
Juliane Axelsdatter fra Nordjylland til Nykøbing Falster ? 

 

I 1813 dukker en  Juliane Axelsdatter op i  Moos, Norge. Hun er sammen  med  glarmester Niels Andersen, og de får 

børnene,..i 1813,.. Sidsel Marie,  og i 1815,.. Hans . 

I 1815 fremgår det af afgangsliste i Moos, … at Juliane, Niels, Sidsel Marie og Hans,  rejser mod Tyskland. 

Samme  år dukker familien op i Nykøbing F, .. sønnen Hans,.. ses noteret i kirkebogen, som afdød  i okt. 1815. 

 

Kort efter dukker 3 ældre børn op i familien: 

Carl Henrich, .. født omkring 1811,  

Anne Kirstine,.. født omkring 1806 

Frederich,.. født omkring 1793 

Der er i Familien en vis usikkerhed vedr.  efternavne,  .. Nielsen(datter) og Andersen bliver brugt.  Ved Anne Kirstines 

konfirmation, er rubrikken vedr. fødseldato  tom. Deres fødested er ligeledes usikre, for Anne Kirstine anføres Norge, 

som hendes fødested. For Frederichs vedkommende nævnes Norge, Hamborg og Aalborg !. 

At de tre ældste børn skulle være født i Norge er tvivlsomt,..  de er f.eks ikke anført i afgangslisten i 1815, sammen 

med resten af familien,.. så hvorfra ?. 

 

I Nordjylland er der et navne sammentræf !. 

Juliane Axelsdatter og Frederich Jensen kommer fra kredsen af:  ”Omvandrende Rakkere og Natmænd” .. også kaldt:  

Kjæltringe . De har haft en broget karriere i Nordjylland, som nok kulminerede med deres flugt fra Sæby Arrest i 

1806. De har beskæftiget sig  med  betleri og tyveri, ..flere domme, og et par ophold i Viborg Tugthus. I  1806 stod de 

til yderligere en tur til Tugthuset,… men,..  de flygtede fra arresten, og blev ikke set i området senere. 

Omkring  1793 fik de en sønnen,.. Frederich,  og i 1806,  blev Anne Kirstine født i Aalborg Amt. 

Carl Henrich har jeg ingen oplysninger om, nok naturligt, da de er på flugt !,.. men jeg vil lige nævne, at Frederich 

Jensens far hed,..  Jens Hendrichsen !,.. og var Glarmester. 

Yderligere meddeler Sidsel Rolandsdatter, .. som deltog i flugten fra Sæby Arrest i 1806,.. ved et forhør i 1807, 

ligeledes i Sæby, .. at hun nogen tid efter flugten, modtog et brev fra Frederich Jensen og Juliane Axelsdatter,.. hvori 

de fortæller, at de nu er kommet til Sverige !. 

Yderligere,  .. ”strøtanker”. 

Carl Henrich, .. kaldte sin førstefødte søn ,.. ”Frederich”,.. er hans far Frederich Jensen ??. 

Sidsel Marie og David,.. deres far oplyses som Niels Andersen, de bruger efternavnet,.. ”Andersen”,  noget imod 

sædvane på den tid,..  Frederich Jensen kaldte sig tidligere, .. ”Anders Jensen”, .. er Niels Andersen identisk med 

Frederich Jensen ??. 

 

… en mulighed  ? 


