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En Løkkendrengs oplysninger om sin  

farbroder 

Jacob Hansen 
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Helt fra barnsben af har jeg syntes, at det var mærkeligt, når der blev kigget 

i min far Johans fotoalbum, at der var billeder af nogle af min fars søskende, 

som jeg aldrig havde mødt. Den dag i dag er der 4 af de 8 søskende min far 

havde, som jeg ikke har set andet end på billeder. Der har ikke været fami-

liesammenkomster, hvor vi har mødt hinanden. Mens vi boede i Løkken, 

kom min fars bror Christian med kone og to børn på besøg fra Varde. I Var-

de befandt sig endnu 3 brødre, hvoraf jeg har mødt den yngste, Eiler. De to 

andre, Niels og Martin har jeg aldrig mødt og dermed heller aldrig set de 

fætre og kusiner, der måtte være. 

 

Især et billede fascinerede mig. Billederne af min fars ældste bror Jacob. 

Jacob var rejst til Amerika. 

Det har sikkert fra min side affødt en masse spørgsmål. Min far mente, at 

Jacob var rejst efter deres mor var død efter et fald fra en hestevogn. Det 

var i august 1923. 

 

Min far havde heller aldrig hørt fra Jacob og vidste ikke, hvor han boede. 

Min mor sagde engang, at Jacob var død som drukkenbolt i Boston. Hvor 

havde hun mon det fra?  

Uklarheden om Jacob har rumsteret i mit hoved til for ikke så længe siden. 

Vi skriver nu 2017. Jo, det rumsteret lidt endnu. 

 

Så kommer skuespilleren Buster Larsen med sangen "Onkel fra Minnesota" 

i 1955. Han startede som avisdreng og blev hurtig millionær. Se, det gav jo 

næring til tankerne, om vi også havde en rig onkel i Amerika.I det sidste 

hus på Harald Fischersvej. lidt længere ned på venstre side end hvor 

vi boede, lige over for Sygeplejehjemmet, boede en fru Barre. Hende 

havde jeg ikke det bedste forhold til. Det havde hendes mand måske 

heller ikke. 
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 Han rejste i begyndelsen af 1950-erne til Canada eller USA som kiroprak-

tor, men jeg tror han kom tilbage hver sommer. Og hvad bragte han med 

sig? Et dollargrin så flot, så flot. Hvid og lidt rødt og med kaleche. Hvor var 

vi nogle drenge, der var benovet. Tankerne fik frit løb, jeg havde jo en onkel 

i Amerika. Mon han også kørte rundt i sådan en bil? 

 

 

 

 

 

 

Om Jacob har ejet en sådan bil, skal jeg lade være usagt. Men på grund af 

computer og internet har jeg fundet oplysninger om Jacob, der ikke kan be-

kræfte, det min mor og far havde fortalt mig. 

 

Jørgens Dollargrin 1951 

Jacob blev født i Lee sogn, 

den 24. september 1890 

som søn af indsidder Jens 

Christian Hansen og Chri-

stine Jacobsen. Forældre-

ne gift i Lee kirke 7. juni 

1890. Faderen født på 

Lemb mark, Hellevad sogn, 

Dronninglund herred, den 

17. november 1867. Mode-

ren født i Krog, den 13. ja-

nuar 1870 ( På kortet er 

Lee stavet med et e og lig-

ger helt ude til højre ca. 
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Jacob 

Jens Christian               Niels Martinus 

Dagmar, mor Christine med Mathilde , Martin Peter,  Far Jens Christian 

med min far Johan, yderst til højre Ane Katrine.  

Billedet må være fra 1906, da Mathilde er født 1905. I 1910 kom yderligere 

et barn, Eiler. Billedet er taget i Kjellerup, hvortil familien var flyttet. 

Jacob blev konfirmeret i Levring kirke 16. 

april 1905 og tjente da hos Jens Kristian 

Madsen i Sjørslev. 

Det ser ud til, at Jacob har været i Sjørslev 

nogle år, for da han blev 18år, blev han opta-

get i lægdsrullen der. Han må være flyttet til 

Rødkærsbro, for da han bliver indkaldt som 

soldat oktober 1910, 2. batallion Sølvgades 

kasserne, København, kom han som tjene-

stekarl fra Rødkærsbro. 



 

5 

 

Jacob blev hjemsendt 1911 

Fra 1911 til 1913 ved jeg ikke, 

hvor Jacob har været. Men jeg 

ved, at Jacob i 1913 var på et 

immigrantskib Corsican på vej 

til Halifax i Canada. Bestem-

melsessted Bassano i staten 

Alberta. 

Corsican 
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Den del af passerlisten, hvor Jacob er på. 

Jacob 3. nederst. Han har betalt 25, det må være dollars. Han er farmlabor 

og agter at være farmlabor i Canada ( arbejde i landbruget). 

Vel ankommet til Halifax i april 1813 efter en lang rejse til søs, venter en 

meget lang rejse til Alberta.  

