
De 100-årige     4. juni 2015 

Det er noget helt særligt, at nå at blive 100 år, og det er meget få, at der opnår denne høje alder. I min 

slægtsdatabase har jeg ledt efter forfædre, som passere denne markante runde fødselsdag, og jeg har kun 

fundet 7 personer ud af de over 35.000 slægtninge, som jeg har registreret. 

Her er samlet historier om familiens 7 alderspræsidenter, som kommer i rækkefølge efter, hvor gamle de 

blev.  

Den hidtidige aldersrekord på 103 år har følgende spændende og usædvanlige person: 

Charlotte Amalie Bernard – 103 år 

Data: Født i 1753 på Sankt Croix og død samme sted den 7. maj 1856. Hendes forældres navne er ikke 

kendt. 

Familieforbindelse: Hun er 7 x tipoldemor til mine børnebørn Juliane og Hans. 

Slavinden og samboinde Charlotte Amalie Bernard 

Hun blev født i 1753 på St. Croix som barn af en sort og en mulat. I 1788 var hun slave og tilhørte 
generalauditør Ludvig Eigtved. Hun hjalp i 1793 sin fallerede herre til flugt. Hun, der betegnedes som 
samboinde, skulle i 1793 sælges til fordel for Eigtveds konkursbo, men frikøbtes af sin ‘svigersøn’, en dansk 
skibskaptajn, for 200 rigsdaler - 50 rigsdaler over vurderingen. Hun fik et langt liv som en anset person, bl.a. 
medlem af negermenighedens forstanderskab. Hendes efterkommere omtalte hende som 103 - en 
henvisning til hendes lange levetid. 
 
På sine gamle dage sad hun ofte på en stol uden for sit hus med en hvid turban om hoved, og når de små 
kulørte børn på vej til eller fra skole glemte at hilse på hende, så kaldte hin dem til orden med et: ”Come 
back, you young rascal!”. I sine sidste år skal hun have givet udtryk for, at Vorherre måtte have glemt hende.  
 
Johan Garde skriver om hende: 
”Min gudmor, der var født 1848 og først døde i 1939, fortalte os om 103. Det var fantastisk: En stammoder 
havde været slave, og det sad min egen gudmor og fortalte! Efter sigende var 103 på sine gamle dage lidt 
usikker om sine børns fader, når hun pegede på sine billeder.” 
 
Inger Garde skriver om hende: 
”Datterens hvide mand købte Charlotte Amalie Bernhard fri fra slaveri, så hun kunne tilbringe sin livsaften i 
frihed, som det der i Vestindien hed "frikulørt".” 
 

Lidt om betegnelser for børn født i blandede ægteskaber på De Vestindiske øer: 
1. Blank  = 100 % hvid 
2. Kastice = barn af en musticeinde og en blank mand, dvs. 12 % sort og 88 % hvid 
3. Mustice = barn af mulatinde og blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid 
4. Mulat = Barn af en kulørt kvinde og en blank mand 
5. Sambo = barn af en mulat og en kulørt, dvs. 75 % sort og 25 % hvid 
6. Kulørt = 100 % sort 
 
Kuldlysning: Juridisk anerkendelse af forældreskab til et ikke blankt barn. 
Ufrie: slaver, der kun fik et fornavn. 
Naturligt ægteskab: faktisk anerkendt forhold mellem kulørt og blank, uden at de er gift 

 

Charlotte Amalie fik 2 børn med 2 hvide mænd. Med baron Johannes Balthazar Uytendahl de Bretton fik 

hun i 1774 datteren Susanna Uytendahl, der er 6 x tipoldemor til mine børnebørn.  

I 1777 fik hun datteren Anna Lucia Assenius med kaptajn Erich Holgersen Assenius, der blev født i Endelave 

den 10. juli 1743. Han var kaptajn i det Guinesiske Kompani, og kom til Sankt Croix med snouen ”Ada”, der 



bragte en ladning slaver fra Guldkysten i Afrika til de Vestindiske Øer, hvor de blev solgt som arbejdskraft 

på de mange sukkerrør farme. 

Pigenavnene Charlotte og Amalie er også ret populære blandt hendes efterkommere. Således hedder min 

svigerdatter Amalie og hendes mor Charlotte. 

