Billedets vej till Kågeröd i Skåne
Fra Oldemor Karen Marie (Mormors Mor) Kalundborg till datteren Ellen Margrethe Simonia
(Mormor) Köbenhavn og derefter till datterdatter Inger Birte (Mor) i Mörarp Skåne sådan
havnede den hos Helene Margrete i Kågeröd.
1868-07-19 – 1933-07-27 Karen Marie Christensen födt i Kalundborg döbt i Vor Frue kirke,
(foräldrene var Graver Christen Christensen 1836-10-02 - 1903-04-22 og Ellen Marie
Pedersdatter 1835-11-17 Aarby – 1909-09-14 begge döde i Kalundborg).
Når vi var på besög i Kalundborg var jeg der for at få mer at hvide om egnen, jeg håbede
også at jeg kunde se eventuelle gravpladser for Christen Christensen og hans Ellen Marie.
Desvärre var der ikke mulighed for mig at nå det for min mand er ikke så godt gående så det
blev alt sammen lidt for meget for ham.
Så er jeg utroligt glad for at vi mödte hjer i Viskinge og der var meget intressant i Aunsö der
opstod fler spörgsmål som jeg gerne vil ha hjälp med at få besvarede.
Her er en baggrund af billedets vej.
Karen Marie blev gift med Simon Jörgen (Nielsen) Randholt 1889 og flyttede til Köbenhavn
de fik 10 börn hvoraf en dreng og tre piger overlevede til voksen alder, min Mormor Ellen
Margrethe Simonia blev födt 1897 og hun holdt meget af egnen hvor hendes Mor kom fra jeg
kan huske at mine morforäldre körte ture når jeg var på besög hvert år hos dem.
Mormor Ellen Margrethe döde 1972 og min Mor, (Inger der med min far og mig, var flyttet til
Sverige 1957) hentede det lille maleri til hvores hjem. 2007 döde min Mor og når jeg tog
billedet ned af vägen kunde jeg se at min Mormor havde skrevet kirkens navn bagpå.
Desvärre har jeg aldrig spurgt Mormor om noget gäldende billedet.
Med venlige hilsner
Helene Assarsson

