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Forord :

Med dette hæfte vil jeg forsøge at tegne et billede af Ane Marie Kristensen og Jens 
Carl Christiansens liv og slægt ud fra det mig fortalt og de kilder - kirkebøger, folke
tællinger m.v. - som det er lykkedes mig at grave frem.

Jeg tilstræber at gøre opmærksom på de steder i fortællingen hvor jeg ikke har følt mig 
100% sikker i mine konklusioner.

Hæftet er skrevt primært til min hustru, Mie (Anne-Marie), som er barnebarn af Ane 
Marie og Jens Carl på fædrene side.

Ane Maries hele slægt kommer fra Vester Han Herred mens Jens Carl stammer fra 
Skanderborg/Horsens området..

Tak til alle, som har bidraget med fakta, fotos og erindringer.
Speciel stor tak til Marny, Mie og Jens for uvurderlig viden, fotos og støtte.

Relevante fotos og dokumenter er søgt gengivet i sammenhæng med teksten.
Desværre kan kun en brøkdel af de indsamlede data gengives. Dog arkiverer jeg alt 
digitalt til senere generationers eventuelle gennemsyn og/eller anvendelse.

Jeg har forsøgt at opdele teksten i nogenlunde sammenhængende afsnit/fortællinger 
som ind imellem bryder med kronologien - men som forhåbentlig giver mening og sam
menhæng for læseren.

Alle personer, som er aner/efterkommere i lige linie af vore to hovedpersoner er un
derstreget for at lette læsningen.

Endvidere har jeg lagt lidt forklarende tekst ind, hvor jeg har fundet oplysningerne 
væsentlige eller blot interessante for fortællingen.

Odense, den 1. maj 2020

Poul Anker Nielsen
Email: poulankernielsen51@gmail.com
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JC's fødested 1874 samt Marie og Jens Carls boliger i JC’s 
hjemstavn - Horsens/Skanderborg 1901-13

12) Fuglsang 1938-45

13) Frøstrup 1945-52

5) Vesløs 1913-15

9) Thisted 1923-24

8) Tilsted 
1921-23

10) Vesløs 
1924-28

11) Øsløs 
1928-38

7) Tingstrup 
1919-21

14) Ternevej 12, Ålborg 
1952-57

6) Skinnerup 
1915-19

A.M.'s fødested 1882 
Bjerget

AM og JC's boliger i AM’s hjemstavn - Vester Han Herred og Thy - 1913-1957
Enkelte årstal er omtrentlige.
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Som det vil fremgå af anetavlerne sidst i fortællingen har det været langt lettere at 
studere Ane Maries forfædre end Jens Carls. Dette skyldes bl.a. mangelfulde eller van
skeligt læsbare registreringer i kirkebøger. Jeg har kun formået at finde 3 generationer 
tilbage i Jens Carl's aner - men hele 11 generationer for enkelte grenes vedkommen i 
Ane Maries stamtræ.
Derfor flere fortællinger fra sidstnævntes aner.

Kap 1:

Ane Marie Cristensen 1882-1954

Ane Marie

Ane Marie fødtes den 12. juni 1882 i Søndbjerg, Thyholm.

Kirkebogen Søndbjerg 1882
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Af kirkebogen fremgår, at moderen, Ane Elisabeth Nielsen, er 33 år og jordemoder. 
Faderen, Ole Kristian Kristensen, er husmand - senere tituleres han "Skibsfører" eller 
"Fisker".

Ane Marie er 3. barn af en børneflok på ni - tre piger og seks drenge.

Men vi begynder med moderen Ane Elisabeth - "Lisbeth".

Hendes fortælling rummer både historie og gode historier fra en periode uden social
hjælp, sygedagpenge, folkepension o.s.v.- men med arbejdsomme, kloge folk, som tog 
vare på sig selv og familien - unge som gamle - i enhver situation.

Fortællingen om distriktsjordemoder Ane Elisabeth Christensen f. Nielsen.
(Min hustru Anne-Marie’s oldemor (farmors mor).

Distriktsjordemoder
Ane Elisabeth Kristensen 1848-1936

På den yderste matrikel 91a i Glæde *), Hjardemål Klit, fødtes i den 14. september 
1848 Ane Elisabeth, datter af møllerkarl Niels Roelsgaard Justesen og hustru Ane 
Marie Nielsdatter.

*) Navnet "Glæde" kommer formentlig af "glæ eller glæn" som var et sted, hvor en å eller bæk lø
ber ud i havet og hvor der er et vadested. "Gamle stednavne" v. S.C.Sortfeldt.

8



Hjemmedøbt (grundet svaghed?) den 17. september og fremvist i kirken den 22.okto- 
ber 1848.

Matr. 91a i Hjardemål Klit. Bemærk på kortet de senere plantede klitplantager nord 
for samt havet i venstre hjørne.

Det ultimative "udkants-Danmark".

Huset (matr.91a) er der ikke mere - men nabogården - Vestergård (matr.91b) - eksister 
stadig.
Bemærk havet 1500 meter borte.

Niels Roelsgaard med familie måtte på et tidspunkt fraflytte gården grundet sandflugt.

- Et mareridt at måtte forlade en ejendom som pludselig intet er værd grundet sandet.
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Området ligger i det åbne land mellem Madsbøl Klitplantage og Klim Klitplantage - 
beplantet hhv. 1898-99 og 1920-30. Altså længe efter Roelsgaard-familien bukkede 
under for sandet.

Niels Roelsgaard Justesen blev også kaldt Niels ”Kjeller” eller ’’Keller”, skønt ingen i 
slægten tilsyneladende bar dette navn.

(I parentes skal bemærkes, at dette forhold i sandhed ikke har gjort mit arbejde lettere.
Både kirkebøger og folketællinger benytter af og til navnene Keller eller Kjeller i stedet for hans 
fødenavn.)

Ved hans død blev i kirkebogen (s.d.) anført at han var født i "Kjeller i Tømmerby". 
Dette geografiske sted har ikke kunnet verificeres.

Nedenståen kort viser huse/gårde i Glæde By i perioden ca. 1850-1900.

Bemærk at Niels her er benævnt ”Niels Keller” i nederste venstre hjørne.

Niels Keller's gård matr. 91a.

”Den nuværende Vestergård i Glæde (Købm. Just på tegningen) ligger på 
matr.no.91b. Niels Kellers oprindelige ejendom lå på matr.no. 9la, men måtte

bukke under for sandflugten” (E.Vendelbo)

Niels var søn af Ane Marie Poulsen (1775-1852) og Just Pedersen (1759-1829).
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Niels fødtes i Tømmerby 21. febr. 1816 og indgik ægteskab med Ane Marie Nielsdat- 
ter i 1842 i Lild.

Lild Sogn Kirkebog 1842
De fik 9 børn :

og

Dorthe (1844)
Mette Kathrine (1845)
Niels Christian (1846)
Ane Elisabeth (1848)
Mette Kathrine (1851)
Ane Marie (1853)
Ane Kathrine (1857)
Just Christian (1860)
Mariane (1863)

Bemærk, at der var to med navnet "Mette Kathrine"!
Det var almindeligt, at opkalde et barn efter en afdød søster eller bror.
Ved FT i 1840 bor Niels i Lild sogn og er møllerkarl på Koldkjær mølle. 
Møllen lå oprindeligt i Glæde men blev senere flyttet til Frøstrup.

Fra "Egon Vendelbos erindringer" - Arkiv Thy.
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Når man bevæger sig gennem Glæde By i dag er det vanskeligt at forestille sig at der 
for 150 år siden lå op imod et halvt hundrede gårde og huse i dette i dag næsten øde 
område.

(Min hustru og jeg (Mie & PA) besøgte Vestergård i maj 2019 - naboejendom til Niels 
Kellers ejendom - og blev meget venligt taget imod. Ejeren flyttede med hustru og dat
ter til Glæde, da han i 1980'erne havde solgt sit grossistfirma på Sjælland.
Han fortalte om egnen og historien om hvordan Glæde By ændrede sig fra at være et 
lille, men levende samfund med købmand, mølle og skole til i dag at bestå affå spredte 
huse og ejendomme som i alt væsentligt benyttes som fritidsboliger.)

Omtrent her lå Niels Kellers lille ejendom - 
"in the middle of nowhere" - men ubeskriveligt smukt!

Foto maj 2019.

På ejendommen i "Klitten" drev familien landbrug. Sandsynligvis lidt kvæg/får/høns, 
som stadig kunne finde føde i den naturlige flora samt den smule der kunne dyrkes. 
Måske kunne de dyrke rodfrugter som kartofler, roer m.v.? Mange var ligeledes fiskere 
for at supplere indtægten.

Det kan ikke stadfæstes hvornår familien blev tvunget bort fra ejendommen af sandet. 
Men det må have været traumatisk:
Ganske langsomt år efter år blev afgrøder og dermed også græsningsmuligheder kvalt 
af sandet indtil det var umuligt at opretholde livet på stedet. Den smule værdi der havde 
været i ejendommen m.v. var blæst bort med sandet.
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Lidt om livet i Betlehem - et lille samfund lidt nordøst for Glæde mod Lild Strand.
Bethlehem var hovedsageligst beboet af tidligere hoveri-bønder, som søgte frihed og 
fred for herremanden. Her kunne de tage en lille jordlod, som de kun med nød og næppe 
kunne leve af. Men de følte sig fri!

"Hannes folk og egn" skriver:

"Området nord for Glæde ad Myrup til blev som nævnt kaldt Betlehem. Om navnet 
skyldtes de mange barnefødsler i de små og fattige hjem vides ikke. På det tidspunkt 
var der 40-50 småejendomme derude. Flere af beboerne var flyttet fra en tilværelse 
med hoveri og træhest, og selv om livet i klitten var fattigt, havde de det mere frit der.

Familierne levede af fårehold og fiskeri på havet og så det, den karrige jord kunne give 
af sig til både folk og fæ. Sommetider ejede en og anden en ko og/eller en gris, men 
velsignelsen i livet udmøntede sig tilsyneladende mest i familieforøgelserne - fattige 
folks eneste fornøjelse, som mundheldet sagde. Den fornøjelse var selvsagt ikke om
kostningsfri, men det er utroligt at høre om, af hvor små midler og få muligheder 
mange af disse familier kunne leve og overleve. Det var trange og kummerlige vilkår 
for mange, men lidt trøst var der måske at hente i, at de var mange om at leve under 
samme forhold."

