2 år. Att sälja patentet och roboten utan 
att ha någon juridisk hjälp visade sig bli en ekomomisk kata-
strof.  John Flink byter namn till Niels Christensen.

1997
John Flink har haft några tuffa ungdomsår men samlade 
sig och utbildade sig inom träsnideri där han blev väldigt 
duktig. Han arbetade också som konservator lärling i Stock-
holm. John avled i en tragisk olycka i Stockholm 16 juni 
1997. Han blev begravd bredvid sin morfar Niels på Nya 
kyrkogården i Nyköping. Han blev 34 år gammal.

1998
Ole och Gunilla skiljer sig och säljer huset på Almnäsvägen 
14 i Stigtomta. Gunilla flyttar till Oppeby gård och Ole till 
Östra Storgatan 12A. Trots detta så behåller de sin goda 
relation.

2000
Oles 43 årsdag
Niels släkting, blinda Jamie Wiever kommer på besök med 
en god vän. De bor hos Bodil och Sven.

2001
Barnbarnet Karin och Mikale Hurtig får sonen Fabian den 
7 juni. 

2002
Ole börjar arbeta med att bygga hus i Thailand. Han arbe-
tar också deltid i Oxelösunds hamn som stuvarbetare. Efter 
2 år flyttar han till Thailand men kommer hem flera gånger 
varje år och på somrarna.

John Flink

Ole och Emma Ole 43 år

Grethe, Jens, Linda, Frida, Ole 43 år

Oles Thailändska hus
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2006
Ole träffar Som Hathaikarn Saykeaw och 
flyttar till Thailand men kommer hem flera 
gånger varje år och på somrarna.

De gifter sig den 4 november i hennes hemby 
Kantrarom i Buriram där han också bygger 
ett hus. På bröllopet kom från Oles sida, Erik, 
Else, Margit, John, Bodil, Sven, Frida, Linda, 
Jens.

2003

Som alltid glimten i ögat.

Stefans Eva Stefan Olle Grethe Birgit
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2008
Emma har fått lite problem med att röra sig 
men med gåstolen går det fint. Hon har fort-
farande sitt goda glada humör och många är 
de av barn och barnbarn som tittar över, kaf-
fet står alltid på inom 5 minuter.

Hon får hjälp från äldreomsorgen en gång 
om dagen. Men hon klarar nästan alla sysslor 
själv, inklusive att måla om elementen.

Ole och Emma tar en härlig tur en vacker 
sommardag runt i Sörmland , tar en fika vid 
Åstugan och besöker bl.a.. Emma och Niels 
första hem i Sverige, Ekebykrog där de blev 
vänligt emottagna av den nuvarande ägare. 
Emma kände väl igen sig fast de byggt om en 
hel del.

Barnbarnet Frida och Sakarias gifter sig i 
Råda kyrka utanför Göteborg 23 augusti. Den 
20 November får de sonen Sixten.

Emma vid Åstugan

Emma och Ole vid Ekebykrog

Sixten

Frida och Sakarias bröllopEmma gör fint i köket och målar elementen
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2009
Ole har under många år 
gjort efterforskningar runt 
den Nimbus motorcykel som 
Niels och Emma hade och 
försöka finna den.

Niels Nimbus tillverkas 1934 
i Köpenhamn av Fisker & 
Nielsen som också tillverka-
de dammsugare. Nimbusen 
hade tillverkningsnummer 
No:1464 och såldes som ny 
av forhandler G. Christensen, 
färg ej angivet. Vem som sedan varit ägare till Nr:1468 är ännu ej känt fram till 1944 då Niels 
köper Nimbusen med registreringsnummer T268 (ev.T288) detta skulle bli den maskin som 
tog familjen mellan Viborg i Danmark och Nyköping i Sverige, ca. 600 km många gånger.

Enligt de efterforskningar Ole gjort var det en röd Nimbus, Registreringsnumret betyder att 
den var registrerad i Viborg købstad. Enligt  fabrikens leveransböcker så tillverkades endast 
svarta 1934. På motorcykelns ram syns idag dock tydlig att den varit mörkröd, grön och nu 
svart. Så det ser faktiskt ut som den ursprungligen varit mörkröd även om fabriken säger att 
röd endast levererades 1935. 

Tuffa tag
Motorcykeln användes dagligen i arbetet med att åka hemifrån till alla de ställen han ar-
betade på, sommar som vinter. 1947 råkade Niels ut för en trafikolycka med Nimbusen på 
Storgatan i Nyköping. En lastbil körde rakt ur framför honom så han körde runt flera varv, 
styret och bromspedalen gick sönder. Skadorna efter denna olycka syns än idag.  Jens och 
Ole fann Nimbusen i ett ganska bra skick i Kungsör och köpte den. Efter lite reparationer 
och en tur till Danmark för motorrenovering går den fint.