Rejsen er sandsynligvis foretaget med jernbane, da skibsselskabet også 

ejede en jernbanestrækning tværs over Canada til Stillehavet. Hvor mange 

uger rejsen har taget, har jeg ingen oplysninger om. 
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Jacob har ikke opholdt sig mere en godt et års tid i Canada, for i august 

1914 krydser han grænset til USA.  

Han kom til USA via Portal i North Dakota. 

Hvad Jacob kom til at lave i Bassano 

ved vi ikke. Han flytter efter en tid til en 

by, Brooks, der ligger sydøst for Bassa-

no. 

Jacob siddende. Stående en kammerat. 

Fotoet er taget i Canada 1913. Da jeg 

fik det taget ud af fotoalbummet, viste 

det sig at være en nytårshilsen til sine 

forældre i Kjellerup.( de sorte klatter er 

fra fotoalbummet). Om Jacob senere 

har skrevet til Danmark vides ikke, da 

der ikke er fundet beviser herfor. 
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Et af de dejlige beviser på at vi har fat i den rigtige farbror. Født i Lee og fade-

rens navn Jens Hansen, Kjellerup. Overraskende er det, at han står som tømrer 

og ikke tjenestekarl. I alt sin tid i Danmark, har han været tjenestekarl. Om han 

har været tømrer i Canada ved jeg ikke, men nu har han så taget chancen og 

kaldt sig tømrer. 

 

50 dollars på lommen og en tatovering på venstre hånd. Ikke en særlig høj 

mand ca. 168 cm. At der står Jacob er på vej til Stephen i Minnesota til sin tan-

te Helene Gustafsen (hans fars 10 år yngre søster) har haft den store betyd-

ning for mig, at jeg har kunne finde min oldemor og andre af hendes børn i Min-

nesota. Det har jeg beskrevet i skriftet REJSEN TIL USA. 

 

Når Jacob vidste, at han havde en faster i Stephen, så må han jo have fået det 

at vide, men hvordan?. Jeg tror Jacob vidste det, inden han tog til Canada. He-

lene kom til Minnesota sammen med sin mor i 1891 og gift Gustafsen omkring 

1900. Helene må på et tidspunkt have skrevet hjem til Danmark. 

 

Om Jacob også mødte sin farmor og farbror Thomas i eller omkring Stephen, 

det melder historien intet om. 
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Hvor længe har Jacob ophold sig i Stephen? Det kan vi ikke vide, men vi 

ved, at han i 1917 ophold sig i Donaldson, en by et godt stykke nord for  

Stephen. 

I forbindelse med 1. Verdenskrig 1914 - 18 blev alle mulige soldateremner i 

hele USA registreret. Jacob blev, som vi kan se, registreret i Donaldson i 

1917.  USA kom først sent ind i krigen (måske 1917). Jacob er registreret 

som tømrer og hos hvem han har arbejde, og også i et år har været soldat i 

Danmark. 

Jeg kan ingen steder finde, at Jacob har været indkaldt, men om der har 

været lokale træningslejre, ved jeg ikke. 
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3 år senere er Jacob at finde i en by Davis, nogle kilometer øst for Donaldson. Her 

bor han til leje hos en svensker Knute Lind. Han havde vist, hvad jeg vil kalde en 

grusgrav. Knute Linds kone: Hanna A Lind bliver nok så interessant, hun er født af 

norske forældre med navn Bakke i Spring Brook, en bebyggelse (Town Ship) noget 

længere østpå fra Davis. Det viser sig, at Hannah er søster til Jacobs kone. Jacob 

bliver dog først gift med Junnette Bakke i 1928 eller 29. Hvor Jacob har  mødt Ju-

nette, ved jeg ikke. Har han været på springtur til Spring Brooks eller mødt Junette 

hos  hendes søster i Davis. Hvis det sidste er tilfældet, har Jacob måske været en 

hel del år i Davis. 

 Efter at Jacob er blevet gift med Junette, født 1897, finder jeg dem i staten Monta-

na i 1930. 

 Her har vi folketællingen 1930, Glacier County, School District 9 i byen 

Browning i det nordvestlige Montana mod Idaho. Her står Jacob og konen 

som nummer 17 på listen. Jacob er carpenter (tømrer) hos Blackfeet Indian 

Agency. Et af mange indianer reservater i Montana. Et agentur eller bureau 

til at klare eventuelle problemer i området, Jeg ved det ikke. Men mange er 

ansat der med mange forskellige jobs.  
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 Jacob har jo nok beskæftiget sig med vedligeholdelse af bygninger. Jeg kan 

ikke se, hvor længe de er i Browning. Folketællingen er foretaget i april og 

den 14. juni 1930  

får de deres første barn: Juneth. 
 