- fra "Hannæs folk og egn" 
Der er ingen ejendomme tilbage i Bethlehem!

Det har indtil 2020 været umuligt for både undertegnede og andre slægtsinteresserede 
(truffet på nettet) at tids- og stedfæste Niels’ og Ane Maries død.
Sidste registrering jeg kunne finde var FT Lild Sogn 1890. Da var Ane Marie 72 og 
Niels 73.

FT Lild sogn 1890 Ane Marie (72) & Niels (73)

Marts 2020 åbnedes en digitaliseret udgave af Danske Kirkebøger i perioden 1812
1919.
Her fandt jeg så endelig den sidste del af deres historie:

Da Ane Marie og Niels ikke kunne klare sig selv mere flyttede de til Ugilt ved Hjør
ring i Vendsyssel, hvor deres datter, Mariane (se senere), var jordemoder.
Her døde Niels Roelsgaard Justesen 80 år gammel den 5. december 1896.
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KB Ugilt sogn 1896 - Niels Roelsgaard Justesen død

I 1898 - efter Niels' død - flytter Mariane og Ane Marie til Østerild i Vester Han Her
red, hvor Mariane havde fået nyt arbejde som jordemoder.

Kort efter flytningen - den 1. december 1898 - dør Ane Marie Justesen

KB Østerild sogn 1898.
Ane Marie står anført som "Nielsen - født Nielsdatter" - det sidste er rigtigt!

På Lild kirkegård står denne sten:

Tekst: "Niels Keller's familie-begravelse"
Når vi nu ved, at hverken Ane Marie eller Niels er begravet på 

Lild kirkegård er dette en besynderlig opdagelse.
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Måske sat for et dødfødt/for tidigt født barn med henblik på anvendelse for hele fami
lien - vides ikke - ej heller graveren (Jytte) på Lild Kirkegård kunne hjælpe.

Ane Elisabeths første ægteskab og barn

- ægteskab - barn - og alt for tidlig død!

Skolen i Glæde lå på Klitvejen 135.

Glæde skole 1920. Næppe samme bygning som på Ane Elisabeths tid.

Efter endt skolegang i Glæde Skole fik Ane Elisabeth tjeneste i Vester Thorup. Hun 
er registreret i "Afgangslisten" i kirkebogen Lild Sogn i november1864 - 16 år gam
mel.
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Ane E. - nr 29 - flytter fra "Niels Kjeller, Klitten" til "Thorup Strand"

Godt 7 år senere - 1. januar 1872 - vender hun tilbage - 23 år - til den fædrene gård 
fra opholdet i ”Thorup” - 12 dage senere nedkommer hun med en søn.
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"Tilgangslisterne" Lild sogn 1872:

Ane E. flytter hjem 1. jan. 1872, 23 år gammel, 
"Enke efter Jens P.Jensen - far N.Kjeller"

Iflg.kirkebogen nedenfor er faderen til Jens Peter Ane Elisabeths afdøde mand: ’’ind
sidder Jens Peter Jensen”. Andre kilder nævner "Fisker" som beskæftigelse.

Drengen døbes i Hjardemål kirke den 28. januar samme år og opkaldes efter faderen.

Jens Peters dåb 13. januar 1872.
Fader: "Indsidder Jens Peter Jensen af Thorup Sogn"

Forløbet må have være nogenlunde som følger:

Ane Elisabeth møder Jens Peter i Thorup Strand - har måske kendt ham et stykke tid 
(?). Hun bliver gravid (ca. april 1871) og de gifter sig i Klim kirke den 22. september 
1871.

Ane Elisabeth og Jens Peter Jensen vies i Klim Kirke den 22.sept. 1871.

På den tid var det almindeligt, at fædrene til begge viede var vidner ved brylluppet. - I 
dette tilfælde var ingen vidner fra den nære familie. - Var de inviteret?
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Hvad der sker i de tre måneder - fra vielsen i september til Ane Elisabeth flytter hjem 
ved juletid samme år - vides ikke. Men det fremgår af "Fraflytningsregisteret" og af 
dåbspapirerne at Jens Peter er død - 25 år gammel.
Altså i perioden mellem brylluppet 22. sept.1871 og sønnens fødsel januar 1872.
Det har ikke været mig muligt at finde dokumentation for hans død i kirkebøgerne i de 
nærmeste sogne.
(Jeg har ydermere gennemlæst fraflytningslister fra alle sogne i herredet for det tilfælde 
at han var flyttet/emigreret - uden held).
Da han i kirkebogen ved sønnens død - se senere - er benævnt "fisker" er en nærlig
gende tanke, at han er druknet ved forlis. Kun hvis liget skyller op på land og lader sig 
identificere - og derefter begravet - skrev man den døde i kirkebøgerne.

"Lisbeth" kommer videre i livet

Ane Elisabeth JENSEN er nu enke og moder til sønnen, Jens Peter Jensen.

Efter nogen tid hos forældrene i Glæde beslutter Ane Elisabeth sig til at tage en uddan
nelse. Hun vil være jordemoder.
Uddannelsen - udover den praktiske - foregår i København.
Før århundredeskiftet varede uddannelsen til Jordemoder kun et år.

Ane Elisabeth har sandsynligvis taget postvognen til Ålborg via Fjerritslev og fra Ål
borg færgen til hovedstaden.
Hun gennemfører uddannelsen og slutter i 1876 med 1. karakter og tiltræder stillingen 
som distriktsjordemoder i Øsløs samme år.

Fra Jordemoderbogen.
(Fejl: Udnævnelse til distrikstsjordemoder i Bjerget sker først omkring 1887)

Endvidere skrives der i jordemoderbogen :
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”91, Eksamen 30.5.1876: Ane Elisabeth Jensen f. Nielsen, Enke efter Hmd. J Jensen, 
Hjardemaal, Thisted Amt.Hun fik første karakter.Da. Jo. III112: Kristensen, Fru Ane 
Elisabeth f. Nielsen; pens. Distriktsjordemoder. Født 14. September 1848 i Lild; dimit
teret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1876; Distriktsjordemoder i Øsløs 1876 -1881; 
i Søndbjerg 1881; Distriktsjordemoder i Bjerget 1881 -1918. Adresse: Frøstrup. ”

Inden den nybagte jordemoder kunne tiltræde en stilling skulle ”Jordemoder-Eden” 
aflægges:

Jordemoder-Ed

Jeg lover og sværger, at jeg altid vil have Gud for Øje i mit fremtidige 
Kald og af yderste Flid troiigen sége at hjælpe Enhver, som min Hjælp 

begærer, saavel den Fattige som den Rige; at jeg varligen vil omgaaes baade 

med Moderen og Fosteret, saa at dem ved min Uagtsomhed eller Forsømmelse 

ingen Skade maa tilføjes; at jeg ingen Fødsel i Døglsmaal eller Barnemord vil 

fortie, som mig kan forekomme, men paa behørige Steder det straks tilkende

give, hvem det end monne være, uden Persons Anseelse; at jeg endelig i det 

mig anbetroede Kald saavelsom i Liv og Levned mig saaledes skal forholde 

efter den mig givne Instruks, at Ingen, med Guds Hjælp, skal have Aarsag i 

nogen Maade sig over mig at besvære. — Saa sandt hjælpe mig Gud og 

hans hellige Ord!

(Sådan!)

"Amtet stillede fri jordemoderbolig til rådighed, og foruden en fast årlig løn fik jor
demoderen 3 kr. for en fødsel, som patienten selv betalte. Efter den overståede fødsel 
kom jordemoderen daglig i en uge for at tilse og pusle mor og barn. Kvinderne skulle 
blive i barselsengen i alle dagene, selvom det kneb for mange at overholde det, da 
der kunne være mange ting, der skulle tages vare på og ordnes - især i småkårshjem. 
Til disse efterbesøg skulle jordemoderen selv sørge for transporten, og som regel gik 
hun omkring - altsammen for de samme 3 kr. Pengene var små dengang, og mange 
gange blev honoraret betalt i naturalier."

"Hannæs folk og egn"
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Ane Elisabeth og Ole 

8. marts 1878 vies Ane Elisabeth Jensen med Ole Kristian Kristensen - begge 29 år - 
i Øsløs kirke.

’’Ungkarl Ole Kristian Kristensen 29 år opholder sig i Øsløs ” 
— ’Enkekone Ane Elisabeth Jensen 29 år”

Ane Elisabeths søn af første ægteskab, Jens Peter, er nu 6 år.

Ole og Ane Elisabeth får sammen 9 børn:

ÅR NAVN STED

1879 Christine Marie Øsløs
1880 Niels Christen Øsløs
1882 Ane Marie Søndbjerg
1884 Martin Christian Søndbjerg
1885 Vilhelm Peter Søndbjerg
1886 Marius Søndbjerg
1889 Jutta Kristine Lild
1892 Lars Christian Lild
1894 Jens Peter Lild

FT 1880 Øsløs. Ane Elisabeth var året før (1879) nedkommet med deres førstefødte, 
Christine Marie. De havde desuden to sypiger boende.
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Jordemoderhuset i Øsløs, hvor Ane Elisabeth og Ole boede 1876-81. 
(Foto "Hannæs folk og egn")

"Jordemoderboligen blev senere flyttet til det gamle degneboel, der forlængst er ned
brudt. Det lå i nærheden af nuværende Højstrupvej 95. 1880 hed jordemoderen Ane 
Elisabeth Christensen, og hun var gift med skibsfører Ole Christian Christensen."

- Citat fra "Hannæs folk og egn".

Senere på året - 12. december1880 - fødte Ane Elisabeth Niels Christen.

Efter 5 år i embedet i Øsløs flyttede familien til Søndbjerg på Thyholm, hvor Ane 
Elisabeth var distriktsjordemoder.
Her fødtes Mies farmor, Ane Marie.

De næste 3 børn - Martin, Vilhelm og Marius - fødtes også i Søndbjerg.

Efter ca. 6 år i Søndbjerg på Thyholm søgte og fik Ane Elisabeth distriktsjordemoder- 
stillingen i Bjerget 1887 og flyttede "hjem".