Ägare av Nimbusen
23/11 1934 G. Christensen, Rengeg. 12, St. Heddinge Danmark såldens den som ny.
16/9 1947 Christensen Niels Thranborg, skogsinspektör. Linnévägen 7
26/6 1948 Carl Evert Hesse Skogvaktare Björksunds gård Björksund Tystberga
29/7 1957 Alf  Gustav Holger Flink kommunalarbetare Kungsg. 4 Nyköping. 
27/9 1965 Bengt och Bo Kylberg
9/1 1995 Lars Dahlén Kungsör
23/5 2009 Jens Thronborg Nyköping

Niels Nimbus Nr. 1464 åter i Familjens ägo.
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2009
Ole och Som får besök i Thailand 
av Bodil och Sven, och senare Frida, 
Sakarias, Sixten, Linda , Peter,  Jens och 
Malin.

Frida, Sixten, Sakarias

Linda, Peter

Sven, Bodil

Hos Jens på hans födelsedag 2009 Malin, Jens
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2010
16 januari får Ole och Som en dotter, Nicole (efter 
Oles farmor Nikoline) på Bangkoks Sjukhus. 

Grethe, Bodil och Ole tar med Emma på en tur 
runt Sörmland för att se de platser de bott på. 
Skogstorp, Stettin, och en härlig lunch bestående 
av korv med bröd i Katrineholm.

Soms föräldrar Ning och Nai följer med till Sverige. 
Även en tur till Danmark.
På hösten köper Ole och Som en kolonistuga vid 
Anderslund på Blomstervägen 34. Barnbarnet Ka-
rin och ? får sonen ? född den ?.

Grethe på den plats i Stettin deras hus låg

Nicole och Ole vid Niels grav

Ole med Nicole

Emma ned Nicole

Emmas syster Margrethe i Danmark
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Nikoline Jensens farfars farfar hette Niels Pietersen (Pedersen) f  1774. Han og hans kone Kirsten bodde på Trane-
mosegaard, Navntoft 2km norr om Viborg. Vägen finns där ännu, Tranemosevej och ett av husen finns fortfarande 
kvar med stråtak!

Familjen blev kallad Traanborg  efter gården de bodde på Tranemosegaard, förmodligen tycke de att namnet var 
lite långt och det har vad jag förstått även legat en borg på denna plats så Traanborg blev det namn man kallade sig

Tranborg, Traanborg, Thranborg, Tronborg, Tronborg, Thronborg? Vad är riktigt.
Kyrkan och fogden var på denna tid maktens män, dem hade man stor respekt för. Mer än 80% av befolkningen var 
inte skrivkunniga, de var bara fattiga bönder och skola fanns inte. Byarna var små med kanske mellan 5-10 gårdar 
och ett 100-tal invånare. Det var deras värld och de människor de kände och umgicks med, och kyrkan var den ge-
mensamma samlingsplatsen varje söndag.

Det vanligaste var att om en far som hette Niels Pedersen fick en son, så döptes han till tex. Jens Nielsen. Alltså pap-
pans förnamn + sen (son). Förnamnet fick de ofta från far eller morföräldrar. Föräldrarna gav endast förnamnet till 
sina barn sedan var det prästen som angav efternamnet. Detta var inget bra system med 100 människor i en liten by 
där 14 hette Jens, 9 hette Peder osv. Därför angav ofta prästerna antingen fadern yrke eller gårdens namn som efter-
namn i kyrkboken, tex, Skytte, Damsgaard etc. Därmed blev också hela familjen benämd efter gårdens eller husets 
namn. Inte alla gånget brev det registretar i kyrkoböckerna.

Eftersom de flesta var analfabeter kunde de inte skriva sitt namn, det var inget man normalt sett behövde mer än vid 
tex. dödsfall då en bouppteckning gjordes, då användes oftast utycket ”med påholdt hånd”, dvs. att någon skrivkunnig 
skrev namnet. Detta medförde att den skrivkunnige skrev helt enkelt som det lät.

Dansk stavning
I Danmark så skrivs bokstaven ”å” ,med ”aa”, när man uttalar detta så låter det som ”o”. Flera präster var lite moder-
nare och skrev ”aa” med enkel ”a”. Utav den anledningen så är Traanborg, Tronborg egentligen samma namn och 
2 personer med oliga stavning kan mycket väl komma från samma släkt. De låter lika vid uttal och det var det som 
räknades då. 150 år senare så dök det upp ett ”h” i vissa stavningar, ”h-et” hörs inte oavsett hur du stavar namnet. 
Kanske någon läskunnig som tyckte det såg finare ut?