I en folketælling fra Sanders County i 1940 finder vi Jacob og Juneth i byen 

Dixon, School District 9. De kom også fra School District 9 i Browning. Det 

må være fordi, det har noget med det samme "firma" at gøre. Om han selv 

har valgt at flytte eller er blevet forflyttet, kan jeg ikke se. Han er nu beskæf-

tiget ved Flathead Indian Agency i Flathead reservatet. Jacob er "General 

Mechanic " i Interior Indian Department. På godt dansk, han er reparatør i 

de indre bygninger. Måske kunne vi sige pedel. I folketællingen står også, at 

familien består af endnu et barn, en dreng kaldet Jacky, født i 1933 ( jeg 

tror,han senere kalder sig for Jack). Jeg kan ikke vide om han er født i 

Browning eller i Dixon. 
 

På kortet kortet nedenunder kan vi se nogle indianerreservater. Det ser ikke 

ud til, der er så langt mellem Blackfeet og Flathead, men Montana er en stor 

stat, så afstanden er flere hundrede kilometer eller miles. Gad vide om de 

her Indian Agency er en erstatning for tidligere tiders forter. Vi kan jo her på 

kortet se reservaterne Fort Belknap og Fort Peck. 
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Hvad der videre er hændt Jacob, vides desværre ikke. Familien må på et 

tidspunkt være flyttet til Seattle i staten Washington. Her dør Jacob i 1960, 

70 år gammel.  

Billedet af den her gravsten har jeg fundet for flere år siden, da jeg første 

gang forsøgte at finde Jacob. Fødselsdatoen passede, men jeg kunne ikke 

finde, hvor han var født og det med corporal under 1. verdenskrig? Infanteri 

348 kunne jeg heller ikke finde noget om. 

I dag ved jeg så, at gravstenen tilhører onkel Jacob, fordi jeg var så heldig, 

at finde hans kones gravsten ved siden af. 

Junette døde 6 år efter Jacob. Men ikke nok med det, ved siden af har vi 

endnu en gravsten. Den må tilhøre deres søn Jacky (Jack). Fødselsåret 

passer. Han blev så kun 

34 år gammel og døde året efter sin mors død. 
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Det er så her Jacob, Junette og Jack ligger begravet 

Maple Leaf ligger ved Oak Harbor i Island County nord for Seattle. 

Jacob og Junette har førøvrigt også en svigersøn, der ligger begravet her. 

Det kommer vi til nu. 

 Nedenunder ser vi datteren Juneths gravsten. 

Juneth blev omkring 1950 gift med en mand af hollands afstamning: Daniel 

Edward Ronhaar, født 1929 i Oak Harbor, Island, Washington. Juneth dør 

efter 22 års ægteskab i 1972.  Jeg har ikke fundet mere om Juneth, men jeg 

ved at Daniel blev gift igen i 1974 med Marie Margaret Beaulieu Leavell.  
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Ved den mørke dråbe  (pilen) har vi så Maple Leaf Cemetery. Washelli Me-

morial Park, hvor Juneth er begravet ligger midt mellem Seattle og byen 

Lynnwood  

Da Daniel var gift med Juneth, boede de i Seattle by, men da han blev gift 

med Marie, flyttede de til hans fødeegn Oak Harbor. Her dør Marie i 2004 

og  Daniel bliver gift igen med Alice Kammeraad i 2005.  Daniel dør 2007 og 

ligger begravet på Maple Leaf Cemetery, hvorimod Juneth blev begravet på 

Evergreen Washelli Memorial Park. Daniel var med i Koreakrigen, så måske 

derfor Maple Leaf. Jeg har læst i en avis nogle mindeord om Daniel, her 

stod, at han blev efterlevet af kone og 4 steddøtre. Det ser altså ikke ud til, 

at Juneth og Daniel havde børn. Juneths broder Jack ser heller ikke ud til at 

have børn. Så med Juneths død må vi nok sige, at af familien Jacob er der 

ikke efterkommere i dag.  
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Jeg kan nu konkludere, at sangen" On-

kel fra Minnesota" kun har titlen tilfælles 

med onkel Jacob. Jacob var jo en del år 

i Minnesota. Nogen særlig rig mand tror 

jeg ikke han var, i hvert fald på penge. 

Besøget af et stor dollargrin må så for-

blive i drømmen. 

Nok så vigtigt for mig i dag, er, at nu ved 

jeg meget mere om, hvad der hændte 

Jacob, og jeg synes billederne af ham er 

blevet meget mere nærværende. Han 

ville i år være blevet 127 år gammel. 

Det er så bare ærgerligt, at min far ikke kan få at vide, at hans broder døde 

senere end han havde i sit hoved. Ja, han havde faktisk ingen kendskab ti 

Jacob i USA. 

Ud over mig selv og min bror Elgar, ved jeg ikke, hvem de her oplysninger 

vil være interessante for. Men forfatteren er selv meget tilfreds. 

 

Aunslev Møllegård, den 13, december 2017 

Skovgyden 21, 5800 Nyborg 

 

Jørgen Larsen - Ledet (født Hansen, ligesom Jacob) 

 

Layout: Elgar Hansen 