''Den næste jordemoder i området var Ane Elisabeth Christensen, hun blev altid kaldt 
Lisbeth. Hun har hjulpet mange børn til verden i sognene indtil først i 1920’erne. Som 
pensionist boede hun i Frøstrup på Kirkevej.'

Fra 'Hannæs folk og egn'
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1887-1904 boede de i den "gamle" jordemoderbolig lidt øst for Bjerget - på vejen mod 
Bulbjerg. I dag adressen Stentoftevej 6. Huset er væk og erstattet af et sommerhus.

(Dette er få km fra hendes fødehjem i Glæde By, "Klitten".)

I 1904 bygger amtet, som er forpligtiget at stille bolig til rådighed for jordemødrene, 
en bolig på Gamle Ålborgvej 88, hvor der før var posthus.
Familien flytter til Bjerget.

Fra "Hannæs folk og egn":

"Jordemoderbolig

Da posthuset på bakketoppen blev nedlagt, besluttede amtet, at huset skulle være jor- 
demoderbolig. Indtil da boede hun i et lille hus nord for »Holegård«, hvor hovedvejen 
svingede. 11906 står der at læse i avisen, at »distriktsjordemoder Ane Elisabeth Kri
stensen, Bjerget, anholder om, at der må blive opført et lille hus vedjordemoderboligen 
til svinesti og hønsehus«. Det kunne ikke bevilges, da boligen var uden jordlod.

Det ville uden tvivl have være et kærkommet supplement til en jordemoders indtjening. 
Hendes honorarer var afhængig af kundernes økonomiske formåen, og selvom der tal
mæssigt var mange  fødsler, var lønnen ikke overvældende i dette distrikt. Hun var kaldt 
til Lund, da Ingeborg og Carl Skovsteds førstefødte skulle komme til verden. Som skik 
og brug var dengang, var barnefaderen nægtet adgang til at overvære fødselen. Det 
var en traumatisk oplevelse for Carl Skovsted at afvente begivenhedens gang i fra
stand, og han gik rastløs i pendulfart mellem køkkenet og stalden, hvor han i dyb alvor 
betroede sin tjenestedreng, at dette aldrig skulle ske mere - det ville han ikke udsætte 
Ingeborgfor. For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at Stinne blev den ældste af en 
søskendeflok på 15 ialt i Ingeborg og Carl Skovsteds hjem. Carl fortalte selv på sine 
ældre dage, at de havde syv par og en spillemand! (en søn var musiker).

Et lille område mellem Frøstrup og Bjerget, omfattende tre hjem, blev i nogle år kaldt 
»den gyldne trekant«. Tilsammen mønstrede disse hjem omtrent 40 børn, og selvom 
»Lisbeth jordemoder« ikke nåede at tage imod dem alle i sin embedstid, men overlod 
de sidste til sin efterfølger Asta Klit, var det et ret givende område for hende.

I 1920’erne brændte jordemoderboligen på Bjerget, men den blev bygget op igen om
trent samme sted."

Ane Marie er således født i Søndbjerg, Thyholm, men tilbragte det meste af sin barn
dom og ungdom i jordemoderhuset ved Bulbjergvej (- som jeg ikke har foto af).
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Jordemoderhuset i Bjerget

Ole og Ane Elisabeth fik som nævnt sammen 9 børn.

Ane E's barn af første ægteskab, Jens Peter Jensen, har jeg ikke kunnet finde yderligere 
oplysninger på - hverken giftermål, flytninger, død eller lign.

Man da Ole og Ane E. i 1895 døber deres sidste barn "Jens Peter" måtte jeg formode, 
at førnævnte "Jens Peter" af første ægteskab er død.

Jens Peters dåb 1894

Dette fik jeg bekræftet flere år senere, da jeg endnu engang ville se om jeg kunne 
finde hans skæbne.
Det gjorde jeg:
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I kirkebogen for Klim Sogn, Vester Hanherred, skrives i 1892:

"17. juli 1892 dør Jens Peter Jensen. Ugift tjenestekarl søn af fisker Jens Peter Jen
sen og hustru Ane Elisabeth Nielsen, født i Hjardemål. 20 år. Sognepræsten.

Død ved Hængning."

Om Jens Peter havde kærestesorger eller måske et vanskeligt sind ved jeg ikke, men 
en stor sorg for Lisbeth har det været.

Men her fik vi i hvert fald en forklaring på at den sidste søn, som fødes 1894, også fik 
navnet Jens Peter. Ane Elisabeth var ved den sidste fødsel 46 år.

Ane Elisabeth's og Ole's hjem fra 1876 til Oles død i 1919.
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Datteren Jutta's ophold hos Ane Marie og Jens Carl i Skanderborg får følger....

Iflg. kirkebogen for Lild Sogn marts 1889 er datteren døbt "Juta", men alle senere 
fundne optegnelser i folketællinger og kirkebøger staves hun "Jutta". Så sidstnævnte 
må være den foretrukne.

Da Ane Elisabeth er 61 år fremgår af FT 1. februar 1911 at datteren Jutta 22 år og 
dennes søn Viggo på 6 mdr. er flyttet ind hos Ole og Ane E. på Bjerget.

FT Bjerget 1.feb.1911. Ole er fisker. Ane E. stadig distriktsjordemoder.

Det fremgår desuden af samme folketælling, at Viggo er født i Skanderup sogn ved 
Skanderborg.

Jutta arbejdede på Mejeriet Nonnebjerg i Skanderborg (s.d.) ligesom svoger Jens Carl. 
Efter al sandsynlighed har hun boet hos søster og svoger Ane Marie og Jens Carl.

(Mejeriet (nedrevet 1976) lå lige overfor Skanderborg Station på det sted, hvor Niels 
Ebbesen og 2.000 danske soldater blev dræbt i 1340 ved ”Slaget på Nonnebjerg”.)

I folketællingen 1911 bor AM og JC på matrikel 5f som ligger omtrent hvor mejeriet 
lå. Måske boede de på mejeriet eller i en naboejendom.

Af kirkebogen i Skanderup sogn ses, at Jutta har arbejdet i Skanderborg på mejeriet 
”Nonnebjerg” og at den udlagte fader til Viggo var kusk - måske mælkekusk?
Yderst til højre meddeler præsten, at på "firemånedersdagen før fødselen opholdt Mo
deren sig på Nonnebjerg".
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KB Skanderup sogn 23. januar 1910 - Viggo's dåb.
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Det bemærles, at præsten efterfølgende har rettet Viggo's efternavn fra Kristensen til 
Mortensen.
Dette er sket efter at Jutta har giftet sig med Aage Ejner Villiam Mortensen i Lild 
Kirke i december samme år (1910)

Denne navneændring kunne kun lade sig gøre med den biologiske fars tilladelse jvf. 
nedenfor.

”Ugifte Jutta Kristine Nikoline Kristensen af ”Nonnebjerg”, Hestehaven. Som Fader 
udlægger hun kusk Magnus Christensen af Skanderborg.”

Senere har præsten tilføjet med småt til venstre :
”I Henhold til Lov no. 130 af 27. Maj 1908 § 11. Moderen ægteviet 29.december
1911 til Aage Ejner Villiam Mortensen i Lild Kirke.”

Omtalte § 11 i Frederik den 8.’s lov:

Bestemmelser om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre
”Har en kvinde, der er Moder udenfor Ægteskab, indgaaet Ægteskab med en anden 
end hendes Barns Fader, kan Stedfaderen med Moderens Samtykke, for saa vidt hun 
har Forældremagten over Barnet, tillægge dette sit Familienavn ved Anmeldelse til 
vedkommende Ministerialbog under Forevisning af Barnets Fødsels(Daabs-)attest, sin 
egen Fødsels(Daabs-)attest eller Bevis for opnaaet Navneforandring og sin og Mode
rens Vielsesattest. Barnets øvrige Retsstilling berøres ikke af denne Navneforandring. 
I Tilfælde, hvor det er oplyst, hvem der er Barnets Fader, og dette tillige har faaet 
Faderens Navn, eller denne er villig til at give Barnet dette, kan Stedfaderen dog ikke 
uden Faderens Samtykke give Barnet sit Navn.”

Den biologiske far, Magnus, må således have givet tilladelse til navneskiftet, hvorfor 
præsten næsten 2 år senere har overstreget ”Christensen” og tilføjet ”Mortensen”.

Som fadder ved dåben ses bl.a. morfar Ole Kristensen.
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Efter dåben er Ane E., Ole, Jutta og lille Viggo draget til Bjerget hvor de sidstnævnte 
sandsynligvis har boet indtil brylluppet med enkemand Mortensen :
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Tilbage til Ane Elisabeth:

På dette tidspunkt fungerede Ane Elisabeth stadig som distriktsjordemoder i Bjerget. 
Hun fungerede her i perioden 1887 til pensioneringen i 1918 - altså 31 år.

Lild sogn, Bjerget 1904. Jordemoderbolig på Bjerget, Gl. Aalborgvej 88.
Fra venstre: Jordemoder Ane Elisabeth Christensen, Hanne & Kasper Christian Jen

sen (naboer, fra gården Gl. Aalborgvej 91), Ole Christensen. 
(Lokalhistorisk arkiv Thy)
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Som det bemærkes i arkivets tekst til fotografiet var Jordemoderhuset indtil 1904 post
hus. Postbetjeningen blev flyttet til Frøstrup på grund af etableringen af privatbanen 
Fjerritslev-Thisted, som ikke passerede Bjerget men gik over Vejlerne til Frøstrup.

Jordemoderhuset brændte i 1928 men genopbyggedes i husets nuværende smukke ud
tryk.

Jordemoderboligen Gl.Ålborgvej 88.
(Ældre foto Google Maps)

Ejendommen er i dag renoveret af kunstnerparret Dujo.

Ole døde i 1919 mens Ane Elisabeth først døde i 1936 i en alder af 87 år.

Kort efter Ole's død flytter Ane E. ind hos Ane Marie og Jens Carl, som på dette tids
punkt bor i Tilsted ved Thisted.

Få år herefter flytter hun til Frøstrup på adressen Kirkevej 2, hvor hun formentlig bor 
til sin død.