Charlottes datter Susanna Uytendahl (1774-1847), der er mor til Peter von 

Scholtens partner Anna Heegaard. Fra ”Samboinden”. 

 Charlottes barnebarn Anna Heegard (1790-1859). Fra ”Sukker og Guld” 

 

Karen Nielsen Krogh – 102 år 

Data: Hun blev født den 30. august 1905 i Breum i Salling og hun døde på ældrecenteret i Jebjerg i 

Salling den 16. januar 2008. 

Familieforbindelse: Min kone Ingers 3 x tipoldefars 2 x tipoldebarn. 

Karen havde en lille Tatol forretning igennem 35 år i Jebjerg. 



 Tatols kendte loge. Fra Tatols hjemmeside 

Hun blev gift med snedkermester Viggo Nielsen den 18. november 1927 i Grinderslev kirke. Han 

drev i 35 år en selvstændig forretning med fabrikation af Ventisol staldvinduer. Målbjerg var 

designeren af vinduerne. Parret fik 2 børn: Elly i 1928 og Jytte i 1930. 

Viggo døde i 1978 som 76-årig, mens Karen levede hele 30 år mere. Min kone Inger og hendes 2 

søstre Mariane og Kirsten, der er født og opvokset i Jebjerg, handlede jævnligt i hendes Tatol 

forretning. 

Fra Baunsgård slægtsbog 

Fra Skive Folkeblad: 



 

 Karen & Viggo Nielsens gravsten på Jebjerg kirkegård. Fra DK-

Gravsten 

Ane Kirstine Bjerre – 102 år 

Data: Født den 24. marts 1870 i Vejrum, Hjerm, Ringkøbing og død den 31. marts 1972 i Holstebro 

Familieforbindelse: Hun er min kone Ingers 5 x tipoldemors 3 x tipoldebarn. 

Ane er ud af den kendte Bjerre slægt fra Sir ved Hjerm i Ringkøbing amt. Hun blev gift med 

gårdejer i Gimsing Andreas Lundby, og de fik 4 børn: Signe i 1905, tvillingerne Viktor og Anker i 

1909 og Gunnar i 1911. 



 

Klip fra Folketællingen i 1930 fra Gimsing ved Hjerm i Ringkøbing Amt 

Anes farfar Jacob Christensen Bjerre (1800-1891). Fra Bjerre slægten 

Hans Marius Jørgensen – 101 år 

Data: Hans blev født den 23. november 1879 i Veflinge på Nordvestfyn og han døde den 16. 

februar 1981 i Kosterslev på Nordvestfyn. 

Familieforbindelse: Min fars farbror. 

 
Fyens Stifttidende bragte en artikel i forbindelse med hans 100 års fødselsdag: 
"Et liv i sten. Gårdbygger fylder 100 
Kosterslev - Hans liv var fuld af sten, hedder det i sangen om Jens Vejmand, men linien passer lige så vel på 
den tidligere muremester Hans Marius Jørgensen fra Kosterslev. Stenene har åbenbart ikke slidt så hårdt på 
ham, som de gjorde på Jens Vejmand, for Hans Marius Jørgensen fylder på fredag 100 år, og han var langt 
op i firserne, før armen sagde nej. 
 
Den tidligere murermester bor stadig sammen med sin kone Kirstine på 85 i det hus, han byggede i 1909. 
Kirstine er Hans Marius Jørgensens anden kone, og de holdt diamantbryllup sidste år. Jeg kom i lære hos 
min far i Farstrup Hed, da jeg var 15 år, siger Hans Marius Jørgensen. Efter læretiden rejste jeg til Sjælland, 
fordi timelønnen var højere derovre, men efter fire år kom jeg tilbage for at bygge Højagergård her i 
Kosterslev sammen med mine brødre. Det var i 1906, siger murermesteren. 
 
Umiddelbart derefter byggede han skolen i Særslev, og siden var han mester for en lang række af de store 
gårde og huse, som i dag præger det nordfynske landskab. Hans Marius Jørgensen husker stadig navnene 
på de forskellige gårde, som han byggede sammen med sine svende og lærlinge. Ofte kørte de langt 
omkring på deres cykler for at arbejde med værktøjskassen og madpakken på bagagebæreren. Da 
elektriciteten blev almindelig på Fyn, byggede Hans Marius Jørgensen mange transformatorstationer.  
 



