
ET fotokort fortæIler historie.

I juni 2020, hvor vi alle mere eller mindre var lukkede inde, søgte jeg hos Flms Frimærke Service

efter topografiske postkort fra Gedser. Da der ikke var meget at finde på uge auktionen, søgte jeg i
deres "diverse" sektion. Her dukkede der et fotokort op med teksten "192L. Danmar§ ubrugt

Æresport i forbindelse med sølvbryllup, den 21.6.1921, blandt forsamlingen flere jernbanefolt ukendt

sted. Fotokort u/no. Fig. 1.

Fig.1 .

Motivet virkede bekendt, så jeg købte kortet. Ved nærmere undersøgelse havde huset nr. 17. Det kunne

jeg ikke få til at passe med den antagelse jeg havde om huset. Der kunne være tale om et af de huse. der

i 1902-05, blev bygget til personalet ved jernbanen og toldvæsenct i Gcdser. de såkaldte " b1,'ggetbr-

eningshuse". Der blev bygget 2 rækker huse med har,erne vendt mod hinanden. Gaden. man ser på

kortet er Strandgade, år. 1909. Udgiver: J. Jochumsen. Eneret no. 28298. Fig.2.
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Husene skulle stå færdige i 1905, men var hverken malede eller tapetserede til den lovede tid. Brøndvandet var

sundhedsfarligt, både i rå og kogt tilstand. Beboerne havde gang på gang søgt sogn, amt og stat om hjælp, men

alle instanser gav bare bolden videre. Efter stiftelsen af Gedser grundejerforening, den 9. december 1909, kom

der ordnede forhold. Grundejerforeningen organiserede vandforsyningen og kloakeringen, hvilket kostede

109 000 Kr. Staten betalte halvdelen, kommunen og amtet hver 15 000 Kr, resten blev opkrævet som kloakskat.

Elværket blev bygget i 191li forbindelse med Gedser forsøgsmølle, værket leverede jævnstrøm til Gedser og

Gedesby. Vandtårnet blev bygget i 1912.
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Fig.3.

Postkort med elel*ricitetsværket og vandtårnet med teksten " Yandtårnet og Alexandrinegade"- Teksten er

forlrert, idet gaden på kortet er Danmarksgade. Udgiver: J. Jochumsen, Gedser Eneret 33232, Wrugl. Fig.3.

I foråret 202L, søgfe jeg en dag på nettet (Delcampe), efter postkort fra Gedser. En hollandsk handler havde

et fotokort med teksten "Strandgadel/Langgade 40, Morbror Rasmus", ubrugt u/no. Jeg købte kortet der er fra

1916. På husmuren sidder et gadeskilt med navnet Strandgade og husnumnmer 1. Fig 4.

Min antagelse om, at huset på "sølvbryllupskortet" kunne være et af byggeforenings husene blev nu bekræftet.

Men hvorfor husnummer 1, når der lå huse på den modsatte side af gaden ?, jo disse huse havde ikke husnumre,

og der var ikke bygget nord for række husene. Den første bygning var kirken, der blev indviet i 1915.

I august 2019, havde jeg være i Gedser for på lokalarkivetTat fi at vide hvornår Strandgade skiftede navn til
Langgade?, men det kunne de ikke hjælpe med.

Da jeg også laver slægtsforslning, tænkte jeg, atjeg ad denne vej måske kunne finde noget brugbart.

Ved opslag i Gedsers kirkebog og Folketællingeme, lykkedes det at finde ud af hvem "sølvbrudeparret" var.

Det var Togbetjent Jens Peter Hansen, født 23. 1 . 1 87 1 i Lensmarke på Møn og hustru Kirstine Hansen, fudt
Pedersen, født22.3.1870 i Svensmarke på Møn. Gift i Stege kirke, den 21.6.1896. De flyttsde til Københarm,

hvor Jens Peter fik ansættelse ved Statsbanerne. De fir den 16.5.1898 sønnen Carl Robert.

Da den nye jernbanefærge rute til Warnemiinde indvies , den 30 september 1903, flytter de til Gedser.

Ifølge folketællingerne, 1906, bor de i huset Strandgade no. 1?.
\
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Personerne på fotokortet, Strandgade no.1. er

Toldrorsbetjent Rasmus Peter Hansen, født den,

1.10.1865 og hustru Ane Marie Dorthea Hansen,

født Petersen, født den 28.1.1867. Den 3. person

er toldbetjeat Andreas J, Andersen. Fig.4.

Ane Marie Dorthea Hansen, død i huset, Strand-

gade no.1, dan 27.7 .1936.

Nabokonen, dør i Langgade, nr.42, i foråret 1937.

Ændringen af gadenavnet må således være sket

ved nytår'skiftet 1936137 .

Huset Strandgade no.1., bliver nu til Langgade

Nr. 40. Det vil srge, at huset Strandgade nr. L7,

bliver til I-anggade nr. 56.

Poinæn med denne historie om et fotokor! er dels

min interesse for byens udvikling fra 1886 til
1953 og dels, at min far i november 1946 købte

huset Langgade nr. 56. Huset har været i fami=

liens eje i70 ålr, indtil 2017, hvor vores sted-

moder, døde dagen før hendes 97 års fødselsdag

Fig.4.