(Her bor i 1925 (FT) Viggo Mortensen (Juttas søn) en kort overgang hos mormor in
den han finder bolig i Øsløs-området. Han er skrædderlærling. Måske hos samme 
skrædder i Frøstrup, som Børge (født 1925) senere kommer i lære hos).
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Ane Elisabeth og Ole ligger på Lild Kirkegård:

Lild kirkes lapidarium - foto maj 2020.

(En fordel for slægtsforskeren, at mange kirkegårde på landet ikke mangler plads. Derfor bliver 
gravsten ofte stående i rigtigt mange år - her mere end 100 år!

På Lild kirkegård traf vi graver Jytte Koldsgaard, hvem jeg spurgte om hun vidste 
hvor Ane Elisabeth Christensens gravsten stod.

"Det gør jeg da - det er min oldemor!"

Mie & Jytte - grandkusiner! - Foto april 2020.
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Mens Ane Marie og Jens Carl boede i Thy/Han Herreder fik de 8 af de ialt 12 børn. 
Mon ikke Lisbeth har forløst de fleste?

Udlængsel & hårde tider

Omkring århundredeskiftet fandt de største emigrationsbølger til USA sted.
Ikke færre end fem af Ane Maries 8 søskende forsøgte lykken i "Guds eget land".
- Og vendte aldrig tilbage!

Det ældste af børnene - Christine Marie - rejste som 22-årig i 1901 til New York via 
Ellis Island til USA's nordvestligste hjørne - Idaho.
Hun blev gift og boede i 1920 i Little Creek, Power, Idaho og i 1930 i byen Landing.
Christine Marie døde i byen American Falls, Power County, Idaho, i 1951 og ligger 
begravet på Rockland Cemetery.

Den fem år yngre Martin Kristian (født 1884) rejste sammen med storesøster i 1901 
til USA. De har som de fleste andre gode kontakter på deres bestemmelsessted - i dette 
tilfælde i Idaho.

Han blev gift med Willie Belle Wallace - født Morris.

FT 1920 i Power County, Idaho

Willie fra Kentucky havde fire børn fra tidligere ægteskab:

Morris 13 år
Josie 9 år

og
Laton 7 år
Orpha 5 år.
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10 år senere havde de sammen fået Lars & Francis.

Martin døde i 1947 i Skamania County i staten Washington, som støder op til Idaho. 
Blev begravet på Falls View Cemetery ved breden af Snake River i Americin Falls, 
Idaho - hans hjemstavn det meste af livet.

Martins gravsten, Falls View Cemetery, Idaho.

Vilhelm Peter Anker - født 1885 - drog 19 år gammel via Liverpool til Boston, hvor 
han ankom 24. maj 1904. Han havde kurs mod Kansas City hvor han kendte en "Møl
ler".
Vilhelm var mejerist.
Død i USA 1963.

Lillebror Marius Kristian - født i 1886 - drog ligesom Christine og Martin til Ameri
can Falls, Idaho. Han giftede sig med Amelia Melvina.
Da han var 24 år boede han i Rhode Island, Massachusetts, på østkysten, men må se
nere være flyttet nærmere sine søskende.

I 1917 blev han registreret med henblik på evt. indkaldelse til tjeneste i 1. verdens
krig.
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Registreret "Christiansen" - men underskrevet "Christensen".
Marius har angivet sin mor som nærmeste pårørende at kontakte i påkommende tilfælde. 

Registrator har dog konsekvent skrevet Christiansen i stedet for Christensen 
- samt haft visse problemer med at stave til "Frøstrup, Denmark"

Marius blev åbenbart kaldt "Ruse" som det fremgår af gravstenen nf.
Marius døde som 85-årig og ligger på Valley View Cemetery i byen Rockland.

Marius' grav, Valley View Cemetery.
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Det næstsidste af børnene, Lars Christian født 1892, drog efter de øvrige til USA.
Ved FT 1930 som 38-årig boede Lars alene som lejer i American Falls.
Han blev gift med Mildred May Clausen og de boede i 1940 i Klickitat i staten Wash
ington.
Lars døde 1968 - 76 år gammel - i Tamaco, Pierce County syd for Seattle.

Lars' grav på Mountain View Memorial Park, Lakewood, Washington.
På stenen er nævnt, at Lars deltog i WW1 som ingeniør.

Mildred giftede sig igen med Frederick Schumacher.
Mildred døde først i 1996.

Det har været hårdt for Lisbeth og Ole at vide hver gang et af børnene drog af, at de 
næppe skulle ses igen.

Tænk om man havde bevaret de mange breve, som gennem årene er udvekslet over 
Atlanten. Hvilken historie de ville kunne fortælle.
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Mariane Roelsgaard

Ane Elisabeths søster Mariane Roelsgaard Nielsen var ligeledes jordemoder - måske 
inspireret af storesøsteren.

Mariane Roelsgaard

Mariane (1863-1940) fungerede forskellige steder i Nordjylland bl.a. i Ugilt ved Hjør
ring. Hun forblev ugift og er begravet på Ydby kirkegård.
Har desuden fungeret i både Østerild og Hjardemål.

Som tidligere nævnt passede hun sin mor og far - først i Ugilt, hvor Niels døde, se
nere i Østerild, hvor Ane Marie gik bort.

Trods ugift fødte Mariane i 1890 i Lild sogn en datter, Kristine Nielsen, som senere 
ændrer efternavnet til Roelsgaard efter morfaderen.

I højre kolonne tilføjet: "Som Barnefader er udlagt Ungkarl
og Bager Hermann Heitkjær (?) i Frøstrup." Bemærk at svoger Ole står fadder.
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FT 1890 i Frøstrup viser at Hermann (23 år) og Mariane (26 år) begge boede til leje 
hos en ældre dame på 71 år - Sidsel Marie. - Det gik så åbenbart galt!

Datteren Kristine - resultatet af dette "bofællesskab" - bliver ligeledes jordemoder og 
fungerede som distriktsjordemoder i Skjoldborg ved Vilsund.

Roelsgaard, Frøken Kristin«, 
Distriktsjordemoder i Skjoldborg. 
F. 24. Oktober 1890 i Glæde 
(Liid Sogn); dimitteret fra Rigs
hospitalets Jordemoderskole 1923: 
Distriktsjordemoder i Skjoldborg 
siden 1924, Fhv, Bestyrelsesmed
lem i Thisted Amts Jordcmodcr- 
iorrning. Adresse: Skjoldborg, 
V. Vilsund.

Nu til noget ganske andet:

Oldefar Ole's tiptip-oldefar var Thomas Caisen Praem.

Denne slægtning i lige linie vil jeg bruge nogle sider på.
Dels fordi den rummer en særpræget og spændende familiefortælling og fordi den er 
et stykke Danmarkshistorie.
Desuden berettes der om en stor personlighed, som i den grad forstod at udnytte både 
Guds Ord og de verdslige goder som samfundet og lovgivningen dengang tilbød en 
driftig præst.
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Thomas Caisen Praëm
1693-1763

Min hustrus 5xtip-oldefar (se slægtstavle og note) var den første af slægten Praëm, som 
kom til Han Herred og Thy.
Praëm-slægten prægede på mange måder egnen gennem mere end 100 år.

Ingvard Jakobsen skriver i forordet til sin artikel om

"Præsteslægten Praëm i Vester Han Herred og Thy":

"Studerer man de forskellige præstehistorier for de enkelte sogne i Han Herrederne og 
Thy finder man mange driftige slægter og mænd, der har efterladt sig uudslettige spor 
på historiens sti.
Mange har udført et stort arbejde på det kirkelige og åndelige område, men nogle har 
også haft med mere verdslige ting at gøre som landbrug, ejendomshandeler og kunsten 
at skrabe penge til sig.
Praëmslægten, der kom til egnen i første fjerdedel af1700-tallet har haft evner på alle 
de nævnte områder. Det er denne slægt .. denne artikel skal handle om."

Thomas (Caisen)Praëm fødtes i 1693 i Revninge som er en samling gårde sydvest for 
Kerteminde på Fyn. Han tog studentereksamen i Odense.
Drog efter embedseksamen til Kristiansand i Norge, som dengang var dansk, hvor han 
virkede som kapellan (hjælpepræst). Her blev han gift med Anna Olufsdatter Bagger.

De fik 11 børn hvor af de tre af sønnerne senere blev præster i Vester Han Herred. 
Den første fødte, Ole, fødtes i Norge. Resten af børnene i Danmark.

Barn no. 10, Susanna Dorothea Thomasdatter Praëm, er min hustru's 4xtip-oldemor.

Som 30-årig - i 1723 - fik Thomas Praëm præstekaldet Hjardemål. Dvs. han blev sog
nepræst. Her virkede han i 40 år til sin død i 1763.
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Hjardemål Kirke ligger smukt i det karakteristiske landskab mellem hav og fjord.
Kirken ligger blot 3 km fra havet.Før sandflugten blev standset - ved etableringen af 

klitplantagerne - blev kirketårnet benyttet som pejlemærke af de søfarende.
Foto april 2020 BNJ

Thomas var en oplyst og meget driftig mand.

I 1737 blev Øsløs Kirke sat til salg - med "bøndergods" (tilhørende bortforpagtede 
landejendomme), og "kaldsret" (retten til selv at vælge præst i sognet) samt "tiende" 
(sognets beboere betalte 1/10 af deres indkomst til kirken).
Thomas Praëm købte kirken.
Senere - ca 1750 - erhvervede han desuden både Tømmerby og Lild kirker med hvad 
der hørte til af gods og goder. Tømmerby Kirke købte han af etatsråd Peder Marsvin.

Ved først givne lejlighed fik Thomas indsat sine to præstesønner i embederne - han 
udnyttede "kaldsretten". Ole i Lild og Cay i Tømmerby.
(Se afsnit om Tømmerby Kirke)

11. august 1763 døde hustruen, Anna Bagger Praëm.

To måneder efter hustruens død skulle Thomas Praëm, som var blevet provst i Hillers- 
lev Herred, holde talen ved "Landemodet"* i St. Budolfi Kirke i Ålborg.
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St. Budolfi kirkes prædikestol

*) Landemode :
Et landemode er et årligt møde i et stift, hvor stiftamtmanden, biskoppen og prov
sterne deltager, og hvor administrative kirkelige sager afgøres. Indtil 1992 var lande
modet tillige en gejstlig appelret bestående af biskoppen og stiftamtmanden.