 
Fra Venstre mod højre: Elsebeth, Karl, fødselaren Hans, Johannes og Minna. Privatfoto 

 
Jeg var mester til jeg var 77, siger fødselaren - derefter blev jeg "dreng" hos min søn Johannes, som har 
stået i lære hos mig. Jeg var "dreng" til jeg var 84. Siden da har jeg kun lavet småting. Udover sin egen søn 
har Hans Marius Jørgensen oplært fem brodersønner til murere. Han er selv fra en tid, da der var forskel på 
folk, og han kan lide at fortælle historier fra sin læretid. Som lærling i det forrige århundrede murede han et 
stykke for præsten i Veflinge, og da muren blev så høj, at den lille lærling ikke længere kunne nå, overtog 
præsten murerskeen. Præsten havde imidlertid ikke så meget forstand på arbejdet, for han lagde stenene 
lige oven på hinanden uden at skifte. Lærlingen Hans Marius stod ved siden af og turde ikke fortælle 
pastoren, at der var noget galt. Senere måtte han rage muren ned igen og bygge den op på ny. 
 
Som dreng var Hans Marius Jørgensen lille og svagelig, og derfor blev han altid forkælet og fik det bedste. 
Forkælelsen fortsatte, da han blev gift med Kirstine, og sammen med en hjemmehjælper bringer hun hver 
dag den tidligere murermester på højkant. Han er nu kommet sig over en hjerneblødning, som han havde for 
et halvt år siden, og sønnen Johannes kan stadig få et råd om detaljerne indenfor murerkunsten. 
 
Hans Marius Jørgensen glæder sig meget til fødselsdagsfesten på fredag, hvor borgmester Jørgen Larsen 
fra Søndersø og amtsborgmester Jens Peter Fisker vil være blandt gæsterne. Julen fejrer Kirstine og Hans 
Marius Jørgensen i år i deres hjem med besøg af børn, børnebørn og oldebørn.    

 

Hans med sin kone Kirstine og kagen med de 100 
lys. Privatfoto 
 



 Murerne Jørgensen. Privatfoto 

På billedet ses Hans, sønnen Marius, nevø Hans Christian, nevø Otto (min far) og nevø Mogens. Hans 

udlærte en hel generation af murere, og deriblandt mange familiemedlemmer. 

 ”Annas Minde” i Kosterslev, Foto Arne 

I 1909 byggede han dette flotte hus i Kosterslev. Det blev opkaldt efter hans første hustru Anna Martine 

Cæcilie Nielsen, der døde den 24. juli 1909 kort efter at have født deres barn Else Kirstine Johanne den 9. 

april 1909. Han boede i huset frem til sin død. 

I 1918 giftede han sig igen, og det var med Kirstine Marie Rasmussen. De fik børnene Anna Elisabeth i 1920, 

Johannes i 1923, Minna i 1927 og Jørgen i 1938. I 1978 fejrede Kirstine & Hans diamantbryllup, og året efter 

blev den runde 100 års fødselsdag fejret. 

Arne: Som børn besøgte vi ofte Kirstine og Hans. Jeg kan blandt mange gode oplevelser hos dem huske, at 

vi for første gang fik stegte duer, og de smagte godt. Duerne boede i et rum øverst oppe i deres hus Annas 

Minde. 



 Kristine Marie Jørgensen. Min farfar Niels Peter Jørgensen skimtes i baggrunden. Foto Otto 

Jørgensen. 

Marie blev 94 år. Hun døde den 9. januar 1990. 

  

Rasmus Andersen - 100 år 

Data: Født i 1654 i Ørup, Rosmus, Djurs Sønder og død i 1754. Begravet den 10. marts 1754 på Rosmus 

kirkegård. 

Familieforbindelse: Mit barnebarn Ankers 8 x tipoldefar. 

