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Brudstykker af

Marie og Laurits’
liv og slægt

Forord :

Med dette hæfte vil jeg forsøge at tegne et billede af Marie Kirstine Olesen og Laurits Marius Jensens
liv og slægt ud fra det fortalte og de dele af det skrevne – kirkebøger og folketællinger m.v. – som det
er lykkedes mig at grave frem.
Jeg vil tilstræbe at gøre opmærksom på de steder i fortællingen, hvor jeg ikke har følt mig 100 %
sikker i mine konklusioner.
Hæftet er skrevet primært til min hustru, Mie (Anne-Marie), som er barnebarn af Marie og Laurits.
Marie og Laurits var som danskere var flest på denne tid – arbejdsomme og nøjsomme. Ikke af lyst
men af nødvendighed.
De og deres forfædre var beskæftiget som arbejdsmænd, landbrugere, fiskere og håndværkere.
De var vel en del af den sidste generation, som almindeligvis fik mange børn. Ikke alle børnene nåede
voksenalderen.
Alle i denne gren af slægten var bosiddende i Thy eller Thyholm (Jegindø) – se kort.
Tak til alle, som har bidraget med fakta, fotos og erindringer.
Speciel stor tak til Marny, Mona, Mie og Poul Erik, som alle i høj grad har bidraget med fotos,
dokumenter og erindringer.
Anvendte forkortelser : KB : kirkebog, FT : folketælling.
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 til senere generationers eventuelle gennemsyn og/eller anvendelse. Omkring 600 filer/fotos/bilag.
Jeg har forsøgt at opdele teksten i nogenlunde sammenhængende afsnit/fortællinger som ind imellem
bryder med kronologien - men som forhåbentlig giver mening og sammenhæng for læseren.
ALLE personer som er aner/efterkommere i lige linie af vore to hovedpersoner er understreget for at
lette læsningen.
Endvidere har jeg enkelte steder lagt lidt forklarende tekst ind, hvor jeg har fundet oplysningerne
væsentlige eller blot interessante for fortællingen.
God læselyst!
Odense, den 15. august 2018
Poul Anker Nielsen
P.S.: Enhver uddybning, korrektion eller forespørgsel er meget velkommen – helst pr e-mail.
E-mail.: poulankernielsen51@gmail.com
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Sydthy, Thyholm, Jegindø.
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Marie Kirstine Olesen

Marie Kirstine Olesen fødtes 14. februar 1893 på Sønderskov Mark på Jegindø.

7

Husted

Bøhl

Sønderskov

Jegindø 1959
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Maren Kirstine & Johan Christian Olesen

Moderen, Maren Kirstine (1864-1946), var opkaldt efter sin farmor, Maren Kjerstine
Madsdatter, som i ung alder flyttede fra Thyholm til Jegindø – se afsnit om Maren
Kjerstine Madsdatter.
Faderen – husmand og fisker Johan Christian Olesen (1860-1933) – byggede huset
Bøhlørevej 15 i 1896.
Huset forblev i slægtens eje i mere end 100 år!

Bøhlørevej 15 – det yderste hus på Bøhlørevej - med færgebroen bagest. Foto ca. 1950.
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Marie var nummer 4 af i alt 10 børn.
Familien Olesen, Bøhlørevej 15, Bøhl:

Foto 1920 (?)
Stående f.v.:
Marie Kirstine
Karl Marinus
Peder Kristian Jensenius
Thomas Peter
Johannes Marinus
Peder Magnus
Otto Valdemar
Siddende f.v.:
Alma Kathrine Pouline
Johan Kristian
Maren Kirstine f. Pedersen
Ane Marie
Kirstine

(f. 14. februar 1893)
(f. 10. juni 1902)
(f. 3. december 1898)
(f. 30. april 1890)
(f. 5. april 1896)
(f. 17. september 1897)
(f. 10. marts 1901)
(f. 26. september 1904)
(f. 22. maj 1860 i Vester Assels, Mors)
(f. 27. marts 1864 på Jegindø)
(f. 14. oktober 1888)
(f. 3. november 1891)
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Ifølge kirkebøgerne har der tilsyneladende ikke været dødfødte eller tidligt døde børn
af Maren og Johan.
Mit gæt er at ovst. foto er fra Johans 60-års fødselsdag i 1920. Er mit gæt rigtigt er
Marie 27 år, gift og mor til Verner.
Marie voksede således op i et fiskerhjem med mange børn.
Ved FT i 1890 bestod familien af Maren Kirstine, Johan og deres lille førstefødte Ane
Marie.
Herefter vokser den hastigt

’

Ved FT 1901 bestod familien af Maren, Johan og de 7 først fødte. Desuden var Johans
mor Kirsten Olsdatter flyttet ind. Hun blev boende frem til sin død i 1911. Se fortællingen om Kirsten Ol(e)sdatter.
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FT 1906
Maren og Johan med 7 børn samt Johans mor. Bemærk at Thomas er registreret ”Fisker”.

FT 1916 Bøhl. Bortset fra Karl Marinus er alle børnene flyttet (linie 122)
Bemærk (linie 119) at Thomas Peter bor i nærheden og har stiftet familie.

FT 1940 matr.21 Jegindø.
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Bemærk, at Otto Valdemar (38 år) i 1940 bor hos mor Maren (76 år).
Maren dør 6. februar 1946 i Hvidbjerg, hvor hun (iflg. Marny) den sidste tid (1943-46)
boede hos datteren Alma. Marny besøgte sin mormor i Hvidbjerg.
Otto Valdemar har overtager huset i 1943 og ejer det til sin død i januar 1982. Efter
hans hustru, Johanne’s, død i 1995 overtager den sidste ”Olesen”, Villy Johan Olesen,
født 1945, huset indtil 1999, hvor ejendommen glider familien af hænde efter 103 års
ejerskab.
Marie voksede op i huset – med fjorden som nabo og arbejdsgiver.
Fiskeriet var selvfølgeligt.