Thomas stod således på prædikestolen den 12.oktober 1763 og skulle holde tale for de 
øvrige deltagere i Landemodet.

På prædikestolen - midt under talen - faldt han død om til tilhørernes forfærdelse.

Måske har Annas død to måneder tidligere presset ham for voldsomt - efter mere end 
40 års ægteskab og 11 børn.
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Hjardemål kirkebog 1763.
Bemærk: Anna Bagger Praem død 11. august 1763 (62 år) og Thomas Praem død

12.oktober samme år (70 år).

Efter Thomas' død gik Tømmerby kirke i arv til sønnen Ole Bagger Thomsen Praem.

Thomas' øvrige gods blev efter arvingernes ønske sat på auktion.
Der var så meget at der måtte tre auktioner til før alle aktiver var kapitaliseret.

Ole's søn Edvard Praem overtog senere kirken efter faderen, men forvaltede sine mid
ler og embede så dårligt, at han måtte afhænde kirke og bolig.

Det skal understreges at flere lovændringer (endelig) gjorde en ende på præsters me
get gunstige forhold og derfor vanskeliggjorde videreførelsen for Edvard.

Ole lod opsætte et "epitafium" (mindetavle) over sine forældre og sine tre hustruer, 
hvoraf de to første døde i barselsseng. Tavlen hænger over indgangen til skibet.
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Mindetavlen i Tømmerby Kirke - opsat af Ole Bagger Praëm 1794. 
Foto april 2020 BNJ

Tekst:
"I denne kirke begravelse hvile mine salige forældre consistorial-assessor og provst 
Thomas Praem og Anna Bagger, som ejede Tømmerbye og Lild kirker og kaldede mig 
deres ældste søn Ole Bagger Praem, født på Christiansand i Norge 8. aug. 1721 at 
være sognepræst for Tømmerbye og Lild meenigheder, hvor jeg og i Herrens navn blev 
præst Ao 1753 ... 1769 consistorialråd, 1773 provst i Vester-Han Herred, død .... Gift 
1) 8. april 1755 med jomfru Kirstine Marie Røring, datter af sorenskriver i Øvre Rø- 
merige, »hun gik til sin evige sielemand i hendes femte barselseng« 20. april 1761 og 
hviler her med sin første lille datter »i begravelset«. 2) 20. juni 1770 med jomfru Cri- 
stence Hauch, født på Aalborg Slot, datter af kammerråd og amtsforvalter Hauch, gik 
ligeledes til sin siele-brudgom i sin første barsel-seng 21. nov. 1771 med en dødfødt 
datter. 3) 19. marts 1773 med Elisabeth Catrine Wold, som var født i Norge på Bal- 
lerøe, datter af resid. kapelland til Haslund, »hun lever, Herren skee tak, med mig 
endnu, og med hende har ingen børn haft«, død .. I første ægteskab fem børn: Gieds- 
chen, som gik hjem fire dage efter fødselen, Anna gift med sognepræst Hornum og 
Snæbum Daniel Hopp, Giedschen gift med hr. Jens Chr. Kirketerp i Thisted, hr.
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Edvardt Røring Praem kaldet af mig at være adjunctus og successor, Birgitte Dorthea 
gift med sognepræst til Als, Viborg stift, hr. Thøger Lassen Hauggaard.
Jeg præked’ det Guds Lam, som bar ald Werdens Synder."

Tilfældets høst:
Min hustru, Anne-Marie, fødtes 20 .marts 1951 i Fredericia.
Da hendes farmor og farfar i Frøstrup (Ane-Marie og Jens Carl) havde guldbryllup 24. maj samme år 
- og familien skulle samles der alligevel, besluttedes, at "Mie" lige så vel kunne døbes samme dag i 
den lokale kirke - Tømmerby Kirke!
Da Mie og jeg valgte at gifte os - 1984 - ønskede mine forældre - fra Fjerritslev - i bryllupsgave at 
forære os bryllupsfesten, hvilket vi - af mange grunde, herunder økonomiske - valgte at takke "ja" til. 
Vi valgte igen Tømmerby Kirke, da Mie var døbt her og vi begge fandt kirken smuk og ualmindeligt 
herligt beliggende.

Ganske uvidende var vi om, at Mie's formoder og -fader i lige linie, Anna Bagger og Thomas Caisen 
Praem, fra deres "epitafium" kunne følge med i ceremonierne under min hustrus dåb i 1951 og senere 
vielse i 1984.

Anna og Thomas var i mere end 100 år "hensat i åben begravelse" i Tårnrummet i 
Tømmerby kirke.
I 1876 (årstal indhugget i en af granitstenene) blev de alle begravet på kirkegården i en 
fælles grav omkranset af seks store lænkeforbundne granitsten. Gravene er i dag sløjfet.

Herrnhuterne & Praem-familien.
Den herrnhutiske kirke kom massivt til Danmark i 1771, da Frederik den 7. på opfor
dring af sin livlæge, Struense, gav dem land og skattefrihed i 10 år til etablering af en 
menighed i det der skulle blive til Christiansfeldt.
Herrnhuterne fik mange tilhængere - deriblandt Praem-familien.

Thomas Caysen Praem var allerede hjemmefra påvirket af menighedens vægt på for
kyndelsen af Jesu lidelse og død. Men også af Herrnhuternes dygtighed og ordentlig
hed.
Thomas sønner, Ole Bagger Praem og Cay Praem - Øsløs hhv. Tømmerby sogn, blev 
betydningsfulde for den herrnhutiske bevægelse i Vester Han Herred - den første efter 
Christiansfeldt.
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Herrnhuternes forsamlingshus yderst t.h. i Øsløs.
Foto ca 1860 af pastor Esman m.familie.

Forsamlingshuset opført 1773 på foranledning af Cay Praem - sognepræst Øsløs
1750-91

Note:

Slægtsrelation mellem min hustru og Thomas Caisen Praëm:

Slægtskab mellem Thomas Caisen Praëm og Anne-Marie Christiansen:

Direkte efterkommer (8 generationer)
1. Susanna Dorothea Thomasdatter Praem er datter af Thomas Caisen Praëm
2. Kirkesanger Thomas Henriksen Langballe er søn af Susanna Dorothea Thomasdat

ter Praem
3. Maren Langballe er datter af Kirkesanger Thomas Henriksen Langballe
4. Maren Skaarup Bierregaard er datter af Maren Langballe
5. Ole Kristian Christensen er søn af Maren Skaarup Bierregaard
6. Ane Marie Kristensen er datter af Ole Kristian Christensen
7. Børge Christiansen er søn af Ane Marie Kristensen
8. Anne-Marie Christiansen er datter af Børge Christiansen

(Genereret af MyHeritage)
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Tømmerby kirke.

- som var i familiens eje 1750-1819 (Praem'erne)
- i hvilken Ester og Helge blev viet i 1939
- Else og Arne blev viet i 1948
- Aase Marie blev døbt 1945
- Mie blev døbt 1951
- Mie og jeg blev viet 1984.

- samt utvivlsomt flere som har haft glæde af denne kirke!

Tømmerby kirke skal være rejst til ære for Dronning Bodil, som omkom i år 1103 
under en bodsrejse til Det Hellige Land. Hun rejste sammen med sin mand, Konge af 
Danmark, Erik Ejegod, som døde på Cypern samme år inden de nåede målet

Kirken rejstes, såvidt vides, i sidste halvdel af 1200-tallet.

Tømmerby Kirke, foto maj 2019.
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Tømmerby kirke set fra nord. Foto maj 2020. 
Tvivl om den fremherskende vindretning?

Mellem hav og fjord.
Omkranset af Tømmerby Fjorg, Lund Fjord, Selbjerg Vejle og Vejlerne.
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Dens beliggenhed er - i vores optik - ubegribeligt smuk:

Midt imellem hav og fjord - og med udsigt over Selbjerg Vejle og mod Tømmerby 
Fjord og Lund Fjord - med få kilometer til nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne.

Kirken er bygget af granitkvadre, som enkeltvis er smukt tilhugget efter de givne vink
ler.

I dag har kirken tegltag. Men oprindeligt var det tækket med bly.
Det var Thomas Praëm's barnebarn sognepræst Edvard Praëm, som i sin lange økono
miske nedtur solgte blyet til højstbydende. Edvard var også her uheldig idet skibet som 
fragtede blyet til køberen gik ned under sejladsen - med last, mus og mænd.

Der var tidligere to indgange til kirken - en til kvinder og en til mænd.
Den sydlige - mændenes - er nu tilmuret.

Flere mindetavler pryder skibet - bl.a. Ole Bagger Praëm's mindetavle over sig selv, 
sine tre hustruer og forældrene Anna Bagger og Thomas Praëm - (se afsnit om Thomas 
Caysen Praëm).

Kirkens skib er enkelt men smukt.

Skibet

Til venstre i koret - lige inden for korbuen af granit - står døbefonten - hvor bl.a. min 
hustru er døbt 1951.
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Den er gjort af granit på firekantet fod prydet med figurer - bl.a. fra Æsop's fabel om 
ræven og storken.

I døbefonten står et døbefad af bly med indskriften: "Tømmerbye Kirckisfuntefad 
1697".

Alterbordet består af en - ud af eet stykke - smukt tilhugget granitplade.

Altertavlen forestiller den korsfæstede og er fra 1736. Den er skænket af Marsvin-fa
milien og bærer dennes våbenskjold.
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Altertavlen fra 1736

Tømmerby-Lild kirker har haft mange ejere gennem tiderne :

Kong Christian den 1.
Vestervig Kloster
Kongerne
Otto Marsvin
Peder Marsvin
Provst Th. Praëm
Provst Ole Bagger Praëm
Pastor Edvard R. Praëm

? - 1460
1460 - 1553 
1553 - 1699 
1699 - ?
? - 1750

1750 - 1769 
1769 - 1799 
1799 -1819

- således i slægtens eje 1750-1819 - ialt 69 år!
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I A.Marschall's beskrivelse af Tømmerby kirke og dens historie skriver han om afslut
ningen på Praem'ernes ejerskab følgende: 

"Kaldsretten kommer således atter efter godt 100 år på kongernes hånd.
Bemeldte præst (Edvard Praem) foretog forøvrigt mange vidtløftige pengetransaktio
ner, dels med kirkegodset og dels med præstegården, og har sandsynligvis været i per
manent pengetrang. Han låner penge i de Lanhn'ske Stiftelser i Odense, som får pant 
i begge kirkerne for beløbet. Han betaler ikke renterne hvorfor de Lahn'ske Stiftelser 
gør udlæg i Kirkerne og efter begæring bliver begge kirker bortsolgt efter fire offent
lige auktioner den 2. oktober 1819."