Rasmus var søn af fæster i Rugård Anders Rasmussen. Han blev gift den 27. januar 1695 i Rosmus kirke med 

Anne Jensdatter, og de fik 2 børn Anders i1695 og i 1697 Sophie, som er Ankers 7 x tipoldemor. 

Rasmus er den af de 100-årige, som er født længst tid tilbage. Han levede på den tid og på det sted, hvor de 

berygtede hekseprocesser fandt sted. 

 Rugård i Rosmus. Fra Wikipedia 

Wikipedia om Rugård: 
Rugård er en hovedgård i Rosmus Sogn i det tidligere Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune 
Region Midtjylland. Navnet nævnes første gang i 1183. Den har oprindeligt ligget i landsbyen Rosmus, og hørte indtil 
reformationen under Øm Kloster. Den nuværende hovedbygning ved Nørresø er opført omkring 1580-1590 af Hans 
Arenfeldt. Rugård er nok mest kendt for hekseprocesserne i 1680'erne under Jørgen Arenfeldt, kendt som 
Heksejægeren på Rugård. 

 



Rugaard Gods ligger på østkysten af Djursland, vel nogenlunde midtvejs mellem Grenaa og Ebeltoft. Mod nord grænser 
Rugaard til Katholm Gods, men Katholm ligger i Norddjurs, mens Rugaard ligger i Syddjurs. Der er store sten- og 
kalkbrud på Rugaards nordlige arealer og på Katholms sydlige. I et af de gamle Rugaard-kalkbrud ligger i dag Djurslands 
fælles renovationsselskab Reno Djurs. Rugaards hovedbygning stammer fra omkring 1588. Den ligger i dag omgivet af 
avlsbygninger og den tidligere forvalterbolig, der nu er delt i tre lejligheder. Øst for hovedbygningen ligger Nørresø og 
syd for den Søndersø. Begge søer er tidligere fjordarme fra Kattegat, der er blevet afsnøret fra havet, såkaldt 
lagunesøer. Søndersø har været kunstigt udtørret, men er i dag ved et naturgenopretningsprojekt igen blevet sø. I 
forbindelse med dette projekt opstod også en mindre sø øst for Søndersø, populært kaldet "Østersøen". Rugaards jorder 
ligger på kanten af den gamle isrand fra det østjyske is fremstød allersidst i istiden, for 12 - 14.000 år siden - et fremstød 
fra det baltiske område ned gennem Østersøen og derfra nordpå, hvor fremstødet standsede midt på Djursland. De 
nordlige arealer er dannet af smeltevandet fra isen mod syd, de er sandede og stenede, mens arealerne mod syd er 
aflejringer under og foran isranden, og de er - helt modsat - frugtbage og lerede. 
 
Rugaard ejes i dag af de fire søstre Mourier-Petersen, døtre af Chr. Mourier-Petersen, der døde i 1982. Godset bebos og 
drives af den ældste af søstrene, Elisabeth Mourier-Petersen, og hendes mand Henning Madsen. Historien. Arenfeldt-
slægten Rugaard opstod i 1579 ved at adelsmanden Hans Axelsen Arenfeldt ved et mageskifte med kronen overtog 
krongodset på Øst-Djursland med gårde i Attrup, Rosmus, Balle, Hyllested samt endelig 16 gårde i landsbyen Rove. 
Disse 16 gårde lagde Arenfeldt sammen til godset Rovegaard / Rugaard, og han lod den imponerende to-etagers 
hovedbygning, der står der endnu, opføre. Landsbyen Rove blev nedlagt, og det nye gods blev derefter dyrket ved hoveri 
fra bønderne i gårdene i de andre landsbyer, som Arenfeldt havde erhvervet. Efter Hans Arenfeldt blev Rugaard 
overtaget af sønnen Mogens Arenfeldt, der blev benyttet af den kongelige administration som lensmand flere steder, og 
som efter lenenes ophævelse efter enevældens indførelse i 1660 blev stiftamtmand. Efter Mogens Arenfeldt overtog 
sønnen Hans Arenfeldt Rugaard, men da hans ægteskab med Helle Urne var barnløst, overdrog han allerede før sin 
død, i begyndelsen af 1680´erne, Rugaard til sin fætter Jørgen Arenfeldt. Han skulle komme til at gøre Rugaard vidt 
berømt, eller snarere berygtet, som centrum for de sidste store hekseprocesser i Danmark. Jørgen Arenfeldt lod de 
hekseanklagede underkaste den såkaldte "vandprøve". De anklagede blev kastet i voldgraven, bundet på hænder og 
fødder, og hvis de gik til bunds, var de uskyldige, men hvis de flød ovenpå, blev det anset som et bevis på skyld og 
derefter var bålet den sandsynlige udgang på processen. 
 