Fiskerbåde i Jegindø Havn 1980 – foto Poul Moustgaard

Men også færgefarten mellem Bøhløre og Hesteodde på Mors gav næring til en del af
familien.
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Færgen og familien

Lidt historie om ”Færgen og familien” – delvis efter Jacob Olesen – Marie’s nevø:
”Indtil udgangen af 1960 eksisterede der færgefart mellem Bøhl på Jegindø og Hesterodde på Mors (tidligere kaldet Lund Odde og også kendt under navnene Hestør og
Hesterør Odde). Færgeriets historie fortaber sig tilbage i det dunkle, og det ligger
givetvis meget langt tilbage i tiden, at den første færgemand sejlede sin første passager
over det smalle farvand mellem Jegindø og Mors.
Nordøstspidsen af Jegindø, hvorfra man sejlede, har siden gammel tid haft navnet Bøhløre, og området kaldes Bøhl. Efter sigende opstod navnet, mens Jegindø var underlagt
herregårde på fastlandet. Først Bustrup på Salling og siden herregården Lund (senere
Gammellund) på Mors, som bl.a. havde store arealer omkring Hesterodde. På grund
af dette forhold skulle fæstebønderne udføre hoveriarbejde og sejles til Mors, hvor der
kunne være pisk, bøde og træhest i vente. Nordspidsen af Jegindø var derfor ikke just
forbundet med muntre oplevelser, og der var sikkert flere, som græd, når der skulle
tages afsked med familiemedlemmer på stranden. At "bøle" betyder på gammel jysk
regionalsprog at græde. På Morssiden sad herremandens ridefoged på sin hest og
modtog fæstebønderne. Deraf efter sigende navnet Hesterodde. Andre mener, at navnet
er af mere neutral oprindelse og henfører til, at engarealerne om sommeren blev afgræsset af heste.
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I 1860 opnåede to af Jegindøs beboere, Jens Jensen Husted og Thomas Pedersen –
(Maries morfar), kongelig bevilling med eneret til transport af gods og passagerer
mellem Jegindø og Mors.”
Red.: Jens Jensen Husted (født 1810) var gift med den 20 år ældre Maren Madsdatter
(Marie’s oldemor, 1788-1878) hvis yngste søn af 1. ægteskab med afdøde Peder Christian Jensen var Thomas Pedersen 1828-80 (Maries morfar). Thomas var krigsinvalid
fra Treårskrigen 1848-50 og fik efter sigende derfor bevillingen sammen med sin stedfar.
”Forud for dette havde der været meget tovtrækkeri, men nu var den livlige trafik igennem århundreder sat i faste rammer og godkendt af øverste myndighed.
Siden 1827 havde der været aftale imellem myndigheder og lokale folk om overførsel
af såvel embedsmænd som lokal post mod en årlig betaling af 8 tønder byg. I 1860 var
taksten for overfart 56 skilling for færgen, 24 skilling for den "store båd" og 16 skilling
for den "lille båd". I 1863 blev Peder Christensen Mouritsen medejer af færgefarten
og drev det indtil 1889. Christian Odgaard fra Nykøbing Mors overtog da færgeriet
ved en byttehandel. De byttede simpelthen gårde/husmandssteder. Christian Odgaard
havde færgeriet indtil 1895, hvor min morfar, Jakob Møller Pinderup (oprindeligt Jensen), overtog færgeriet. I 1918 overtog min far, Thomas Olesen (Maries ældre bror),
færgeriet efter sin svigerfar og solgte det i 1929 videre til Peter Kjeldgaard Madsen.
Thomas Olesen købte det igen i 1946 og havde det til foråret 1960, hvor det solgtes til
Bent Seerup, som drev det videre i et halvt år fra Jegindø Havn indtil efteråret 1960,
hvor færgeriet blev nedlagt.”

Sidste færgemand, Thomas Olesen (Maries bror) mf. og hustru Jensigne
og tv. sønnen Jakob Olesen - havnefoged Jegindø havn – foto 1953.
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Færgeriet måtte nedlægges da Jegindø ophørte med at høre under Mors m.h.t. offentlig
administration og retsvæsen. Bygningen af dæmningen mellem Thyholm og Jegindø
var stærkt medvirkende til denne udvikling mod afvikling.

Thyholm-Jegindø dæmningen omkring 1920.

Marie gik sine 7 skoleår i nedenstående skole på Kongevejen 47 :

Jegindø Skole 1880-1936
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Jegindø Kirke

Marie blev konfirmeret den ”1. Søndag efter Påske” - 4.april - 1907 – ialt var der 4
konfirmander dette år på Jegindø.

Maries ungdom fortoner sig, som så meget andet i denne skildring, i det uvisse.
Næste gang vi støder på Marie bliver ved mødet med Laurits fra Vestervig.
Men først skylder vi Marie’s forfædre og søskende en fortælling eller to.
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En fortælling om Maren Kjerstine Madsdatter
Marie’s oldemor (Maries morfars mor) Maren Kjerstine Madsdatter, fødtes i Ydby,
Thyholm den 6. december 1788.
Sit første ægteskab indgik hun 11. juni 1815 i Ydby Kirke få km syd for Hurup.
Maren ægtede Peder Christian Jensen fra Hansted sogn ved Horsens.
De bosatte sig i 1815 på Jegindø på en mindre ejendom – i dag adressen Bøhlørevej 1.
Stuehuset var nyt – kun 5 år gammelt (og står der endnu!).

Bøhlørevej 1 – ca. 1960. Bem. stuehuset fra 1810

Samme år fødtes deres første barn, Karen Marie Pedersdatter. Det var endnu ikke ganske slået igennem med -sen navne til piger.
Herefter fulgte

og sluttelig

1819
1820
1822
1828

dødfødt
Jens Pedersen
Christen Pedersen
Thomas Pedersen (Maries morfar).