Tilbage til Ane Marie:

Inden jeg afslutter afsnittet om Ane Marie og fortællingerne om hendes mor og for- 
fædre i Praem-familien må jeg erkende, at jeg ikke har mange oplysninger om hendes 
uddannelse og færden i de unge år. Som de fleste på de tider var hun sikkert ud at tjene 
for at dygtiggøre sig i de "kvindelige sysler".
Som ganske ung - formentlig omkring 17 år i 1898 - mødte hun Jens Carl fra Skander
borg, som på dette tidspunkt arbejdede på mejeriet Kaphøj i Tømmerby.

Jens Carl Christiansen

Jens Carl fødtes på en gård på Adslev Mark ved Skanderborg den 1. december 1874.

KB Adslev Sogn, Skanderborg.

Jens Carl var søn af Maren Jensen (46 år) og gårdmand Kristian Kristiansen. 
Dåben fandt sted den 17. januar 1875 i Adslev Kirke.
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Skibet i Adslev Kirke

Moderen, Maren Jensen 1830-90, havde fem børn af et tidligere ægteskab da hun gif
tede sig med Christian.
Hun giftede sig som ca. 25 årig med den ca. 63-årige gårdmand Søren Mikkelsen. 
Søren døde som 72-årig i 1864 - men de nåede i disse 10 år at få 5 børn, som Maren 
bragte med ind i ægteskabet med Christian Christiansen, født i 1827.

Maren og Christian fik kun to børn

Jensigne Severine Christiansen 1867 
og Jens Carl Christiansen 1874

Børnene fra første ægteskab er alle født i Koldt Sogn, som ligger få km fra Adslev 
Sogn, hvor både Jensigne og Jens Carl er født. Jeg kan derfor konkludere, at Maren 
ikke har overtaget gården efter sin første mand.
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I 1880 så husstanden således ud:

FT 1880 Adslev

Jens Carl voksede op med gamle forældre. De var hhv. 48 og 46 år, da Jens Carl blev 
født.

Han var kun 10 år da faderen døde og 17 år da moderen gik bort.
Hårdt for et ungt menneske.

Jens Carl kom i lære som mejerist på Nonnebjerg Mejeri i Skanderborg.

(Hertil vendte Ane Marie og han tilbage efter brylluppeti1901).

Jens Carl 25 år - ung, sporty, velklædt!
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Jens Carl Christiansen
Datering: ca. 1898

Øsløs ca. 1898. Jens Carl Christiansen 1873-1957, han var i mange år forsikringsinspektør, han brugte mest cyklen, og var det 
særlig langt væk rejste han med toget.
Billede er på Vesløs Arkiv, scannet 2.5.2010 på Vangsaa Arkiv.
Billednr: 31566

Arkiv Thy's tekst til foto af JC med cykel.

Idet jeg tager for givet at Arkiv Thy's datering af ovst. foto er korrekt, har den 25-årige 
Jens Carl boet i Øsløs omkring 1898 - og selvfølgelig mødt den unge og smukke Ane 
Marie fra Bjerget. Hun var i 1898 16 år gammel.
Fra folketællingen 1901 ser vi, at hun ikke mere boede hjemme - sikkert ude at tjene. 
Muligvis hos herskab eller på en gård i området.
Under alle omstændigheder må de have mødt hinanden i denne periode, hvor Jens Carl 
var i Øsløs.Han har sikkert arbejdet på Andelsmejeriet "Kaphøj" i Tømmerby.

Andelsmejeriet "Kaphøj", Tømmerby, ved 10-års jubilæet i 1906. 
(Foto Hannæs folk og egn)

Selv om de efter alt at dømme var blevet kærester så finder vi kort efter Jens Carl 
som mejerist på Vormark Mejeri ved Hesselager på Fyn.
Dette fremgår af kirkebogen ved brylluppet 24. maj 1901.

Samt af FT 1. februar 1901 i Vormark:
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Karl Christiansen, Adslev, Skanderborg er opført som mejerist.
Bem. at betyrerparret Ellen og Kristen Andersen også er fra Skanderborg!

Vormark mejeri ved Hesselager omkring år 1900.

Ane Marie & Jens Carl

- blev viet i Lild Kirke den 24. maj 1901.

KB Lild Sogn 24. maj 1901
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Som præsten har noteret er Jens Karl (med K) " Ungkarl og Mejerist i Vormark" og 
Ane Marie er "Pige i Bjerget".

Jens Carl er 27 år og Ane Marie 19 år.

Bryllup 1901
- det var stadig kutyme at bruden bar sort.
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I 1902 bor de i Egebjerg lidt nord for Horsens. Jens Carl arbejder formentlig som me
jerist på Egedal mejeri.

Egedal Mejeri - Egebjerg - (foto ca. 1895).

Dette ved vi fordi deres førstefødte, Magda, fødes den 16. marts 1902 i Egebjerg 
Mark.
Faderen, Jens Carl, er "Indsidder og Mejeriforpagter" - alder 28 år.
(En "Indsidder" er en person, som bor til leje hos en gårdmand eller husmand)

KB : Magdas dåb 8. maj 1902 i Hansted kirke.

Om Magda:

Magda blev gift med Lauritz Petersen og boede ved FT 1925 i lejligheden Turesens- 
gade 33 st.th. i København.
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Turesensgade 33, Kbh.

Lauritz var ejendomshandler og sammen havde de et ægteskabsbureau.

I 1940 boede de på Gl.Kongevej 47 i en lejlighed.

Da min kones søster, Aase Marie, blev født på Rigshospitalet den 21. sept. 1944 
var Marny og Børge flyttet ind i lejligheden nr 47 over gården, som var blevet ledig på 
meget uheldig baggrund:

Faster Ester - Magdas lillesøster - var i Tømmerby Kirke 6. april 1939 blevet gift med 
maskinarbejder Helge Frits Egon Madsen. Og Magda havde skaffet Ester og manden 
lejligheden i no. 47 over gården.

Ester og Helges bryllup i Tømmerby Kirke
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Esters mand var frihedskæmper og måtte flygte til Sverige (Rigsarkivet).
Helge vendte hjem efter krigen - men da var Ester borte.

Esther døde 17. juni 1944 kun 24 år gammel på Rigshospitalet af tuberkulose.
Bem.: ”Separeret”. Hun var så vidt vides hverken separeret eller skilt. Sandsynligvis 
har Ester efter Helges flugt været registreret som "separeret" for at beskytte hende.

Begravet fra Elias Kirke på Vesterbros Torv.

Elias Kirke, Vesterbro Torv, Kbh.

Marny, Børge og Aase flyttede ind i lejligheden Gl.Kongevej 47 over gården. De over
tog møbler m.v. mod at de fortsatte afdragene på samme (kilde: Marny).

Kuriosum: 1971-73 boede jeg (PA) på klubværelse Gl.Kongevej 49. Fra mit hjørne
vindue kunne jeg se over på lejlighederne i "nr. 47 over gården" - ganske uvidende om 
min senere families tilknytning.

55



Esters mand, Helge, fik efter krigen sit gamle arbejde ved statsbanerne tilbage og stif
tede senere familie.

Tilbage til historien:

Ane Marie og Jens Carl boede i 1906 i Horsens - Ryesgade 9 1.sal.

Ryesgade 9 1.sal, Horsens.

Som det fremgår er Jens Carl nu "Mælkehandler".

FT 1906 Ryesgade 9 1.sal, Horsens.

Fra Horsens drog familien mod Jens Carls hjemegn, Skanderborg.
De bosatte sig i Nonnebjerg, som ligger i det centrale Skanderborg lige ved siden af 
stationen.
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Her fødtes Ragnhild den 27. juli 1908.

Ragnhilds dåb 4.oktober 1908 i Skanderup kirke 
Her var Jens Carl ligeledes registreret som "Mælkehandler".

Bemærk, at "Distriktsjordemoder Elisabeth Christensen, Bjerget" samt "Mejerist 
Hans Frost, Nonnebjerg" står faddere til Ragnhild.

Ragnhild

Om Ragnhild:

Ragnhild giftede sig juli 1930 i København med prokurist Erik Otto Mossin.
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Vielse mellem Ragnhild og Erik - vidner: brudgommens moder og brudens fader.

De fik sammen to børn - Kirsten (1931) og Ib Erik (1933).

Ægteskabet holdt dog ikke og Ragnhild og de to børn er i 1940 flyttet "hjem" til mor
mor og morfar på gården ved Bjerget (s.d.). Børnene er da hhv. 9 og 7 år. (se senere).

Ved samme folketælling i 1940 boede Ragnhilds eks-mand Erik Otto Mossin sam
men med en 9 år yngre kvinde, Paula Christiansen!

FT København 1940
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Kirsten og Ib Mossin i Thy

Ib Mossins senere filmkarriere er velkendt.

Ib Mossin

Ragnhild traf strandfoged Martin Hansen, Klitmøller, og flyttede til "Strandfogedgår
den" i Vangså - Skjærbakken 5 - få hundrede meter fra Vesterhavet.

Flere steder angives, at de blev gift, men jeg har ikke kunnet verificeret dette.
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Strandfogedgarden i Vangsa - foto april 2020.
(De nuværende ejeres familie overtog garden i starten af1950'erne pa tvangsauktion 

efter Martin Hansen)

I december 1909 kommer Ane Marie og Jens Carls første søn, Orla.

Orlas dåb 6. februar 1910 i Skanderup kirke
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Skanderup kirke

Orla

FT 1. febr. 1911 Skanderup sogn, Skanderborg
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(Jens Karl, Ane Marie, Magda, Ragnhild, Orla samt en "dameskrædderinde", en 25- 
årig "pensionær" fra Tømmerby og en "mælkekusk".

Om Orla:

Orla bliver gift med Helga og de får børnene Lisbeth, Frits og Mogens.
Familien flytter til Præstbro Mejeri i Vendsyssel, hvor Orla bliver mejeribestyrer.