Men til sidst gik Jørgen Arenfeldt for vidt. Da den 28-årige Anne Sørensdatter blev anklaget og vanen tro udspurgt om, 
hvilke andre hekse hun stod i forbindelse med, nævnte hun en række respekterede og velhavende borgere i Ebeltoft, 
Grenaa og Aarhus. Men disse borgere lod sig ikke uden videre kyse, da de kom under hekseanklage. I stedet anklagede 
de Jørgen Arenfeldt for falsk anklage og æreskrænkelse. Deres sag kom for højesteret, og her idømtes Jørgen Arenfeldt 
en klækkelig bøde for æreskrænkelse. Anne Sørensdatter undgik bålet, men dømtes til kagstrygning og landsforvisning 
for sin "løgnagtige bekendelse på ærlige og uberygtede folk". Men nu havde landets højeste domstol fået øje for de 
excesser, der foregik på Rugaard, og det blev bestemt, at ingen heks i fremtiden kunne dømmes uden at sagen havde 
været for højesteret. Dermed blev der sat en effektiv stopper for folk som Jørgen Arenfeldt. Den sidste heksebrænding i 
Danmark fandt sted få år senere, på Falster i 1693. Jørgen Arenfeldt opgav videre hekseprocesser. Med hans godser gik 
det heller ikke godt, det sidste af dem var Rugaard, som han måtte opgive 1707. Herefter flyttede han til Ebeltoft, hvor 
han døde i stort armod i 1717. Han blev begravet i Fuglslev kirke. 
 
Rugaard blev overtaget af Jørgen Arenfeldts ældste søn Axel Arenfeldt, men heller ikke han havde den store succes 
som godsejer. 1737 måtte han sælge Rugaard på auktion. Dermed var Arenfeldt-slægtens over 150-årige virke på 
Rugaard slut. Mourier-Petersen I de følgende 120 år var der forskellige ejere af Rugaard. En af dem, Jacob Benzon, ejer 
fra 1743, lod voldgraven omkring hovedbygningen kaste til, og han begyndte opførelsen af de mange stendiger, der 
endnu i dag præger Rugaards arealer.”  

 

Bodil Bathum – 100 år 

Data: født den 19 december 1903 i Køge og død i 2003 NB: jeg ved ikke hvornår hun døde i 2003, så måske 

nåede hun ikke de 100 år) 

Familieforbindelse: Min kone Ingers 2 x tipoldefars 5 x tipoldebarn 

Hun blev den 28. oktober 1925 gift i Randers med Knud Valdemar Marcussen, der var født den 12. januar 

1897, og var grosserer og købmand. De fik 3 børn, hvoraf den ene var Vibeke Marcussen, mens jeg ikke 

kender navnet på de øvrige 2. 

Bodils far var Jens Christensen Bathum, der i perioden 1907-1934 var bryggeridirektør for bryggeriet Thor i 

Randers. 



Bryggeridirektør Jens Christensen Bathum (1869-1934). Fra MyHeritage 

Fra Wikipedia: 

Thor var et dansk bryggeri beliggende centralt i Randers (hjørnet af Nordregrave & Thorsgade). 

Det blev grundlagt i 1850 af Johan Peter Lindahl (svensker). Et af de første navne var "Synnestvedts Bayerske Ølbryggeri", mens 

navnet Thor først kom til i 1873. I marts 1897 blev den første Thor pilsner fremstillet. Blandt de mest kendte øl-mærker fra bryggeriet er 

Thor Pilsner, Blå Thor (lanceret og fik guldmedalje i 1964 ved den store ølkonkurrence i Bruxelles), Buur-Øl & X-mas. 

