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Plejemor Christine Laursen Høi. Pigenavnet var Stina. 
Brushøjvej 13 i Holm, Nordborg sogn. 

 
• Født den 10. november 1870 

i Mjels, Oksbøl sogn. 
 

• Døbt den 11. 
november 1870 i Oksbøl kirke. 

 
• Konfirmeret den 7. 

marts 1885 i Oksbøl kirke. 
 

• Død den 16. 
december 1943 på Gråsten plejehjem.         Begravet den 
21. december 1943 på Nordborg kirkegård. 

 
Christine Lauritzen Høi var datter af Arbejdsmand 
Matthias Lausen Høi og hustru Anne, født Franzen. 
Bemærk: Christine er født Lauritzen, men fadderen er 
nævnt under Christines fødsel, som Lausen. 
 
 
 
Jfr. Billedet med hvor Anne Høi bor sammen med 
datteren Christine Lauritzen Høi og hendes datter 
Kathrina Høi sammen på Brushøjvej 13 i Holm. 
 
Til venstre: Christine Lauritzen Høis mor Anne Høi. 
 
Til højre: Christine Lauritzen Høi. 
 
Bagest: Christine Lauritzen Høis datter 
 Kathrina Høi. 
 
 
 

 
 

   Christine Lauritzen Høis mor Anne Høi. 
• Født den 1. 

august 1837  
• Død den 18. 

juni 1920 Brushøjvej 13 i Holm. 
 

    Christine Lauritzen Høi havde født en  
     datter som ugift tjenestepige. 
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   Katharina Høi i Mjels. 
• Født den 26. oktober 1892 
• Døbt den 27. november 1892 i Oksbøl kirke. 
• Død den 2. april 1916 Brushøjvej 13 i Holm. 

 
Christine Lauritzen Høi og hendes 
mor Anne Høi købte huset efter 
hendes mands Mathias Lausens 
død i omkring 1900 på Brushøjvej 
13 i Holm. 
 
Huset er fra før 1800 og blev købt 
omkring 1910. 
 
Huset var indrettet med indgang fra haven 
og ind til et køkken og en stue. Mellem 

børnenes store fælles seng i soverummet var der et stort træ skab hvor plejemor sov i en alkoveseng. 
Det er mig fortalt (Hap af plejebarnet Wilhelm Schwartz) at i børnenes soverum var der en stor seng 
hvor de 4-5 mindste børn sov i den ene ende og de 3-4 største sov i den anden ende. 
I det lille stråtækte hus på Brushøjvej etablerede Christine Høi sig og levede af som privat 
plejemor uden el og andre faciliteter og tog sig af små børn i kortere eller længere tid. Det var ofte 
børn der var der -ca. i optil kun et par uger- der var født af enlige mødre og indtil de senere blev 
afhentet, når barnets forældre havde stiftet familie. I den periode Christine Høi fungerede som 
privat plejemor havde hun haft ikke mindre end 47 børn, har Laurits Høi fortalt Hap.  
 
Kommunen ydede en økonomisk støtte, varierende fra 15 – 25 kr. pr. måned pr. barn. Dertil betalte 
kommunen ens klædestykker til børnene, pigernes kjole var ens og af samme model, det bestemte 
syersken og det var de meget kede af. Konfirmationskjolen var altid sort, undtagen da Anna og 
Thyra Ohlsens forlangte en anden, har Anna Ohlsen fortalt Hap. Alt tøjet blev syet hos syersken 
Anna Nissen Høi overfor den gamle mølle på Møllegade i Holm. Sidst i 1920’erne blev 
kommunes tøjtilskud afskaffet og kommunen forlangte, at børnene skulle ud i en familiepleje, mod 
at plejeforældrene betalte for kost og logi. Og allerede som 10 – 12-årige blev drengene Jørgen og 
Jacob sendt ud i familiepleje på omkringliggende gårde, men pigerne Christine Marie og Helene 
først blev sendt ud i 12 års alderen, men Eleonora allerede som 10 et ½ årig. Plejemors 4 sidste 
plejebørn Wilhelm Schwartz, Cathrine (Tinne,) Anna og Thyra Olsen fik alle lov til at blive hos 
Christine Høi indtil de blev konfirmeret. 
 