Præstbro Mejeri i 2017
- desværre forfaldent som de fleste nedlagte mejerier i dag.

Af FT 1911 fremgår, at Jens Carl er "Mælkehandler" for Mejeriet Nonnebjerg.

Denne mælkehandler for "Mejeriet Nonnebjerg" er ikke Jens Carl! 
Men foto er fra samme periode - ca. 1905.

Endvidere ses af folketællingen, at de har 3 logerende:
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Nærliggende at tænke sig, at Kathrine Krogsgård fra Vesløs har overtaget Jutta's væ
relse efter denne flyttede hjem ved juletid 1910? - Se "Fortællingen om Ane Elisa
beth".

Anne Marie Jensen 
Kathrine Krogsgård 
Johannes Jensen Langballe

25 år "Dameskrædderinde" & "Logerende
23 år fra Vesløs & "Pensionær"
? "Mælkekusk f. Mælkehandler Christi

ansen".

Familien flytter til Stilling - få km fra Skanderborg.

Her fødes deres 4. barn Kirsten Elisabeth.

KB 1912 Kirsten Elisabeths dåb
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Bemærk at Jens Carl er nu 36 år og "Agent og Danselærer".

Om Kirsten Elisabeth:

Ved folketællingerne 1921 og 1925 er Kirsten Elisabeth en del af familien.
Ved FT 1930 er hun ikke med. Da jeg ikke har kunnet finde hendes eventuelle bortgang 
i kirkebøgerne, hvor familien har opholdt sig, formoder jeg at hun er flyttet hjemmefra. 
Jeg er dog ret sikker på, at hun også blev et offer for tuberkulosen - ligesom hendes to 
søstre Edith og Ester - og begravet i hendes hjem-sogn.

I 1912 eller 1913 flytter familien så for bestandigt fra Jens Carls hjemegn ved Skan
derborg, til Vester Han Herred og Thy de næste 38 år for at slutte cirklen i Ålborg.

Næste ledetråd er Gudruns fødsel i Vesløs i 1914.
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Gudruns dåb 26.oktober 1913 i Vesløs Kirke.

63



Bem.: Jens Carl er nu "Malermester” og både mormor og morfar er faddere.
Om Gudrun:

Gudrun fik Grethe i et tidligt forhold.
Giftede sig senere med "Basse" (Knud Valdemar Petersen) og de fik Ruth, Jarl og 
Mogens sammen.

Gudrun & "Basse" i 1966 v. Mies konfirmation.

Knud døde allerede i 1966 og Gudrun i 1996. De ligger begge på Trinitatis kirkegård 
i Fredericia.

Ikke længe efter Gudruns fødsel flytter familien til Skinnerup Mark lidt nord for Thi
sted.

Her fødes i 1916 Christian Bech.
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Bech har været svag - døbt i hjemmet af pastor Balslev 2. juli 1916.
Morfar, Ole Christansen, er fadder - benævnt ”Particulier” som svarer til ”Rentier” - 

i.e. en person som lever af sin opsparing.
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Om Bech:

Christian Bech Christiansen var som sin far forsikringsagent.
Iflg. Marny var han meget dygtig både med sine hænder og som handelsmand.

Journalist og søn af Metha og Bech - Bent Bech Christiansen - skriver i sin artikel i 
Hannes Folk og egn:

"Det var op mod jul. Min far havde lånt en fladvogn og en lille hest og kørte rundt og 
solgte kranse og juledekorationer. Jeg var med, men om jeg holdt hesten, mens han 
var inde, husker jeg ikke. I hvert fald stod jeg ved siden af vog- nen et eller andet sted 
i Amtoft ved et hus med gavlen til vejen.

Da min far var på vej ind, kom der en cyklist med et par bagerposer. Det skræmte 
hesten, og den begyndte at løbe med vognen, væk fra vejen hen langs med huset i ret
ning mod min far. Han blev opmærksom på, hvad der var ved at ske og kunne forudse, 
at vilddyret ville smutte mellem huset og et udhus, hvor der var en ganske smal pas
sage. Der var under ingen omstændigheder plads til den lånte vogn med hans møjsom
meligt fremstillede varelager. I stedet for at springe væk ind ad døren, valgte han at 
standse den vilde hest ved at springe hen foran åbningen mellem husene. Han slog sig 
temmelig voldsomt ved sammen- stødet med hesten, men heldigvis ikke mere, end at vi 
kunne køre hjem, da dyret igen var blevet roligt."

I 1918 fødes Edith:

Edit's (Edith?) dåb 1918 i Skinnerup kirke.
Også her var morfar Ole fadder.
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Edith 1932 ? (konfirmand)

Om Edith:

Edith rammes af tuberkulose og dør som kun 17-årig i 1935 på Nationalforeningens 
Sanatorium i Skørping.

KB Øsløs Edith død 16. sept.1935
På dette tidspunkt er Jens Carl registreret "Forsikringsinspektør 

og Købmand i Øsløs By".

Hos sig på dødslejet havde Edith sanatoriets "Det nye Testamente" samt "Salmernes 
Bog" fra Gl.Testamente. (Begge bøger nu i vores reol).

Den lille hilsen på side 2 kan være fra præsten ved konfirmationen tre år tidligere:
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"Edith Christiansen
Priser Herren thi han er god, 

thi hans Miskundhed er evindelig.
Sal.118,1"

FT 1916 Skinnerup - Jens Carl Agent i Ulykkesforsikring.

I Skinnerup bor de tilsyneladende til leje hos lærer Kristian Pedersen og hustru.

Atter - omkring 1919 - flytter familien. Årsagerne til de mange flytninger ligger hen i 
det uvisse - denne gang til Tingstrup som i dag er en lille forstad til Thisted.

1920 fødes Ester - hendes død af tuberkulose i København 1944 er tidligere nævnt - 
hun døbes i Tingstrup Kirke.
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Ester 1920-44.

Året efter Esters fødsel flytter familien fra Tingstrup til Tilsted - matr. 5g, Tilsted.

Hvidhøjvej 11, Tilsted - matr. 5g, Tilsted.
Foto april 2020.
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FT Tilsted 1. februar 1921.
Bemærk, at Ane Marie's mor, Ane Elisabeth født i Glæde 1845 er flyttet ind efter Oles 

død december 1919. Hun flytter senere til Frøstrup.

Samme dag - 1. februar 1921 - hvor alle blev skrevet i mandtal - nedkom Ane Marie 
med endnu en datter - Ebba.

KB Tilsted Kirke februar 1921. 
Bem.: Jens Carl er her "Boelsmand".

(Et boelsmandssted er et mindre landbrug med mindst 15. tdr. land)

Om Ebba:

Ebba blev gift med Peter - de forblev barnløse.
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Ebba & Peter

November 1922 flytter familien atter - denne gang til Thisted, Nørregade 33, 1. sal.

1920 M. Christensen, maskinhandler, samme ejendom, skødelæst 4.1.
1920 Mads Østergaard, agent, matr. 76b, skøde læst 20.4.
1922 Jens Carl Christiansen, forsikringsinspektør, skøde læst 7.11.
1924 Hans Chr. Dige Mogensen, samme ejendom, skøde læst 6.1.25.
1943 MannusM aiinpsAn skoriP læst q 2

Notat fra tingbog for Nørregade 33, Thisted.

Nørregade 33 i Thisted - over porten. (Foto 2019)
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I Thisted fødes Torben den 22. september 1923.

Torbens dåb i Thisted kirke 18. november 1923.

Om Torben:

Torben går faderens og storebror Orla's fodspor og uddanner sig som mejerist.
Bliver gift med Jutta. Senere bliver Torben mejeribestyrer i Fjellerad syd for Ålborg.

Torben Jutta
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Mejeriet Damgaard, Fjellerad

Med udgangen af 1924 flytter familien igen-igen. Denne gang tilbage til Vesløs - Gl.
Feggesundvej 52.

Gamle Feggesundvej 52.
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Umiddelbart overfor Gl.Feggesundvej 52 lå Vesløs Mølle, hvor Jens Carl blev "møl
ler".

Vesløs Mølle, Gl. Feggesundvej 67.

20. juni 1925 kommer Børge til verden:

KB Vesløs Kirke 26. juli 1925 - bem.: "Møller Jens Carl.... "
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8. november samme år var der folketælling:

FT 1925 Vesløs
Om Børge:

Børge uddannes som skrædder hos Dyrby Jacobsen i Frøstrup.
Af folketællingen 1925 ses at den nu 15-årige Børge er lærling og bor hos skrædder
mesteren på Vestergade i Frøstrup.

FT Frøstrup 1940
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Børge Marny

Børge kommer senere til Vestervig som skræddersvend og møder Marny.

Børge får kongebrev og de bliver gift på rådhuset i Thisted den 5. januar 1945.
De får tre børn: Aase Marie, Preben og Anne Marie:

Foto ca. 1956

Børge dør 24. nov. 1997 og ligger på Trinitatis kirkegård, Fredericia.
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4. juni 1927 fødes Ane Marie og Jens Carls sidste barn (af 12) - Else.

Om Else

10. juli 1948 gifter Else (21) sig med landbrugsmedhjælper 
Arne Hammer Sørensen (28).
De vies i Tømmerby Kirke!

Else & Arne

De bosatte sig i Hasseris. Arne arbejdede hos F.L. Smidth hvor han både fik uddan
nelse som smed og som maskinarbejder. Arne fik som 58-årig en blodprop i hjertet 
og måtte tidligt lade sig pensionere.

Else og Arne fik 3 børn: Jens, Bente og Mona. Mona døde af kræft i 1986.
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Agnes & Jens 1974

Maj 1928 køber Jens Carl Sønder Øsløsvej 1A i Vesløs.

Ved FT 1930 er Jens Carl opført som "Forsikringsinspektør".

FT 1930 Øsløs. Den ældste hjemmeboende af børnene er nu Bech.

Krisen i 1930'erne bider fra sig!

Det var for mange danskere vanskelige tider i 1930-erne.
Således også for Ane Marie og Jens Carl.

I Maj måned 1938 kunne man i Fjerritslev Avis se nedenstående indrykning:
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Fjerritslev Avis 28. maj 1938

Ved Tvangsauktionen 
over Købmand J. Carl Christian
sens Ejendom i Øslos i Gaar blev 
1 lusmandskreditforeningen som 
ufyldestgjort Panthaver Ejendom
men tilslaaet for et Bud paa 3000 
Kr.