24. februar 1833 dør Marens mand, Peder Christian, kun 45 år gammel.
16. november 1834 indgår den nu 45-årige Maren ægteskab med den 20 år yngre Jens
Jensen, som flytter ind på Marens gård i ”Husted Bye”, Bøhlørevej 1.
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Udskrift af Jegindø kirkebog 16.nov.1834.
Vielse Maren Kjerstine Madsdatter 46 år og Jens Jensen 26 år

Bemærk på ovst. Udskrift :
”Jens Jensen 26 år af Bøhl. Vaccineret af …. Hempe af Skive 31. august 1815.”
Og ved brudens tekst :
”Enkefrue Maren Kirstine Madsdatter 46 år af Husted. Har haft naturlige kopper”
Efter de mange koppeepidemier i 1700-tallet havde kongen lavet en forordning, som i
realiteten tvang voksne og børn til at lade sig vaccinere – med mindre man havde været
smittet og overlevet dette. Man kendte ikke til serum, vaccine eller antistoffer men
vidste altså, at kroppen på en eller anden måde var beskyttet når man én gang havde
været smittet. Man kunne efter forordningen bl.a. ikke konfirmeres eller vies uden dokumentation for vaccination eller tidligere smitte.
Ved FT i 1840 (ndst) fremgår at Jens er 30 år, gift og ”Gårdmand og Færgemand”, og
bor i ”Husted By” sammen med sin hustru Maren på 51 år, Jens på 20 år samt Thomas
på 11 år.

FT 1840 ”Husted By”
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Matrikelkort (OIS) med markering ved matr. 21b - Bøhlørevej 15 (Maries barndomshjem)
og med angivelse af ”Husted” ved matr. 44c - Bøhlørevej 1 (Marens hus – yderste t.v.)

Jens får senere tilnavnet ”Husted” p.g.a. hans hjem hos Maren i Husted resten af livet.
Han ernærer sig sammen med Maren af hvad gården kan give samt af privilegiet som
færgemand på overfarten Bøhløre-Hesteodde.
Her fik han – sammen med sin stedsøn, Thomas (Maries morfar), retten til færgedrift.
Iflg. et par kilder hjalp det at Thomas var krigsinvalid fra 3-årskrigen 1848-50. Jeg har
dog ikke kunnet finde Thomas i listerne over krigskadede danskere i 3-års krigen.

KB 1861 Jens Jensen dør – færgemand og gaardmand i Bøhl.

Da Jens dør i 1861 overtager Thomas – nu 34 år – gården.
Maren overlever således også sin 2. husbond.
Ved FT 1870 ser husstanden således ud på Bøhlørevej 1 :
20

FT 1870 : Maren Kjerstine Madsdatter (82)bor nu – på aftægt – hos søn og svigerdatter, Kjerstine
og Thomas. Børnene : Anne Marie (11), Søren Peter (8), Maren Kjerstine (Maries mor)(5), Peder
Christian (1), samt en sadelmagersvend som logerende.

Thomas sælger ejendommen i 1872. Måske af økonomiske årsager – han havde ikke
mere arbejde som færgemand.
Hvor han og hustruen, Kirstine Sørensdatter, flytter hen, vides ikke.
Maren Kjerstine Madsdatter dør 5. juli 1878 – 90 år gammel - og sønnen Thomas dør
ung – 52 år – 2 år senere i 1880. Samme år er hele familien i årtiets folketælling angivet
med teksten ”Modtager Fattigunderstøttelse” – incl. de nu tre yngste børn på 6-11 år.
Maren Kjerstine – nu 15 år – er ude at tjene.
Thomas’ enke, Marie’s mormor, Kirstine, lever endnu 35 år.
De første år med god hjælp fra børnene, som ernærer familien ved bl.a. fiskeri.
De flytter dog efterhånden hjemmefra. Kirstine er de sidste ca. 15 år af sit liv også
registreret som ”Fattiglem”.
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Marie’s mormor Kirstine Sørensdatters død 23. oktober 1916
Nedenstående foto af Maren Madsdatters stuehus fra 1810 som det ser ud i dag – landlig hygge.
Kunne disse vægge tale …..

Maren Madsdatters hus – Bøhlørevej 1, Jegindø. Anno ca. 2015.
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En fortælling om Kirsten Olesdatter
Maries farmor (Kirsten Olesdatter) fødtes i 1826 i Vester Assels på Syd-Mors

KB V.Assels 1826 : ”5 august – Moderen Maren Poulsdatter …. V.Assels. Udlagt som barnefader
gift mand Ole Klausen, Boelsmand.

Kirstens mor, Maren Poulsdatter, kom ”galt afsted” med ”gift mand Ole Klausen”.
Det samme skete for Kirsten selv som 25-årig!!
Det første barn, en søn, fik hun i 1851 med en gift mand, Poul Jensen Dahlgaard.

Poul Poulsens dåb juleaftensdag 1851.

Teksten i kirkebogen:
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”Født 19. december Poul Poulsen – moderen fruentimmer Kirsten Olesdatter Vesterassels til barnefader udlagt indsidder og gift mand Poul Jensen Dahlgaard.”
(Wikipedia : ”Indsidder” : En indsidder (også kaldet inderste) er en historisk betegnelse for en person, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et – ikke selvstændigt – hus af ham.
Udtrykket anvendes også om de syge eller gamle "stakler" på landet.)

I venstre kolonne er 55 år senere indført : ”Fik 1906 5. marts navnebevis af By- og
Herredsfogeden i Nykøbing Mors på navnet Poul Poulsen Dahl.”
Poul tog altså sent i livet en del af sin biologiske fars navn.
Kirsten Olesdatter blev aldrig selv gift men fik ikke desto mindre 4 børn med to mænd.
De følgende 14 år fik Kirsten Olsdatter (el. Olesdatter) yderligere 3 drengebørn :
1854
1860
1865

Peder Christian Olesen
Johan Christian Olesen, som giftede sig med Jegindø-pigen Maren Kirstine
Pedersen og fik med hende bl.a. Marie Kirstine, Laurits’ første hustru
Martin Olesen