Plejemor Christine Høi kæmpede ofte en brav kamp mod børnenes vilkår over for kommunen og 
opsøgte ofte borgmesteren Albert Petersen i Nordborg for at beklage børnenes vilkår. Ligeledes 
bar alle min mor Christine Marie Petersens halvsøskende øgenavnet Hag unger. Underforstået 
igen et Hag unge der kom fra hvor Bedstemor Christine Marie Petersen fra Guderup. Hun var 
vokset op hos hendes mor Cathrine Marie Petersen, gift med stedfadderen Hans Christian 
Jørgen Hag i Guderup, Hag var ikke et skældsord men et familienavn. Men øgenavnet var ofte en 
anledning til, at Christina Høi beklagede sig på skolen i Holm og gjorde opmærksom på, at hendes 
børn var lige så gode som alle andre børn. Men øgenavnet ”Hag” fulgte alle børn alle dage og ikke 
mindst Jørgen Petersen der det meste af hans liv var på Nordals bliv helt tosset, når han blev kaldt 
et Hag unge.  
 
Plejemor Christine Høi formåede at give børnene en god opvækst og var stort set selv forsynede 
med køkkenhave, høns og geder. Gederne 2-3 stk. græssede i vejkanten og om vinteren var de inde i 
et skur bag huset. Gederne gav mælk til børnene og når de blev slagtet var det til eget forbrug. Alle 
hjalp til i køkkenhaven med kartofler og grønsager. Plejemor lærte pigerne at sy og at strikke 
strømper, som de fik 50 øre for per par. Når børnene var i familiepleje fik pigerne vasket deres tøj 



hvor de var i pleje, hvorimod drengene kom hjem til plejemor med deres vasketøj har Jørgen 
Sagsgård fortalt og han husker, at han har gået med juletræer til fattige og trængende i Holm, bl.a. 
Christine Høi.  
 
Ligeledes fortæller Jørgen Sagsgård i hans 80 års alder i 2003, at børnenes skolegang var i Holm 
skole, hvor der kun var 2 klasser og f.eks. hvis en lærer var syg, så var alle i en klasse.  
De 2 første år var skolegangen kun om eftermiddagen fra kl. 13.00 – 16.00. De næste år var det fra 
kl. 7.00 – 12.00 om sommeren og 2 eftermiddage om vinteren fra kl. 13.00 – 15.00 i den store 
klasse. Om onsdagen var der håndgerning for pigerne og gymnastik for drengene. Når der var 
skoleudflugt var det en stor ting, at turen gik til Dyvig og Lønsemaj, men det helt store var en tur til 
Frydendal. Skoleåret begyndte altid efter påsken, med sommerferie i august og en efterårsferie. 
 
Christine Lauritzen Høi sidste plejebørn var Anna Ohlsen og Thyra Olsen der blev begge 
blev konfirmeret den 25. marts 1934. Christine Høi blev boende alene indtil sidst i 1930’verne, 
hvor Jfr. Folketællingen i 1940 var plejebarnet Anna Olsen boede og passede Christine Høi.  
 
Da Anna Olsen var blevet gift med Adolf Struckmann og bosatte sig sidst i 1940’erne i Engskov 
ved Gråsten flytte Christine Høi med og boede der i ca. 2 år. Men da Christine Høi var en 
selvstændig dame, var kemien ikke for god mellem hende og Adolf Struckmann, så sidst i 1942 / 
først i 1943 flytter Christine Høi på Gråsten plejehjem og hvor hun døde den 16. december 1943.  
 

 
Billede anno år 2005 af Brushøjvej 13. 
 
P.g.a. svagelighed solgte Christine 
Høi huset i 1941 til hendes brorsøn 
Lauritz og Anni Høi i Holm og som 
gennemrenoverede huset i 1942.  
 
I 1946 solgte Lauritz og Anni Høi 
huset til Jørgen og Trinne Clausen. 
 
I dag ejes huset at Frede Duus og 
Ulla Lundager. 
 

 
 

 
Jfr. Billedet fra venstre med:                              Jfr. Familiebilledet fra ca. 1934 fra venstre: 
Plejemor Christine Høi                                           Eleonora – Plejemor – Wilhelm og Anna bag ved 
Anna Ohlsen og Kusinen Thyra                             Jacob Petersens kone – Foran med Anna Ohlsen  
Bemærk de ens og samme kjoler.                           og kusinen Thyra Ohlsen. Bemærk de ens kjoler. 



                                                                                Måske fra deres konfirmation den 25. marts 1934. 
 
