
Paula Hansine Marie Poulsen, den ukendte søster
I 1990’er gik vi i gang med slægtsforskning. Bigger skrev ned de oplysninger hun havde fået fra sine 
forældre. Vi gik i gang med at lede i kirkebøger og folketællinger.
Birgits mormor, Ellen Poulsen var født i 1890 i Viskinge ved Kalundborg. Birgit kunne huske at hendes mor 
havde en morbror Gyde som var lærer i Tjørnelunde ved Høng.
På et tidspunkt fandt vi folketællingen fra Viskinge i 1901. Der stod forældrene, Ellen og ”Gyde”, men i en 
kolonne til højre for forældrene stod der at der var 3 levende børn i ægteskabet? Vi undrede os, for vi havde 
ikke set mere end de to børn vi kendte.
Birgits mostre og morbrødre døde i løbet af 1990’erne og i staren af 2000’erne, men vi tænkte ikke på at 
spørge nogen af dem om de 3 levende børn.
I 2006 blev vi via hjemmesiden, hvor vi havde lagt slægtstræet ud, kontaktet af Jette Meinertsen fra 
Vipperød. Jette nedstammede fra en søster til Birgits mormors mor Dorothea Larsen gift Poulsen (1858-
1928). Jette fortalte at hun havde via sin bedstefar hørt om at der var en evnesvag pige i Viskinge familien, 
og havde navnet på hende. Med den oplysning gik vi i gang i kirkebogen i Viskinge, og fandt Paula Hansine 
Marie Poulsen, født den 25. juni 1892. Der var altså et 3. barn, og hun levede i 1901, men ikke hjemme hos 
familien.
I oktober 2017 kom der et opslag på Facebook, som beskrev at der var kommet en masse nye data på 
www.familysearch.org, og da jeg søgte på Paula Poulsen født 1892 viste et af opslagene at være en Paula 
Poulsen født den 25/6 1892. Opslaget var fra folketællingen i 1911. Hun boede på Åndsvageanstalten 
Karens Minde i Kongens Enghave i Valby, og det var den rigtige vi havde fundet, for hun var født i Viskinge. 
Det fremgår af oplysningerne, at hun var kommet til København i 1904, 12 år gammel.
Nu skal vi så bare i gang med at finde mere om Paula. Vi skal i gang med arkiverne fra Karens Minde, og se 
om vi kan finde hende der. Vi ved at kun nok kom i 1904, og at hun boede der i 1911. 
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