Alle 3 med indsidder Søren Kristian Pedersen – men stadig uden giftermål.
Det første barn, Poul Poulsen, fik efternavn efter faderen ”Poul”.
Som det fremgår valgte Kirsten – ikke at give de 3 næste børn med Søren dennes navn
– ”Sørensen” eller ”Pedersen”. Men gav dem sit eget efternavn.
Navneloven førte til mange uhensigtsmæssigheder i starten af 1800-tallet.
”Regeringen prøvede derfor ved en forordning af 30. maj 1828 at få befolkningen til
at bruge faste slægtsnavne.
Forordningen var dog meget uklart formuleret og skabte mere forvirring end gavn. Og
irritation, da det i 1829 blev præciseret, at pigebørns efternavn nok måtte være faderens fornavn, blot det var med endelsen -sen og ikke -datter, men hvordan i alverden
kunne en pige hedde -søn? Almuen rystede på hovedet og fortsatte længe endnu med datter. En ting var dog gavnlig, nemlig at præsten nu indførte barnet i kirkebogen med
både for- og efternavn ved dåbshandlingen.
Da store dele af landbefolkningen altså valgte at se stort på 1828-forordningen (vel
forøvrigt med sognepræstens velsignelse?), følte Kirke- og Undervisningsministeriet
sig nødt til den 6. august 1856 at udstede et cirkulære, som indskærpede de gældende
regler. Det blev slået klart fast, at det én gang valgte familienavn "ikke blot skal komme
til anvendelse for alle børn i den samme generation, men også for alle følgende generationer i den samme familie, medmindre bevilling til afvigelse erhverves". Men stadig
24

strittede mange almuefolk især på landet imod, og først op mod 1870 ser man de gamle
traditioner næsten udryddet.
Kaos var bragt til ophør, men forinden havde man i 1830'erne og 1840'erne formået
at skabe søskendeflokke med flere forskellige efternavne. Anders Nielsens ældste børn
kom f.eks. til at hedde Niels Andersen og Maren Andersdatter, og de yngste Søren Nielsen og Johanne Nielsdatter/Nielsen. Hvem kunne på nær nærmeste familie vide at
denne flok rent faktisk var søskende?
Men i slutningen af 1800-tallet blev der fremlagt forslag på Rigsdagen, som gav folk
ret til som efternavn at bruge tilnavne, der havde været båret af deres far eller farfar.
Desuden skulle man også have ret til at antage navnet på den ejendom, man ejede,
såfremt den vel at mærke også havde været ejet af ens far og farfar. Endvidere havde
Justitsministeriet udarbejdet en lang liste over stednavne, "som stemte overens med
dansk sprogtone", som man kunne ansøge om at overtage som slægtsnavn. Og endelig
skulle fraskilte kvinder have ret til at antage deres ungpigenavn.”

Maries far, Johan’s dåb 1860 I V.Assels :

”Moderen ugift Fruentimmer Kirsten Olesdatter af V.Assels og udlagt barnefader ungkarl Søren Christian Pedersen i Vester Assels”.
Ved folketællingen samme år (1860) boede Kirsten med sine nu 3 børn hos moderen,
Maren Pouldatter i V.Assels.
I 1870 er det 4. barn, Martin, kommet til. Kirsten, Johan og Martin bor til leje hos en
70-årig enkemand, Christian Iversen, arbejdsmand i Vester Assels. De to ældste drenge
er flyttet hjemmefra.
Søren blev således 3 gange ”udlagt som barnefader” både juridisk og kirkeligt. Og intet
indikerer at Kirsten og Søren har boet sammen.
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Hvornår Kirsten Olesdatter er flyttet til Jegindø vides ikke. Men de 3 drenge hun fik
med Søren Christian er alle begravet på Jegindø og har altså efter alt at dømme tilbragt
en stor del af livet på øen.
Sandsynligt derfor, at deres mor er flyttet til Jegindø efter mormoderen, Maren Poulsdatters død.
Kirsten flyttede i 1889 ind hos sønnen Johan Chr. Olsen på Bøhlørevej 15.

FT 1901 matr. 21b Jegindø Bye – Bøhlørevej 15.

Ved FT 1901 er Kirsten stadig ugift (!) og nu 74 år. Bor hos sønnen fisker Johan
Kristian Olsen og hans hustru Maren Kirstine Pedersen og deres 7 børn :
Anne Marie, Thomas Peter, Kirstine, Marie Kirstine, Johannes Marinus, Peter Kristian
– Kirsten Olsdatter står på sidste linie som ”Slægtning, Alderdomsunderstøttelse.
En tanke:
At navnet ”Olesen” fra slægten på Mors forplantes til den i dag temmeligt store slægt
på Jegindø skyldes således at Kirsten Olesdatter (Maries farmor) aldrig giftede sig med
Søren Christian Pedersen fra Vester Assels - i første halvdel af 1800-tallet.
Var dette sket havde den store gren af slægten Olesen/Olsen på Jegindø heddet ”Pedersen” eller måske ”Sørensen”– og det er jo vanskeligt at forestille sig i dag.
Kirsten Olesdatter dør 10.nov. 1911, 85 år gammel på Jegindø. Bosiddende til det sidste hos søn og svigerdatter i Bøhl.
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Maries søskende

Ane Marie (1888-1957) bliver på Jegindø og gifter sig med Carl Christian Kjeldgaard
med hvem hun får datteren Agnes Louise. Agnes gifter sig med Vilhelm Christian
Nybo med hvem hun bl.a. får sønnen Tommy.

Thomas Peter (1890-1960) blev som beskrevet andetsteds den sidste færgemand på
”ruten” Bøhløre-Hesteodde.
Bor hele livet i Bøhl på Bøhlørevej få meter fra barndomshjemmet.
Thomas bliver gift med Jensine (Oline) og de får 7 børn : Anna, Marie Kirstine, Karen
Emilie, Lilly, Karla, Ellen og Jakob. Sidstnævnte blev havnefoged for Jegindø Havn.

Kirstine (1891-1940) gifter sig som bekendt med Laurits’ storebror Jens Mathias (s.d.)
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Marie Kirstine bliver Laurits’ hustru (s.d.)

Johannes Marinus (1896-1973) bliver gift med Oline og får 3 børn, Kristian, Einar og
Henry.

Peder Magnus (1897-1983) gifter sig med Karen og får 2 børn, Rita og Bjarne.

Peder Christian (1898-)
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Otto Valdemar (1901-1982) bliver aldrig gift (?)– boede hjemme hos moderen, Maren,
til han var mindst 38 år (FT).

Karl Marinus (1902-1962) gifter sig med Alma og får 2 børn, Erik og Gurli.

Alma (1904-1978) bliver gift med Knud og får drengene Ejvind, Bent og Jørgen.
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Laurits Marius Jensen
fødtes på en gård i Randrup ved Vestervig tirsdag den 19. september 1893.

Laurits’ dåb 15. oktober 1893 i Vestervig Kirke
men med pastor Petersen fra Helligsø sogn til at forrette dåben.