I 1976 blev bryggeriet en del af Jyske Bryggerier. Bryggeriet blev lukket i 2003, og øllen Thor blev efterfølgende brygget hos Ceres i 

Århus. I dag er produktionen dog flyttet til Faxe på Sjælland. 

Difko, KPC og Henton Ejendomme har i marts 2005 indgået en aftale med Bryggerigruppen A/S om køb af grunden på 30.000 m². 

Thor er i dag en del af Royal Unibrew A/S (indtil 2005: Bryggerigruppen). 

 

Moderen var Gerda Franciska Rosenstad (1880-1965) 

 Gerda Franciska Rosenstad. Fra MyHeritage 

 

Else Agnete Jørgensen – 100 år 

Data: Født den 25. februar 1910 i Kosterslev på Nordvestfyn og død den 22. maj 2010 på plejehjemmet i 

Tølløse. 
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Familieforhold: Min faster. 

Else blev gift med skomager Aksel Augustinus Larsen den 28. marts 1942, og de fik sønnen John Milo i 1943. 

Aksel døde den 19. marts 1969. 

Jeg har flere gange tidligere skrevet om faster Else, og her følger klip herom:  

Det ligger jo i familiens gener 
 
Den 10. juni 2006 blev der bragt en artikel i Holbæk Amts Venstreblad. Artiklen blev skrevet på grundlag af 
et tip fra Anne Katrine Jørgensen (Arne: min datter), som er journalist ved Kalundborg Folkeblad. 
 
Vi kan bringe artiklen her med venligst tilladelse fra Journalist Conny Probst, Holbæk Amts Venstreblad, 
Tølløsevej 4, 4340 Tølløse. 
 
Tølløse: Syddansk Universitet er i gang med en undersøgelse blandt Danmarks ældste søskende. 96-årige 
Else Larsen er med sammen med sin 90-årige lillebror. (Arne: min far Otto Jørgensen) 
 

 
John Svane og Else Larsen 2006. Foto: Arne Bjørn Jørgensen 

 
AF CONNY PROBST 
- Jeg kan da stadigvæk ordne en stikkontakt og reparere mine egne sko, hvis hælen går i stykker, siger 96-
årige Else Larsen. Og folk er stadig vilde med mine små frikadeller. Vi var til stor fødselsdag sidste søndag, 
og det var da mig, der kom med alle frikadellerne. Men John må røre dem, for jeg døjer med lidt gigt. 
 
Det kan ikke undre nogen, at Else Larsen - sammen med sin 90-årige lillebror - er med i en undersøgelse af 
Danmarks ældste søskende. Undersøgelsen, der foretages af Syddansk Universitet, skal give fremtidige 
generationer mulighed for at bevare et godt helbred op i alderdommen.  
- Først ville min bror ikke være med. Men jeg fik ham da overtalt til sidst, smiler Else Larsen. Min farbror blev 
101 1/2 år. Det ligger i generne.  
 
Og man skal også lede længe efter en så åndsfrisk 96-årig som Else Larsen. Hun bor sammen med sønnen 
John i det hus på Tølløsevej, hvor Else Larsen og hendes mand i mange år drev skomagerværksted og 
butik. Else Larsen blev enke i 1970 og drev skotøjsforretningen alene frem til 1978. I dag ejer John Larsen 
huset. 
Moderen residerer i underetagen og sønnen i overetagen. Rundt omkring på væggene i det store, kringlede 
hus hænger der otte samtale- og højttaleranlæg, opsat helt tilbage i skotøjsbutikkens tid.  



- Jeg får kun hjælp til bad, resten klarer jeg selv med Johns hjælp, fortæller Else Larsen. Hun står op hver 
dag inden klokken ni, og går som regel først i seng omkring midnat. Er sønnen gået ovenpå, får han lige et 
kald over samtaleanlægget, så sengen kan blive gjort klar.  
 
