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smidstrup: I 1949 fik Cana-
da en ny borger. Han havde 
forladt Danmark, og nu stod 
han på molen i den østcana-
diske by, Halifax. En ny tid 
ventede for Johannes.

I 2019 fik Danmark besøg 
af Johannes nærmeste fami-
lie. Sønnen Eric Karding, bar-
nebarnet Brent og barnebar-
nets hustru Gayle havde ta-
get til Smidstrup for at lære 
om familiens fortid. Især om 
lægprædikanten Rasmus 
Hansen.

- Han var min oldefar, og 
det er Brents tipoldefar. Vi 
har jo dansk blod i årerne, og 
vi vil gerne lære mere om vo-
res fortid, så derfor er vi her, 
siger Eric Karding.

Sønnen Brent og hustruen 
Gayle, bor selv i Hallifax, den 
selvsamme canadisk by, som 
Johannes i 1949 sejlede til.

- Han er ankommet til Pi-
er 21 (mole 21, red), som er 
det sted, hvor emigranterne 
til Canada ankom til. Det er 
få kilometer væk fra, hvor vi 
bor. Men han blev ikke i Ha-
lifax. Han rejste til vestky-
sten, Vancouver, og siden til-
bage midt i landet ved Toro-
nto, forklarer Brent.

Håstrup og smidstrup
Men det er den danske for-
bindelse, de er i Smidstrup 
for. Og Håstrup. For rødder-
ne går tilbage til Haastrup-
gaard, hvor familien Hansen 

boede. Den familie skulle se-
nere tage navneforandring til 
Karding, og en af familiens 
forfædre er lægprædikant 
Rasmus Hansen, der var med 
til at samle penge ind til Mis-
sionshuset Zarepta, som blev 
bygget i 1880'erne.

Rasmus Hansen har holdt 
mangt en prædiken i den 
røde murstensbygning på 
Torpsvej i Smidstrup.

Den canadiske familie har 
derfor været på tur rundt til 
Haastrupgaard, kirkegården 
og missionhuset.

- Det har været meget in-
teressant at se det hele. Vo-
res fortid. Vi vil jo gerne lære 
mere om vores fortid, og her 
i Smidstrup er vi kommet tæt 
på. Man kan se, hvilken ind-
flydelse især Rasmus Hansen 
har haft her i området, siger 

Brent Karding, der, ganske 
som Rasmus var det, er kir-
kens mand.

Også Brent er baptisk 
præst. Ligesom Rasmus var 
det over 100 år før.

dejligt i smidstrup
Familien fra Canada er i Dan-
mark en uge, så de når ikke 
at følge hele familiens slægts-
vej rundt. Efter Håstrup og 

Smidstrup skal familien vi-
dere til Roskilde, hvor de skal 
mødes med en slægtning og 
derefter venter København.

- Vi har ingen slægtsmæs-
sige forbindelser til Køben-
havn, men det er en smuk by, 
som vi rigtig gerne vil se, når 
vi nu er her, forklarer Brent 
og Eric Karding.

Først skal de dog vises 
rundt i Smidstrup & Omegn 

Museum, hvor Smidstrup & 
Omegns Lokalhistoriske For-
ening har base. Og arkiv. Det 
er herfra, de er blevet hjulpet 
på vej.

- Wow, det havde vi ikke 
lige regnet med, at her ville 
være alle de gamle ting fra 
dengang. Det ser ret interes-
sant ud. Det er bare dejligt 
at være her i Smidstrup. Alle 
har været utrolig hjælpsom-
me og søde, og det er da spe-
cielt at være her, hvor ens fa-
milietræ har så store rødder, 
lyder det fra Brent, Eric og 
Gayle.

Canadisk familie besøgte rødderne 
i Håstrup og smidstrup
Familien karding fra Canada bruger deres sommerferie i Danmark, for deres forfædre 
er fra Smidstrupkanten. Så de var på tur tilbage til rødderne.
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smidstrup: Navnet skulle væ-
re Zarepta. Det lidt speciel-
le navn leder tankerne hen 
mod profeten Elias, der trods 
hungersød og tørke fandt fø-
de hos enken Zarepta.

Det var først og fremmest 
den åndelige føde, der blev 
tænkt på, at der skulle være 
i missionshuset, da det blev 
bygget tilbage i 1880'erne.

En af bagmændende bag 
var Rasmus Hansen, der var 
lægprædikant. Han boede i 
Håstrup, men rejste meget 

rundt i landet og forkyndte 
Guds ord. Det var dog svært 
på Smidstrupkanten, for der 
manglede et missionhus, og 
han var derfor med til et rejse 
penge til Zarepta, som stod 
klar i 1884.

Indre Missison i sognet 
havde dermed fået deres eget 
sted, og talerstolen blev flittig 
brugt af netop Rasmus Han-
sen. Han døde dog i 1888, så 
han nåede ikke at være til-
knyttet Zarepta i mange år.

lille verden
Rasmus Hansen var født i 
Taulov i 1848, så han blev 
kun 40 år gammel. Han blev 
gift med Kristine Maria, og 

parret flyttede til Håstrup. 
Det var i 1877.

De fik datteren Karen Han-
sine, der blev gift Therkel-
sen, og hun fødte tre sønner 
og en datter. Familien flytte-
de til Hygum og senere Hor-
sens, og de fire børn ændre-
de i deres unge dage navn til 
Karding.

Den ene af sønnerne, Jo-
hannes Høst Karding, rej-
ste i 1949 til Canada, og det 
er ham, der er Erics far og 
Brents farfar.

I Smidstrup får canadier-
ne hjælp af det lokalhistori-
ske arkiv, hvor Keld Christen-
sen gerne hjælper til. Og det 
viser sig, at verden er mindre 

end som så.
- Jeg er oprindelig fra Hor-

sens, og på den vej jeg boe-
de som barn, boede Karen 
Hansine også (Rasmus Han-
sens datter, red.). Så jeg kend-
te til familien, allerede inden 
familien i Canada kontakte-
de os, siger Keld Christensen.

Canadiernes fortid: Prædikanten fra missionshuset
Familien kardings fortid i Smidstrup går tilbage til prædikanten rasmus Hansen, der samlede penge ind til missionshuset Zarepta.

Gayle, brent og eric karding ved skolebænkene i museeet. de tre canadier er taget til smidstrup for at opleve den egn, som brents 
og erics forfædre boede på. Foto: jørgen Flindt

over 100 borgere fra 
Smidstrupkanten 
emigrerede i perioden fra 
midten af 1800-tallet og 100 
år frem til USA eller Canada.

det betyder, at i ny og 
næ får Smidstrup og 
Omegns Lokalhistoriske 
Forening henvendelser 
fra slægtninge, der gerne 
vil vide mere om deres 
forfædres liv og færden.

Faktisk er det typisk 
præsten i Smidstrup og 
Skærup sogne, der får den 
første henvendelse, da 
amerikanere og canadiere 
er vant til at bruge kirken til 
at finde frem til oplysninger.

 

Fakta
mange emigrerede

smidstrup missionshus 
hedder Zarepta, og det blev 
bygget i 1880’erne. Rasmus 
Hansen samlede penge ind 

til formålet. Nu har hans 
efterkommere fra Canada 
været på besøg. Arkivfoto