Fjerritslev Avis 16. juni 1938 
Bem. "Købmand" ...

Ejendommen gik således tilbage til "ufyldestgjort panthaver", Husmandskreditfor
eningen, for kr 3.000.

Et hårdt slag for familien!
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Vi ved dog, at købmandsforretningen fortsatte idet Marny, som først kom hos fami
lien omkring 1943, tydeligt husker butikken.

Familien flytter ind på en gård i Hjardemål - Fuglsangvej 5 - tæt på Ane Maries barn
domshjem i Bjerget.

Bjerget By

På Fuglsangvej 5 var der både plads til familien og dertil en del landbrugsjord.
Om Jens Carl har lejet sig ind eller har fået arbejde som landbruger/medhjælper på 
gården vides ikke. Men et faktum er, at de flytter ind formentlig i sommeren 1938.

Ved folketællingen 1940 bor foruden Ane Marie og Jens Carl deres 3 hjemmeboende 
børn:

og desuden

med de to børn

Bech 24 år
Ebba
Else

19 år
13 år

Ragnhild 32 år

Kirsten 9 år
Ib Erik 7 år

Ragnhild var netop blevet skilt sin mand Erik Otto Mossin.
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Desuden boede på gården Gudruns datter
Grete 4 år

Gudrun var vist i denne periode alene med Grete - så mon ikke Grethe var på landet 
hos mormor og morfar i "aflastning".

Kun godt et år efter en ødelæggende tvangsauktion - og så denne rummelighed!

FT 1940 Fuglsangvej 5
Bem: Kirsten, Ib og Grete står alle nævnt som "plejebørn".

Omkring 1945 flytter Ane Marie og Jens Carl til Frøstrup på Storkevej, hvor de bo
ede ca. 1945-52.

Storkevej 9, Frøstrup.
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Ane Marie og Jens Carl's guldbryllup blev holdt på Storkevej 9 i Frøstrup.
Ved samme lejlighed blev, som tidligere nævnt, min hustru døbt i Tømmerby kirke.

Guldbryllup 24. maj 1951.
Forrest: Ane Marie & Jens Carl

Bagest f.v.: Magda, Torben, Bech, Orla, Else, Børge, Ragnhild, Ebba, Gudrun

Barnebarnet, Bent Bech Christiansen, skriver i "Hannes Folk og egn":

"Min farmor og farfar boede i Frøstrup. Når vi skulle besøge dem, cyklede vi over 
Øsløs Mark, Hybjerg og Langvad hen gennem Tømmerby. De boede i et stort gult hus 
lige over for stationen, så vi kunne sidde inde i stuen og se, når toget kom.

Jeg kan egentlig ikke huske, hvad jeg foretog mig under de besøg ud over at kigge i 
blade, som min farmor havde indbundet i tykke bind, og så fik vi æble- kage, som vi 
spiste af tallerkener med en hullet bort i kanten.

Skulle vi overnatte, blev to store tunge lænestole sat sammen, og her blev der redt op 
til mig, så kunne jeg ligge og kigge op i loftet, hvor der var en bred hvid bort hele ve
jen rundt."
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De mange jobs

Ane Marie og Jens Carl boede i deres ægteskab på mindst 14 forskellige adresser.

Ane Marie var vist hjemmegående i de fleste år, men var meget aktiv i perioden med 
købmandsbutik i Vesløs.
Min svigermor, Marny, som har været en meget praktisk og dygtig husmor hele livet 
igennem har kun beundrende og rosende ord om sin svigermors kunnen.

Jens Carl havde tilsyneladende mange talenter og kastede sig ud i nye arbejdsområder 
når det var enten attraktivt eller nødvendigt for familiens ve og vel.

Vi ved, at han var uddannet mejerist. Desuden havde han talent for dans, idet han i 
bl.a. 1912 står anført som danselærer. Endvidere ved vi fra Børge (f. 1925) at faderen 
havde danseskole sidst i 30'erne. Så han har formentlig set mulighederne for at op
rette danseskole når de bød sig.
Endvidere er han livet igennem tilknyttet et forsikringsselskab som forsikringsinspek
tør.

Jobs-job.com:
"Forsikringsinspektører hjælper forsikringsselskaber med at håndtere de risici, der 
er forbundet med at yde forsikringsdækning til en kunde. De bruger det meste af de
res tid på området, der vurderer bygninger, maskiner og andre aktiver og noterer sig 
om de er udsat for risikofaktorer som gaslækage, ild og eksplosioner. Forsikringsga
rantister bruger disse oplysninger til at udarbejde politikker, der dækker sådanne ri
sici. For at blive ansat som forsikringsinspektør skal du have en post-sekundær kvali
fikation på et relevant område og de rette jobkompetencer."

Hvor meget dette job gav at beskæftigelse vides ikke, men sikkert er det, at han livet 
igennem udover sit hovederhverv havde sideløbende arbejde.

Liste over Jens Carl's arbejdstitler fra kirkebøger og folketællinger 1901-44:

1901 Mejerist
1902 Mejeriforpagter
1906 Mælkehandler
1910 Mælkehandler
1912 Agent & Danselærer
1913 Malermester
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1916
1916
1921
1922
1923
1924
1931
1935
1939
1944

Forsikringsinspektør
Agent for ulykke
Boelsmand (ejer af mindre gård)
Forsikringsinspektør
Inspektør
Møller
Mælkehandler
Forsikringsinspektør & Købmand
Avlsbruger
Landbruger

Jens Carl havde endvidere i høj alder også mod på malerkunsten:

To af Jens Carls malerier fra 1953 (80 år)

(Malerkunsten var måske ikke blandt Jens Carls spidskompetencer!)

Rummeligheden

Midt i oktober 1935 modtager Ane Marie og Jens Carl nedenstående brev (første og 
sidste side) fra "Lisl".
Lisl var "Wienerbarn" - eet af 20.000 børn -----  fra det efterkrigshærgede Østrig,
som havde tabt krigen 1914-18 og hvor der var stor knaphed på alt - også mad.
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Wienerbørnene var typisk i Danmark hos en plejefamilie i 3-12 måneder i perioden 
1919-25 for at blive "fedet op" få lys og sol og evt. tilbudt fornøden lægehjælp.

Som det fremgår er Lisl vel informeret om familien - Ediths sygdom - Else og Bech 
har åbenbart også været syge.

Men brevet - med en hilsen til Edith - er skrevet et par uger efter Ediths død på "Nati
onalforeningens Sanatorium i Skørping".

Præcis hvornår Lisl var hos familien ved jeg ikke. Hun var ikke til stede ved nogen 
registreringer.
Men at hun stadig korresponderede - og på dansk - med familien må siges at være 
stort. Det fortæller meget om både familien og om Lisl.

Har man spurgt familien hvor mange børn Ane Marie og Jens Carl fik - var svaret al
tid "13"!
- Har de talt Lisl med?
- Eller er der en tidlig død eller dødfødt jeg har "overset"?

Svaret findes et sted....
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Den sidste bopæl.

Bevæggrunden for at flytte fra Frøstrup til Ålborg kender jeg ikke - men Else boede i 
byen.
De købte en villa på Ternevej 12. Samlet boligareal 121 m2. Bygget 1925 (BBR).

Ternevej 12 (foto sept.2017)

Ret hurtigt blev Ane Marie svækket af sygdom (kræft?) og hjælp måtte til.

Marny og Børge med de tre børn blev bedt om at træde til. Der blev fundet arbejde til 
Børge og Marny skulle så "holde hus" for "de gamle" samt naturligvis sine egne mod 
at den unge familie fik husly.

Den 5. januar 1954 kunne Ane Marie ikke mere - 71 år gammel.

Selv om Mie kun var knap 3 år på dette tidspunkt husker hun klart farmor, farfar og 
huset.

Ane Marie blev begravet på Aalborg Almen Kirkegård, Hasserisgade.
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Døde Kvindekøn.

Ane Marie begravet fra Vejgård Kirke 9. januar 1954

Vejgård Kirke

Efter Ane Maries død flyttede Børge med familie tilbage til Fredericia.

Et halvt års tid før Ane Marie dør fylder Jens Carl 80 år:
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10. juni 1953fylder Jens Carl 80 år.

I et julekort til Magda, december 1956, skriver Jens Carl følgende: 

"Kære Magda! Jeg ønsker dig en god Jul og et heldbringende Nytår. Jeg håber du er 
rask og har det godt.
Jeg har været meget syg og i 3 Uger var jeg ikke hele Tiden ved Bevidsthed, men nu 
tror jeg at jeg kommer noget på ret Køl igen. Jeg (har det) nogenlunde taaleligt nu. 
Det har været en hård Tur for Else, hun har ordnet alt for mig.

Kærlig hilsen Far."

Forsiden af kortet - næste side - er et luftfoto af Ternevej 12 i 1950'erne.

Mest sandsynligt - iflg. Mie - har Børge taget kortet til sig under rømningen af Mag
das bo.
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Julekort dec. 1956 fra Jens Carl til Magda 
- forside og bagside.

Et halvt år senere, den 10 juni 1957, afgik Jens Carl Christiansen ved døden 82 år 
gammel og begravedes ligeledes fra Vejgård Kirke.
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Jens Carl begraves 15. juni 1957fra Vejgård kirke på Almenkirkegården i Ålborg.

Som det fremgår af kirkebogen døde Jens Carl på Engvej 54 i Hasseris.
Iflg. Jens var dette Else og Arnes hjem. Jens var 8 år da morfaderen døde og han hu
sker tydeligt hændelsen.

De er borte
- æret være deres minde
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Efterskrift:

Dette skrift om min svigerfars aner har været langt mere omfattende og 
spændende end jeg havde forestillet mig. Tak for det!

Mange stærke og spændende mennesker - mange skæbner - ofte i svære 
tider.

Mie og jeg har under de mange besøg i Han Herred og Thy følt os stær
kere og stærkere knyttet til denne dejlige og særegne egn, som har været 
hjemstavn for langt den overvejende del af vore aner.
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På alle tænkelige måder er familien 

forbindelsen til fortiden og fremtiden.

Alex Haley
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