Fem aviser pr. dag 
Else Larsen tilbringer størstedelen af dagen på sofaen. Det er benene, det kniber med, så hun ligger ikke på 
sofaen for at sove, men for at pløje sig igennem op til fem aviser og Familie Journalen. Metro-Express og 
Urban henter sønnen hver morgen på stationen. 
- Så kommer man jo op, siger Else Larsen. Jeg kan nu bedst lige Urban, der står mest om min aldersgruppe. 
Jeg har altid fulgt med i det, aviserne skriver, også det lokale. Det er man da nødt til.  
For øvrigt kunne Else Larsen godt tænke sig, at aviserne var klipset sammen. For når man ligger ned og 
læser, så falder avisen fra hinanden.  
 
Det er stadig Else Larsen, der laver maden med lidt assistance fra sønnen.  
- Vi tager temmelig tit ud at spise, helst på Holbæk Havn. Eller også henter vi en burger. Jeg har fundet ud 
af, at det såmænd er lige så sundt. 
Mor og søn tager også på miniferier, fortrinsvis til familien i Jylland. 
- Vi har ikke set så meget af Sjælland endnu, siger Else Larsen. Men vi har da planlagt en tur til Lolland-
Falster. 
 
Generalen 
Else Larsen, der blandt sine søskende gik under navnet »Generalen«, har selv anlagt den smukke have bag 
huset, men havearbejdet har hun nu måttet overlade til sin søn. Indretningen af huset, da skotøjsforretningen 
blev nedlagt, er også hendes værk. 
- Jeg tog en papkasse og tapede væggene i kassen, sådan som jeg ville have dem, fortæller hun. Så gav jeg 
papkassen til håndværkerne. Jeg har altid været god til at kommandere og dirigere. 
Gymnastikken har fyldt meget i Else Larsens liv, men i dag nøjes hun med hjernegymnastik. 
- Jeg gætter mange kryds-og-tværser, siger hun. Det sætter gang i hjernecellerne. Der er ikke noget i vejen 
med hovedet. Det er det vigtigste.  
- Føler du dig frisk? vil Venstrebladets udsendte gerne vide. 
- Det kan jeg ikke klage på, siger Else Larsen. Jeg hænger da på endnu. 
   
  
Danmarks ældste søskende 
Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet er i gang med en undersøgelse af Danmarks ældste 
søskende. (Arne: undersøgelsen omfattede Else og hendes lillebror Otto – min far) 
Det siges om nogle familier, at »man bliver meget gammel i den familie«, så søskende til en person, som 
blev meget gammel, dermed har en forøget chance for selv at opnå en meget høj alder.  
Undersøgelsen skal forsøge at identificere genetiske faktorer af betydning for at kunne bevare et godt 
helbred i en meget høj alder.  
Dette gøres ved at identificere 1.500 danske søskendepar, hvor den ældste skal være mindst 90 år gammel 
og den yngste mindst 88 år. Der indsamles oplysninger om deres helbred, færdigheder, livsstil, sociale 
omstændigheder og livskvalitet samt tages blodprøver.  
Kun par, hvor begge er i stand til at tale i telefonen og give deres samtykke til at deltage, er med i 
undersøgelsen. 
Else Larsens søn har konstrueret den solide rollator af reolrør i aluminium. Den står fast som en klippe og 
gør hende i stand til at manøvrere sikkert hen over fliser og græs i den skønne baghave. 

 

Else Larsen fyldte 100 år den 25. februar 2010 
Det sker ikke så tit, at nogen når at fejre deres 100-års fødselsdag, men det nåede Else ligesom hendes 

farbror Hans gjorde det den 23. november 1979. 

Else fejrede den store runde fødselsdag på dagen i hjemmet på Tølløsevej 17, og sønnen John Milo Larsen 

havde sammen med gode venner og familie sørger for, at alle de mange gratulanter, som kom i løbet af 

dagen, fik lidt godt til hals og gane. 



 Else på 100-års fødselsdagen sammen med søster 

Annas barnebarn Leah Malou Syhler, der er ½ år. Foto Peter Syhler 

Dronning Margrethe II sendte dette lykønskningstelegram. Foto Arne 

 Skotøjsbutikken i Tølløse. Privatfoto 



Arne: Vi har mange gange været på besøg hos faster Else og hendes familie i Tølløse. Far hjalp ofte med 

murerarbejde, bl.a. fik han lavet et komplet badeværelse i kælderen, og som betaling, så var der Prins 

Jørgen sko til hele familien. 
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