 
 
 

 
Jfr. Billedet fra 1921 fra venstre: 
Wilhelm Mathias Schwartz 
Jacob Petersen 
Jørgen Petersen 
Plejemor Christine Lauritzen Høi 
På skødet af plejemor Anna Olsen 
Stående foran kusinen Thyra Olsen 
Bagved Christine Marie Petersen 
Helene Petersen 
Anne Cathrine Ohlsen 
Eleonora Petersen 
Uden billede en Jørgen Olsen 

 
Af ovenstående billede fremgår det i ca. 1921, at plejemor Christina Høi har 10 plejebørn der 
alle boede og voksede op på Brushøjvej 13 i Holm.  
Fra nr. 1 – 5 er det min mor Christine Marie Petersens halvsøskende og fra nr. 6 – 10 er det 
hendes pleje søskende. 
 

1. Christine Marie Petersen. Født den 13. maj 1911 i Pøl. Se mere, Faneblad nr. 
I 1925 er Christine Marie Petersen tjenestepige hos Jens og Helene Clausen i Holm. 

 Og senere som tjenestepige hos Hans og Marie Sagsgård på Møllegade i Holm. 
 

2. Jørgen Petersen. Født den 13. sept. 1912 i Pøl.  Se mere, Faneblad nr.  
I 1925 er Jørgen Petersen plejebarn hos Niels Lemke og husholder Marie Hansen.  

 I 1930 som 18-årig tjenestekarl hos Hans og Marie Sagsgård på Møllegade i Holm. 
 

3. Jacob Petersen. Født den 24. marts 1914 i Pøl.  Se mere, Faneblad nr.  
I 1925 er Jacob Petersen plejebarn hos Hans Jessen og husbestyrerinde Anna Marie 
Schmidt Møllegade 74 i Holm. 
I 1930 som 16-årig tjenestekarl hos Hans Hansen i Nørreløkke i Holm og hos Hans og 
Marie Sagsgård på Damgade 36 i Holm sammen med hans plejesøster Catharine 
Ohlsen. 
Og samme år hos Lorenz og Anne Margrethe Hansen i Nørreløkke i Holm. 
 

4. Helene Petersen (Lene) Født den 21. juli 1915 i Pøl.  Se mere, Faneblad nr.  
I 1927 /28 som plejebarn hos plejeforældrene Jens og Helene Clausen i Holm. 
I 1930 er Helene Petersen tjenestepige hos Chresten og Anne Margrethe Steg i Holm. 

 
5. Eleonora Petersen Født den 30. marts 1917 i Pøl. Se mere, Faneblad nr.  

I 1930: Plejebarn hos Vilhelm og Anna Christiansen Augustenhof 64, Nordborg sogn. 
 

6. Cathrine Ohlsen Født den 15. marts 1914 i Asserballe, Tandslet sogn. 
Hendes pigenavn var: Tinne. Døbt den 2. april 1922 i Asserballe kirke, Tandslet sogn. 

  Konfirmeret den 24. marts 1929 i Nordborg kirke. 
  Død den 22. september 1981. 
  

I 1925 var Cathrine Ohlsen udsendt som plejebarn hos Hans og Marie Sagsgaard i 
Holm. Og igen i 1930 som tjenestepige sammen med hendes plejebror Jørgen 



Petersen.  I mange år led hun af en sindslidelse og tog ofte til behandling med rutebilen 
til Augustenborg hospitalet og kørt med mig (Hap) i DSB-bussen adskillige gange. 

 
 Cathrine Ohlsen er datter af ugift tjenestepige Marie Ohlsen fra Tandslet sogn. 

 
 Gift den 23. november 1939 i Nordborg kirke med Peter Christian Petersen. 
  Født den 23. december 1907 i Vesterlund, Nordborg sogn. 
  Død den 11. marts 1996 på Ellehave 8 i Holm.  
 
 I ægteskabet var der 2 børn: Jørgen født Ohlsen.  Født den 5. oktober 1933 i Pøl. 

 
          Ved vielsen i 1939 adopterede Peter Christian Petersen, Jørgen Ohlsen og han fik efternavnet 

Petersen. Var ugift og arbejdede bl.a. ved eksportstaldene i Åbenrå og er død i Åbenrå. 
 

           Hans Christian Petersen. Født den 25. jan. 1946 i Holm. 
           Handelsuddannet og som brugsuddeler i Broballe og Langesø. 
           Gift med Ruth Rubæk Nielsen, og bor på Møllegade 8 i Holm. 
 
 

7. Wilhelm Mathias Swarts Født den 13. april 1916 på Fattiggården i Pøl. 
  Døbt den 24. september 1916 i Nordborg kirke. 
  Konfirmeret den 13. april 1930 i Nordborg kirke. 
  Død den 7. marts 2003 på Nordborg plejehjem. 
 