–

Det fremgår af kirkebogen, at der er søgt sognebåndsløsen til Helligsø Sogn ved pastor
Petersen. Årsagen hertil vides ikke.

Else Marie Lauritzen og Jens Christian Jensen – nogen tidsforskydning, beklager.

Barndomshjemmet i Randrup lå smukt ned mod Krik Vig tæt på Limfjordens åbning
mod Nordsøen. – I dag er hele matriklen – bortset fra gården – udstykket til sommerhusbebyggelse.
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Gården bar navnet ”Fjordglimt” – meget passende!

Foto af gården (1950’erne ?) bygget af fam. Møller Petersen (Laurits’ søster og svoger) i begyndelsen
af 1920’erne. Laurits’ fødegård, som blev nedrevet, lå omtrent samme sted iflg. nuværende ejer. Bem.
Krik Vig og Krik by i baggrunden. – Samt de to levende hegn som støder sammen midt i billedet t.h.
– de udgør skel mod Kærgården (se ndf.)

”Historiske Kort 1886-1935” – Randrup By, matr. 15a.
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Randrup By matr. 15a. Den røde aftegning midt i billedet er den oprindelige én-længede gård – Laurits’ barndomshjem. Ser vi på luftfotoet ovenfor - med tydelig visning
af de to skel mod nord og øst mod Kjærgaardens jorder - må vi formode at den gamle
gård frem til nedrivningen har ligget umiddelbart nordøst for den nuværende.

Realregisteret

Af realregisteret fremgår, at skødet på ejendommen matr. 15a er overdraget fra Jens
Mathias Jensen til Jens Christian Jensen i august 1893 formedelst kr 3.500.
27 år senere i 1920 overtog svigersønnen Peder Christian Møller Pedersen og datteren
Ane Kathrine f. Jensen gården, som de rev ned og byggede ny umiddelbart ved siden
af. Denne gård er i BBR registreret som opført i 1927. Datter og svigersøn måtte lægge
kr 18.000 for den gamle gård.

”Faster Karen”, familien og gården i Randrup – matr. 15a Randrup Bye
Laurits’ farmor og farfar – Ane Cathrine og Jens Mathias Jensen – er født i hhv. Bedsted og Skaarup (ved Vestervig). De er flyttet sammen på gården matrikel 15a i Randrup omkring 1845. Dette er et gæt – men vi ved, at alle deres børn er født I Randrup
(KB):
1846
Maren
1850
Karen
1856
Kirstine – død 1858
1858
Jens
1865
Jens Christian
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Karen (1850-1940) var hele sit 90 år lange liv knyttet til gården i Randrup.

Karen fødtes 23. januar 1850 i Randrup – bem. Jens Mathias er ”gårdmand”.

Jeg bemærkede under søgninger i kirkebøger og folketællinger at Karen måtte have
haft behov for familien livet igennem :
- Hun kom aldrig ud at tjene – blev ikke gift!
- Ved konfirmationen har præsten sat et ”?” udfor Karens ”kundskaber” – men dog
karakteren ”godt” (Ørsted-skalaen):
- Karen tilbringer hele sit lange liv på familiens gård – matr. 15a.

Karens konfirmation 1864

Ved folketællingen 1850 bor der hos Ane Cathrine og Jens Mathias udover døtrene
Maren og Karen også en væverske. Jens Mathias er registreret som landmand og tømrer.
Men næppe en væverske uden en væv!?
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På Thisted lokalhistoriske arkiv har jeg fundet nedenstående foto, som angiveligt viser
Karen og hendes mor (Laurits’ farmor) ved væven på gården i Randrup.

Ane Cathrine (th) og Karen ved væven – før 1900.

Væven er måske solgt/gået tabt i forbindelse med nedrivningen 1918.
Karen figurerer på samtlige folketællinger som boende på matrikel 15a.
D.v.s. 1850/1860/1870/1880/1890/1901/1911/1916/1930/1940.
(Note: der er en registreringsfejl i 1930 vedr. matriklen?)
I 1890 bor Karen (40 år) som eneste ”barn” på gården. Ane Cathrine og Jens Mathias
har dog to plejebørn Karen Marie (13 år) og Jens Mathis ( 6 år) boende. Disse er væk
i 1901.
I 1901 er Else Marie og Jens Christian flyttet ind hos de nu aldrende forældre (79 og
80 år) og Karen.
EM og JC har nu 4 børn – Jens Mathias, Laurits Marius (8 år), Ane Kathrine og Thorvald. Herudover bor Else Maries mor, Maren Knudsen (67 år) på gården. Hun angives
at leve af sin formue (FT).
Jens Christian er registreret som husmand og er 36 år.
I alt 10 personer bor nu på 15a.
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Laurits har (til Marny) berettet at Karen en aften bankede på døren i Vestervig. Hun
var ”flygtet” fra Vestervig Sygehus kun iført stedets standardklæder. Hun græd og beklagede sig over indlæggelsen. Hun ville ikke tilbage til sygehuset. Laurits beroligede
hende og tog hende indenfor til en kop kaffe. Senere blev Karen afhentet.
Adspurgt har Laurits sagt til børnene, at Karen ikke var i familie med dem. – Sandsynligvis for ikke at sætte for mange tanker i gang (?).
- Men Laurits’ ”faster” det var hun!

Karen Jensen 1850-1940

Da Laurits’ søster, Ane Kathrine og svogeren, nedrev den fædrene gård og byggede
den ny omkring 1927, var det aftalt at Karen ”fulgte med”. Ifølge nuværende ejer byggede man et lille værelse i stuehuset mellem køkken og stue til den nu knap 70-årige
Karen.
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Karens lille hjørne-værelse (max 6 m2) på matrikel 15a i Randrup. Foto 2018.

På ovenstående værelse (5-6 m2) boede Karen sine sidste år fra 1927-1940.
Iflg. Marny var hun en overgang indlagt i Viborg. Men iht. begravelsesanmærkningerne i kirkebogen døde hun i Randrup 22. marts 1940 90 år gammel på selvsamme
matrikel hvor hun blev født.
Fra vugge til grav!

