
Halvkåd nr 92 
Modtaget 7 jan 2006 af Henriette Matthiesen i Holm  

 
Damgade 27 Her lå førhen Nr. 92 + 93  
 
Huset er fjernet, men førhen boede her.  
 
Jes Hansen  
 
1771 Christen Hansen Dall og Maren Nisdatter.  
Deres søn.  
Hans Christian Dall * 1778 I Holm, gift 1809 med Dorothea Eleonore 
Pedersdatter.  
Deres søn.  
Christian Christensen Dall * 1810, gift i 1841 med Elsabe Helene Iversen. 
Deres børn er.  
1. Dorothea Helene Christensen Dall ( 1842 – 1929 ), hun blev gift den 



20.12.1868 I Nørresundby med Niels Thomsen, som var sømand og fisker. Han 
havde hang til flasken. Han kom til den beslutning, at livet i Amerika ville være 
bedre, så i 1885 ( el. 86 ) emigrerede han til Syd Dakota, og byggede en hytte 
i den vestligste kant af Syd Øst kvarteret, bydistrikt 106, område 50, vest for 
den 5`vigtigste højdepunkt i Syd Dakota på omkring 160 acres. Dorothea og 
Niels fik 7 børn. 1. Marie Kristina Elisabeth * 26.01.1869, hun emigrerede i 
1885 til Moody Count, U.S.A. 2. Hans, han døde som barn. 3. Yromine ” Minnie 
”. 4. Thomas, døde som spæd. 5. Margaretha Pretria. Kirstine * 07.12.1877. 6. 
Martinus * 15.05.1880. 7. Frederikka Dorothea * 15.06.1882. Sidst i april 
måned i 1892 gik Dorothea, Martinus og Frederikke om bord på et skib, som 
tog dem vest på gennem Limfjord – kanalen. Deres skib ” SS Ohio tog 8- 10 
dage om at krydse Atlanten. Det hus som Niels havde bygget til sin familie var 
omkring 12 – 14 fod. Den vendte mod syd og var på niveau der. Fronten var 
sandsynligvis mest af brædder, men den bagerste nordlige væg var gravet 
direkte ind i bakken. Plader af græstørv var fyldt op ved sidevægen. Det var 
udelukkende et stort rum med træstativer til at holde taget med græstørv 
oppe med. Gardiner delte soveværelset fra. Stråfyld blev brugt i madrasser, 
sække blev syet sammen og brugt som lagen.  
2. Hans Christian Dall ( 1845–1931 ), han emigrerede i 1874 ti Lee Illinois. 
Han blev gift med Mette Schmidt den 27.01.1875, kort efter sin ankomst til 
Iowa. De fik to sønner, Christen * 1875 og Henry * 1877.  
3. Frederik Christensen * 1852, han udvandrede til Illinois i 1880. Sammen 
med sin broder Hans og familie flyttede han til Ida Country, Iowa  
4. Anne Marie Dall, ( 1853 – 1946 ) gift med skomager Jørgen Jørgensen ( 
1858 – 1935 ) . De boede først på Bøgestien 3, men overtog senere huset.  
 
Folketælling i 1845 Hus 41  
Christen Hansen Dall 35 år daglejer.  
Elsabe H. Iwersen 33, hustru.  
Dorothea Helene Dall, datter.  
Eleonore Petersen 65 år , enke husbons moder.  
 
Christen Dall sælger ifølge skøde af 30 dec 1856 1 tønde, 2 skæpper, 36 ¼ 
rode i Spareager til kådner Jes Jessen Skov på kåd nr 98 i Holm.  
 
Afskrift.  
Nu Jeg undertegnede Hans Christensen Dall ( 1845- 1931 ), som ældste søn, 
agter at rejse til Amerika, giver jeg min moder ( enken Elsabe Helene * 
Iwersen ) frihed til , hvis hun på grund af svaghed eller anden grund finder det 
for godt at overlade, eller sælge hendes under Nr. 50 i Holm beliggende hus til 



en af husets børn, dog med den betingelse, at den af mine søskende der 
overtager huset forsørger min moder med husly og alle livets fornødenheder så 
længe hun lever. De eller dem der overtager stedet har at give min moder, en 
efter egnens skik og brug hæderlig begravelse. Holm den 6 Okt. 1872.  
 
Den 14. nov. 1879 køber Anne Marie C * Dall og Jørgen Jørgensen. De sælger 
senere huset og køber senere Hellesøvej 24.  
 
Huset på Damgade blev solgt til Marcus Hansen, og er senere blevet fjernet, 
der er i dag et pæretræ på stedet. 