Det har dock aldrig använts officiellt i nutid mer än min farmor Nikolines bror Peter Tronborg samt min far Niels 
Tranborg Christensen. MEN familjen har alltid kallats för Tronborg familjen från slutet av 1700-talet och ända fram 
till idag.

Jag var 1990 i Vorde kyrka 10 km norr om Viborg för att besöka min farmor och farfars grav, Kresten och Nikoline 
Christensen. Det var en söndag och det hölls en gudstjänst. Efter gudstjänsten stod jag utanför och flera av de när-
varande blev nyfikna på vem jag var.  Jag berättade att jag var här för att besöka min farfar och farmors grav. De 
undrade då vem det var och jag svarade Kresten och Nikoline Christensen men det visste de inte vem det var.  De 
bad mig visa graven istället, ja men det är ju Tronborgs sade de nästan i kör.  Ja oavsett vad som står i alla papper så 
är det inte alltid så säkert att det var så viktigt i en liten by på landet.

Så enligt min mening är det riktiga namnet TRAANBORG, uttalas TRONBORG.

Ole Thronborg

32 moo 9, Kathrarom Krasang
31160 Buriram, THAILAND
Email: ole@thronborg.com
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Maritimt:
1 Kabellængde  1/10 sømil 185,2 meter
1 Sømil  1.852 meter

Diverse:
1 Tønde kul  170,0 liter
1 Tønde tjære  115,9 liter

Længdemål 
1 Skrupel  0,182 mm
1 Linie 12 skrupler 2,183 mm
1 Tomme 12 linier 2,62 cm
1 Kvarter 1⁄4 alen 15,72 cm
1 Fod 12 tommer 31,44 cm
1 Alen 2 fod 62,88 cm
1 Favn 3 alen 188,64 cm
1 Fjerdingvej 6.000 fod, 1/4 mil 1.883 meter
1 Fjerdingmil 6.000 fod, 1/4 mil 1.883 meter
1 Kvartmil 6.000 fod, 1/4 mil 1.883 meter
1 Mil 24.000 fod 7.532 meter

Mængde 
1 Dusin  12 stk.
1 Tylvt (tømmer) 1 dusin 12 stk.
1 Snes  20 stk.
1 Tømmer (skind og huder) 2 snese 40 stk.
1 Gros 12 dusin 144 stk.

Vægt 
1 Lod  15,625 gram
1 Lod sølv  14,706 gram
1 Unse 2 lod 31,250 gram
1 Ort 1⁄4 kvintin 0,977 gram
1 Ort 1/10 kvint 0,500 gram
1 Kvintin før år 1861 1/128 pund 3,910 gram
1 Kvint efter år 1861 1/100 pund 5,000 gram
1 Mark 1/2 pund 250,00 gram
1 Mark guld og sølv 1/2 pund 235,29 gram
1 Pund 32 lod 500,45 gram
1 Skålpund 32 lod 500,00 gram
1 Lispund 16 pund 8 kg.
1 Centner 100 pund 50 kg.
1 Skippund 20 lispund 160 kg.

Korn:
1 Album 1/3 fjerdingkar 1,450 liter
1 Fjerdingkar 1⁄4 skæppe 4,348 liter
1 Skæppe  17,400 liter
1 Tønde 8 skæpper 139,200 liter
1 Fad 2 tønder 262,780 liter

Rummål Væske / Øl / Vin:
1 Pægl  0,241 liter
1 Pot 4 pægle 0,966 liter
1 Kande 2 potter 1,932 liter
1 Anker 39 potter 37,679 liter
1 Tønde  131,400 liter
1 Ahm (vin) 4 ankre 150,780 liter
1 Oksehoved 6 ankre 226,070 liter
1 Fad (vin)  904,290 liter

Flademål 
1 Kvadratalen  0,394 m2

1 Album 1/96 tønde land 57,458 m2

1 Fjerdingkar 1⁄4 skæppe land 172,375 m2

1 Skæppe 1/8 tønde land 689,500 m2

1 Tønde 14.000 kvadratalen 5.516,000 m2

1 Tønde Hartkorn 72.000 kvadratalen 28.368,000 m2

1 Ar  100,000 m2

1 Hektar 100 ar 10.000,000 m2

Gamle danske mål og vigter

Bryllupdagerne 

1 år: Papir

2 år: Bomuld

3 år: Læder

4 år: Blomster 

5 år: Træ

6 år: Sukker

7 år: Uld

8 år: Bronze

9 år: Pil

10 år: Tin

11 år: Stål

12 år: Silke

121⁄2 år: Kobber

13 år: Knipling

14 år: Elfenben

15 år: Krystal

20 år: Porcelæn

25 år: Sølv

30 år: Perle

35 år: Koral

40 år: Rubin

45 år: Safir

50 år: Guld

55 år: Smaragd

60 år: Diamant

65 år: Krondiamant

70 år: Jern

75 år: Atom


