Axeline Danmark Jørgensen

3. august 2017

Søndag den 30. juli fødte vores datter Anne Katrine vores 5. barnebarn. Det skete på Herlev Hospital kl.
5:18, og fader Stefan overværede fødslen af sit 2. barn. Hun var 56 cm. lang og vejede 4.255 gram, og både
barn, moder og fader havde det godt bagefter, men var alle meget trætte efter at have været oppe hele
natten.

Baby Axeline

Axeline med sine 2 brødre Otto og Anker
Forældrene har allerede et navn klar til den kære lille pige, og det er:

Axeline Danmark Jørgensen

Det er et rigtigt flot navn, som i alle led har dybe rødder i hendes slægt!

Axeline
Der er i 2017 kun registreret 3 personer med navnet Axeline, og snart er der 4, men i baby Axelines slægt er
det et almindeligt navn.
Stamfaderen til navnet er Axel Johnsen (1753 – før 1833). Han var en velhavende handelsmand i
København, og han handlede mest med ejendomme.
Jeg har skrevet en længere artikel om ham og hans søn som I kan læse på min slægtsside under linket
Personer og historier. Artiklen hedder ”Axel og Henning Johnsen. Ankers 4 og 5 x tipoldeforældre fra
København og Urbanslyst”.
Han satte så stort præg på familien, så en lang række af hans efterkommere blev døbt hhv. Axel, Alexander
og Axeline.
Her er alle baby Axelines navneforfædre:
1. Axeline Johnsen (f. 1798-?)
Datter af Axel Johnsen
2. Anna Cathrine Sophie Axeline Herholdt (1850-?)
Oldebarn til Axel Johnsen og datter af nr. 3. Hun var ugift, men fik en søn udenfor ægteskab.
3. Josephine Axeline Johanne Johnsen (1815-1895)
Barnebarn til Axel Johnsen. Gift med Nicolai Christian Herholdt (1815-1907), der var kancelliråd og
ridder af Dannebrog. 3 x tipoldemor til baby Axeline.
De fik 3 børn, og de 2 døtre fik begge Axeline som en del af deres navn.
4. Anna Johanne Axeline Herholdt (1887-?)
Tipoldebarn af Axel Johnsen. Søster til nr. 5. Gift med Jens Hartvig Jensen. De fik en søn.
5. Axeline Sophie Frederikke Herholdt (1890-1964)
Tipoldebarn af Axel Johnsen. Gift med Alexander Danmark (1877-1947), der var vinkyper og
assistent i Frihavnen i København. De er tipoldeforældre til baby Axeline.
De fik 6 børn sammen, hvoraf Grete Danmark er baby Axelines oldemor.

Som ung og ugift fik Axeline en datter med Ferdinand Hansen.

Axeline og Alexander Danmark

Erik Danmark Kirschner (farfar) og Axeline, der er Eriks mormor
Erik karakteriserer sin mormor som en meget sød, venlig og rar person, der var glad for børn.
6. Sophie Frederikke Henriette Axeline Herholdt (1854-1888)
Oldebarn af Axel Johnsen. Datter af nr. 3
Hun blev gift med kvartermester Asmus Christian Peter Petersen.
7. Jesmine Cathrine Axeline Bügel (1849-1860)
Oldebarn til Axel Johnsen. Hun blev ikke gift og fik ikke børn.
Nr. 8 er ikke i familie med Axel Johnsen:
8. Axeline Cristine Bering (1799-1865)
I slægt med morfar Arne. Hun var ugift husholderske i Mariager
Fra Navnebetydning.dk:

Axeline er et pigenavn, der er udledt af Axel, og det stammer fra navnet Aksel.
Aksel - nordisk drengenavn, der formodentlig betyder "gudehjelm". Måske også afledt af Absalon. I den
danske romantiske digtning nævnes Absalon som Aksel. Oprindelse af Absalon, der betyder ophøjet fader

Danmark
Det usædvanlige og flotte mellemnavn kan via far Stefan Danmark Kirschner og farfar Erik Danmark
Kirschner føres 7 slægtled tilbage til Levin Danmark. Han blev født i Stettin i Polen i 1783. Han var jøde, og
indvandrede til København i starten af 1800-tallet sammen med sin søn Lutmann. Han ernærede sig som
marskandiser, og boede ved sin død som 90-årig i Skindergade 31, 1. sal. Han blev begravet på den jødiske
kirkegård i Møllegade i København.
Han hed formentlig ikke Danmark ved sin dåb, men ved indvandringen til Danmark er han blevet kaldt
sådan, og det blev derefter registreret som hans efternavn. I senere generationer bruges det både som
mellemnavn og som efternavn.
I 2017 er der registreret 136 personer med efternavnet Danmark. De stammer fra mindst 3 forskellige
familier, som uafhængig af hinanden har fået dette efternavn.

Levin Danmarks gravsten
Hans barnebarn Alexander Danmark, der var gift med Axeline, blev i 1901 registreret som medlem af Den
danske folkekirke.

Jørgensen
Efternavnet Jørgensen kan via morfar Arne Bjørn Jørgensen (undertegnede) føres 8 slægtled tilbage til
Mogens Jørgensen (1816-1880). Han var husmand og daglejer på Fyn, og hans far var Jørgen Mogensen
(1769-1816), der var bonde på Vestfyn.

2 x tipoldeforældre Ane og Jesper Jørgensen fra Farstrup på Fyn
I 2017 er der registreret 86.610 personer med dette typiske danske efternavn.

Arne Bjørn Jørgensen