Wilhelm Mathias Swarts er søn af Arbejder Wilhelm Schwarts og Hustru 
Kathrine Marie Luise, født Karstensen i Pøl, Nordborg sogn. 
 
Wilhelm Mathias Swarts var ugift. Tjent ved landbruget i Skærbæk, været 
skovarbejder i Bevtoft og som fodermester hos Stefen Steffensen i Pøl i 17 år. 10 år som 
medhjælper på Nordborg kirkegård. Kom på Nordborg plejehjem i 2003. Hans årlige 
ferie var på cykel til Skagen og jeg (Hap) husker, at han kom forbi mine forældre og 
plejesøster i Perbøl. 

 
8. Anna Ohlsen Født den 30. december 1919 i Østerlund, Nordborg sogn. 

 Hjemmedøbt den 16. januar 1920 i Karholm, Nordborg. 
 Konfirmeret den 25. marts 1925 i Nordborg kirke. 
 Død: Sidst kendte bopæl: Rådyrvej 27, Sundsmark, Sønderb. 
 

Anna Ohlsen var datter af ugift pige Marie Ohlsen, Østerlund, Nordborg sogn. 
 
Anna Ohlsen gift med Landmands medhjælper Frederick Wilhelm Adolf 
Struckmann den 8. november 1940 i Svenstrup kirke, Sønderborg amt. 

Født den 4. januar 1913 i Gehrden i Tyskland.  
Søn af ugifte Lina Emma Marie Struckmann i Tyskland. 
Jfr. Folketællingen i Svenstrup sogn i 1930: Bor F.W.A.S. 
som 17-årig og er vokset op som plejebarn hos en slægtning 
Gård og Teglværksejer Ernst og Mina Struckmann, på 
Gøllinggård i Stevning. 

 
I ægteskabet var der 3 børn:   Reinhard født den 29. februar 1940 i Engskov,  
 Kværs sogn – Robert og Anitta Strukmann.                                                          
 



Anna Ohlsen tjente efter konfirmationen et ½ år hos Købmand Clausen i Holm og 
hos Peter Garmand og bl.a. på Havnbjerg mølle i 1940. Anna og Adolf Struckmann 
havde et lille landbrug på 13 tl. Land i Engskov ved Kværs. Efter 15 års ægteskab blev 
de skilt. Som 38-årig var Anna Struckmann gift 2. gang med Carl Termannsen i 
nogle år.  
I en periode boede og arbejde hun som enlig i Kliplev hos en damefrisør og som fast 
hjemmehjælper hos en handicappet dame i Bjerndrup. Adolf Struckmann arbejdede en 
overgang i 1940’erne for tyskerne i Tiset og som tak var han et ½ år i Fårhus lejren.  
 

9. Thyra Ohlsen. Født den 5. juni 1919 på Fattiggården Søvang i Pøl. 
 Døbt den 6. juli 1919 i Nordborg kirke. 

Konfirmeret den 25. marts 1934 i Nordborg kirke.  
Samme dag som kusinen Anna Ohlsen. 
Død. Ca. i 1999 som 80-årig i Broager. 
 

Thyra Ohlsen var datter af ugift pige Anna Helene Ohlsen, boende på Fattiggården 
på Søvang, Nordborg sogn. 

 
Thyra Ohlsen var gift med Chauffør Mathias Christian Paulsen. 
Ingen yderligere oplysninger om bryllupsdato og om Mathias Christian Paulsen. 
  
Thyra Ohlsen tjente bl.a. som tjenestepige hos Anna og Steffen Steffensen i Pøl, 
her traf hun hendes tilkomne mand, Mathias Christian Paulsen. 
 
I ægteskabet var der 2 børn:   Erling Paulsen.  
 Født den 25. marts 1940 i Skelde. 
 Døbt den 22. september 1940 i Broager kirke. 
 Konfirmeret den 3. april 1955 i Broager kirke. 
 
 Bjørn Paulsen. 
 Født den 27. november 1941i Skelde 

Døbt den 7. april 1942 i far broderens hus i Skelde. 
Konfirmeret den 14. april 1957 i Broager kirke. 

 
10. Jørgen Ohlsen. Født den 29. maj 1922 i Holm. 

 Døbt den 25. juni 1922 i Nordborg kirke. 
        Død den 30. nov. 1926. 
 

Jørgen Ohlsen var søn af ugift pige Marie Ohlsen, boende i Holm, Nordborg sogn. 
Der er ingen yderligere oplysninger om Jørgen Ohlsen, men er formentlig bror til 
Anna Ohlsen, da de har samme mor: Marie Ohlsen. 

 
 
 
 
 