Tilbage til Laurits!
Else og Jens Christian (Laurits’ forældre) blev viet i Vestervig kirke 16. november
1888:

Vestervig kirkebog 16. nov 1888. Som ”Forlovere” stod de to fædre: Lauritz Knudsen (1839-1899)
og Jens Mathias Jensen (1821-1901)
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Laurits voksede op i en større børneflok:
1891
1893
1896
1898
1899
1901
1902
1906
1908

Jens Mathias – opkaldt efter farfar
Laurits Marius – opkaldt efter morfar
Ane Kathrine
Thorvald – død samme år
Thorvald
dødfødt søn
Agnes Othilia
Konrad
dødfødt datter

Laurits’ søskende
Jens Mathias uddannede sig som fotograf – et kvalificeret gæt : hos fotograf Weirup i
Hvidbjerg. Vi kan se af hans fotos, som er fine og mange (tak til Poul Erik) at han på
et tidspunkt selv havde forretning i Hvidbjerg. Måske overtaget efter Weirup.
Jens Mathias giftede sig med den ældste datter, Kirstine (1891-1940), fra fiskerfamilien
Olesen fra Bøhl på Jegindø.

Kirstine

De fik 3 sønner : Ejvind, Svend Aage og Erik.
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Stående: Ejvind, Erik, Svend.
Siddende: Kirstine og Jens.

De bosatte sig 1924 i Skørping i et fotoatelier som bar navnet ”Mosebo”.
Svend Aage overtog efter faderens død en del af forretningen i Skørping.
Ved FT 1930 i Skørping var drengene hhv. 13, 12 og 6 år. Erik som den eneste født i
Skørping – de øvrige i Hvidbjerg.
Den tilforordnede ved folketællingen 1930 havde øjensynlig ikke Thyholms geografi
som spidskompetence. Om det er Kirstine eller Jens Mathias, der bliver spurgt om Kirstines fødested, vides ikke. – Men ”skriverkarlen” noterer frejdigt :”Jenø”.

FT 1930 Skørping. ”Jens, Kirstine, Ejvind, Svend og Erik.

Marny holdt meget af ferierne i Skørping. Sidste gang hun var der på ferie var Marnys
mor, Marie, med. Kirstine fik lillesøster Marie overtalt til at lade sig permanente, hvilket ikke var hverdag i Vestervig.
Laurits gav – iflg. Marny – højlydt udtryk for sit mishag ved hjemkomsten.
Jens Mathias forevigede Marie med den ny frisure :
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Marie – nu permanentet!

Kirstine dør 19. oktober 1940 kun 49 år gammel.
Jens Mathias gifter sig igen og dør først 12. september 1966 – 75 år gammel – i Skørping.
Mange af de gamle fotos i dette skriv stammer fra Jens Mathias’ arkiv, hvoraf en stor
del er havnet hos barnebarnet Poul Erik, hvis hjælp jeg er stor tak skyldig.

Anna Katrine (1896-) blev den 13.nov.1916 gift med arbejdsmand Peder Kristian Møller Pedersen fra Hvidbjerg.

Soldat Møller

De bosatte sig først i Gettrup mellem Vestervig og Ydby. Senere til Hvidbjerg.
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Som beskrevet tidligere overtog de 1918 Anna Kathrines fædrene gård på matr. 15a og
byggede den ny gård samme sted i 1927 – i dag Ingeborgs alle 2, Randrup.

FT 1930 Randrup. Anna (ikke Ane) Kathrine og Peder Christian med 5 børn
samt faster Karen (80 år).

De boede den sidste tid på Hurup Plejehjem.
”Utroligt gæstfri og rare mennesker” erindrer Marny.
Thorvald (1899-1958)
Thorvald blev ved landbruget.
Blev gift med Kristiane (1910-2003 !).
De bosatte sig i Randrup på en mindre gård på Ydbyvej og fik 4 børn :

Fra venstre : Kristiane, Marius Erik (f.1951), Else Margrethe (f.1941), Knud (f.1946), Niels
(f.1943) og Thorvald.

Marius bor i dag på den fædrene gård.
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Else Margrethe og Marius anno 2018

Agnes Othilia 1902-71

Agnes Othilia konfirmeres 1917
(Thisted lokalhist.arkiv)

Othilia boede sammen med sin far, Jens Christian, hos Marie og Laurits i Vestervig fra
sit 16. år til hun kom ud at tjene.
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Hun blev gift med postbud Andreas Marius Pedersen fra Hvidbjerg. Efter brylluppet
flyttede de ind hos hans forældre i Hvidbjerg.

Othilia og Andreas’ hus i Hvidbjerg (foto 2018)

Efter forældrenes død overtog de huset.
Fik 2 (?) børn, Else Marie 1929 og Kaj 1934.
Da Marie døde i 1943 kunne Laurits ikke klare både arbejde og pasningen af sin far,
Jens Christian og den yngste søn, Jørgen.
Så Othilia trådte til og Jens Christian tilbragte sit sidste år i Hvidbjerg i ovst. hus.
Konrad 1906-60
Efter moderen, Else Marie’s død i april 1917 brød den tilbageværende rest af familien
op fra Randrup og flyttede ind hos Marie og Laurits. Herunder Othilia og Konrad.
Konrad giftede sig i 1932 med Emma og fik 2 børn : Tage og Else Marie.
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Konrad, Tage, Emma og Else Marie på besøg i Skørping
(De 3 børn er Jens Mathias’ børnebørn)

Tilbage til historien :
Jens Christian ernærede sig og familien ved landbruget samt formentlig ved lidt skomagerarbejde. Om han i sidstnævnte var autodidakt eller havde haft læreplads vides
ikke. Men efter hustruens død og flytningen til Vestervig omkring 1918 havde han
skomagerværksted i den ene ende af huset hos Marie og Laurits.
Endvidere havde Jens Christian en ekstra tjans som Repræsentant for Hypothekforeningen.
Jens Mathias, den ældste af drengene, blev uddannet fotograf hos fotograf Weirup i
Hvidbjerg og faldt for den kønne Jegindø-pige Kirstine Olesen fra Bøhl.
De berammede deres bryllup til den 30. november 1915.
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Hele familien fra Bøhl og hele familien fra Randrup blev inviteret.
Et enkelt familiemedlem – Laurits – måtte ansøge om tilladelse til at rejse hjem for at
deltage i bryllupsfesten. Han var soldat i Fredericia.
Dette bryllup skulle vise sig at blive skæbnesvangert for Marie og Laurits – og hvad
deraf er fulgt!

Laurits i kongens klæ’r
28. januar 1915 stillede Laurits Marius Jensen sig til rådighed for det danske militær
på Seidelins Kaserne på hjørnet af Prinsensgade og Prinsessegade i garnisonsbyen Fredericia.
Laurits skulle aftjene sin værnepligt.

Seidelins Kaserne – hjørnet af Prindsensgade og Prinsessegade i Fredericia

Vi befinder os i starten af 1. verdenskrig, hvor Europa og store dele af resten af verden
er i flammer.
At være rekrut/soldat så tæt på grænsen til verdenskrigen (Tyskland) må have været en
anspændt oplevelse.
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Vagtafløsning Seidelins Kaserne 1915-25 Fredericia

Soldaterne på denne kaserne var privat indkvarteret. Måske derfor at Marie og Laurits
på et tidspunkt havde to soldater boende i huset i Vestervig (iflg.Mona).
Efter Fredericia Rekrutskole 28/1-19/5 1915 aftjente Laurits sin værnepligt ved 12.
bataillons 4. kompagni i Fredericia.

Menig Laurits Jensen (ca.23 år) foreviget på fineste vis af storebror.
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Laurits’ ”Forholdsattest” ved hjemsendelsen i august 1917:
”flink Soldat, hvis Forhold i Tjenesten har været særdeles tilfredsstillende.
Den menige er ædruelig.”

Laurits fik tilladelse til orlov i anledning af broderens giftermål. Han drog til Bøhl,
Jegindø.
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Marie og Laurits mødes ved deres søskendes bryllup.
Jens Mathias – Laurits’ storebror – havde udvalgt sig den ældste af pigerne fra Bøhl :
Kirstine.

Kirstine & Jens Mathias

Med til festen var alle Kirstines søskende, deriblandt den smukke 22-årige Marie Kirstine:

Samt Jens Mathias’ søskende – og heriblandt Laurits:
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Hvad der er hændt mellem de to ved denne lejlighed kan vi kun gisne om.
Men Laurits måtte tilbage til Fredericia i næsten et år før militærtjenesten var slut. Han
blev så senere kaldt ind et par gange i kortere perioder.
De har naturligvis været kærester og set hinanden når det var muligt.
Men sikkert er det, at godt et år efter mødet køber Laurits huset på Ydbyvej og ”ansætter” Marie som husholderske.
Marie og Laurits’ vielse
Uvist af hvilken grund blev Marie og Laurits ikke viet på Jegindø, men i Agger Kirke
og bryllupsfesten derfor i Randrup (?).
Årsagen kan være, at Jegindøs ny kirke var under opførelse og blev færdiggjort senere
på året 1918.

Agger Kirke

Kirkebogen 25. april 1918.
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Bem. ”Husejer i Randrup”

Bemærk at det anføres i kirkebogen, at Laurits var ”Husejer i Randrup” samt at Marie
Kirstine bærer titel af ”husholderske i Randrup”!? – Boede de sammen? Ja!
En ”husholderske” har en ungkarl vel lov at have?
Det er lykkedes mig at finde Laurits’ ejendom i Randrup via ”Realregisteret”:

Realregisteret

Som det fremgår ejede Laurits ejendommen (i dag Ydbyvej 6), Randrup By matr. 2i, i
godt et år.
Fra 21/2-1918 til 15/5-1919.
Som det fremgår tjente han på ejendommen kr 1.350 på 15. måneder! Taget i betragtning, at timelønnen for en arbejdsmand i 1918 var under 1 kr (DA’s statistik) og altså
lidt under 50 kr for en uges arbejde (48 timer) så tjente Laurits på Ydbyvej 6 hvad han
tjente som arbejdsmand på et halvt år. Laurits har muligvis forbedret eller udbygget
huset.
Huset lå på matr. 2g. Huset eksisterer ikke mere.
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Marie og Laurits er givetvis flyttet sammen på Ydbyvej under påskud af at Marie var
husholderske.

Familien stiftes
Så allerede 25. april 1918 gifter de sig og 9 måner senere – den 12. januar 1919 - nedkommer Marie med deres første barn, som de døber Mary Kristine.
Ingen i deres familier bar dette navn – derimod bar flere navnet ”Kirstine”. Mon ikke det er en fejl
fra præsten – ligesom Maries gravsten på Vestervig Kirkegård, hvor hun benævnes ”Marie Kristine
Jensen” sit dåbsnavn ”Kirstine” til trods.

Mary’s dåb 23. januar 1919. Præsten har tilføjet senere : ”Barnet døde 26. maj 1919”.
Bemærk at Laurits er ”arbejdsmand” altså inden start af vognmandsforretningen.

Mary bliver kun 4 måneder gammel.
Et hårdt slag for de nygifte.
De bor stadig på Ydbyvej 6 - jvf. Kirkebogen.

Problemet og løsningen
Jens Mathias (Laurits’ farfar) dør 20. februar 1901 (80 år).
I 1911 (FT) bor Laurits’ farmor Ane Kathrine (88 år) og Karen (61 år og modtager af
fattighjælp) på gården.
E.M.’s mor Maren (77 år) bor der ikke mere (?) men dør først i 1915! Om hun er i pleje
hos anden del af familien vides ikke.
1917 dør Laurits’ mor, Else Marie som 52-årig.
Samme år dør Laurits’ farmor, Anne Kathrine, som 94-årig!
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Børnene:
Jens Mathias (26 år) er gift og driver fotoforretning i Hvidbjerg.
Laurits (24 år) bor på Ydbyvej 6 med sin ”husbestyrerinde”, Marie.
Thorvald (18 år) er ude at tjene.
Ane Kathrine, 21 år, er netop blevet gift med Peder Christian Møller Pedersen og bosat
i Hvidbjerg, hvor Møller er registreret ”arbejdsmand”.
Både Agnes Othilie (15 år) og Konrad (11 år) er hjemmeboende på gården.
Efter Else Maries død så det svært ud for Jens Christian.
Han så sig ikke i stand til at klare gården alene – for slet ikke at tale om pasningen af
Karen, Othilia og Konrad.
Et års tid efter Jens Christian er blevet enkemand beslutter familien
- at Ane Kathrine og hendes mand overtager den fædrene gård – incl. Karen. Man har måske indset, at det var bedst for Karen at blive i vante omgivelser. Overtagelsen sker i 1918. Senere i 1927 (?) bygges den nuværende
gård (s.d.) ved siden af den gamle, som rives ned.
- at Jens Christian , Othilia og Konrad (?) tager bolig hos Marie og Laurits,
som netop har solgt Ydbyvej og erhvervet huset i Vestervig. Dette hus må
være købt til formålet. Sandsynligvis har Ydbyvej været for småt, når der
også skulle være plads til faderen (med værksted) og de to søskende – plus
de børn som Marie og Laurits ønskede sig.
Hvorledes man har ”gjort boet op” mellem børnene henstår i det uvisse.
Men således stod familien atter sammen om en god løsning.

Tilbage til familien
De følgende 13 år fødte Marie yderligere 7 børn:
Verner
Johannes
Egon
Marny Elisabeth

31. marts
18. marts
20. marts
19. dec.
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1920
1922
1924
1925

Aage Rust
Aase Marie
Jørgen Rust

25. juli – 18. aug. 1927
19. april 1929
4. august 1933

Aage blev kun få uger gammel.
Aase Marie døde som kun 13 årig af meningitis.

Aase Marie 1929-42

Aase Marie Kristines dåb 1929.
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Egon – Marny – Jørgen – Johannes – Verner
Foto fra Marie og Laurits’ sølvbryllup 25. april 1943.

Omkring børnenes videre liv – meget kort:
Verner – født 1920.
Verner var forkarl på ”Overgården” i Vestervig
Verner flyttede senere til Sjælland og arbejdede en længere periode på Hermosagård i
Brøndbyvester.
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”Hermosagård” – Brøndbyvester

Verners arbejdsgiver tilbød – efter sigende (Mona) – at hjælpe hvis han ville tage en
uddannelse på f.eks. Landbohøjskolen. Måske grundet hans ringe skolekundskaber (1.7. klasse) turde han ikke tage springet.
Senere arbejdede Verner samme sted som Jørgen hos en entreprenør.
Verner giftede sig med Ruth, som havde to børn, Poul Erik og Karsten. De fik sammen
Helle i 1959. Hun er døbt i Vestervig Kirke på dagen for Monas konfirmation. Familien
skulle jo samles alligevel.

Ruth & Verner

Verner er begravet fra Brøndbyvester Kirke.

Johannes – født 1922.
Johannes bosatte sig ligeledes ved hovedstaden. Først i Glostrup og senere Brøndbyvester.
Johannes blev gift med Rita og sammen fik de 3 piger – Hanne, Kirsten og Anni.
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Rita & Johannes

Johannes arbejdede det meste af livet på Civilforsvarets værksted (i dag Beredskabsstyrelsen). Johannes opnåede at modtage Fortjenstmedaljen for 40 års fortjenstfuld indsats i offentlig tjeneste.

Egon – født 1924.
Egon arbejdede som ung på forskellige gårde på egnen omkring Vestervig. Han var
meget dygtig og arbejdsom og stillede ikke store krav. Blev indstillet til mellemskolen,
men valgte det fra.
I de unge år fandt ingen pige vej til hans hjerte og han blev ramt af udlængsel.
Han ville til Canada for at prøve lykken i de canadiske skove.
Ved familiesammenkomst inden afrejsen blev nedenstående dejlige foto taget – fortæller Marny.

55

F.v. : Jørgen, Laurits, Egon, Johannes og Verner.

Turen til Canada blev imidlertid ikke til noget.
I stedet drog Egon til Sverige – for at arbejde i de svenske skove ved Karlskoga. Sandsynligvis for savværket, som i dag hedder ”Moelven Valåsen Wood”.
I Karlskoga mødte han Ingrid, som havde 3 drenge, Andreas, Joachim og Michael, fra
tidligere ægteskab i Tyskland.

Ingrid & Egon
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Ingrid og Egon fik to drenge Jens Christian og Jørgen. Opkaldt efter Egons farfar og
broder (?)
Familien drog hver sommer i mange år til Danmark på besøg hos Egons søskende.
Ingrid døde 2017 og Egon måtte på plejehjem som 95-årig – døv og blind.
Egon sov ind 26. februar 2018 i Karlskoga, Sverige.

”Lika stille, som Du levat
Lika stilla gick Du bort”
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Marny – født 1925.
Marny Elisabeth blev sandsynligvis opkaldt efter sin søster Mary.

Den purunge Marny besøger Laurits i Agger.
Slet skjult tilfredshed hos Laurits.

Marny kom tidligt ud at tjene omkring 1940 på en gård i Randrup.
Selv om Marie ikke havde pålagt Marny særligt mange huslige pligter i hjemmet i
Vestervig fik hun hurtigt vist at ”hænderne vendte rigtigt”.
Marny bliver kæreste med skræddersvenden, Børge Christiansen, med hvem hun får
børnene Aase Marie (21. sept. 1944), Preben (27. sept. 1948) og Anne-Marie (20. marts
1951).

Fra venstre : Aase Marie (9 år), Marny (28 år), Mie (2 år), Preben (5 år), Børge (28 år).
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Familien flytter de første år flere gange : Thisted, København, Fredericia og så til
Aalborg, hvor Marny passede sin svigermor den sidste tid (1952-54) og Børge arbejdede i Aalborg som skrædder.
Herefter til Vesløs for til slut at lande i Fredericia.
Aase er født på Rigshospitalet i København. Preben og Mie i Fredericia.
Børge dør 1997 i Fredericia - 72 år gammel.
Marny bor stadig (2018) i Fredericia – nu 92 år gammel.

Jørgen født 1933
Jørgen gik i mellemskolen et par år (kilde: Mona) men stoppede, da han fik læreplads
hos genboen, slagter Poulsen. Men på grund af eksem på hænderne måtte han imidlertid stoppe her.
Fik så ansættelse på Teglgården i Vestervig

Teglgården - foto1955

og senere på Forsøgsgården Studsgård ved Herning.
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Statens forsøgsgård i Studsgaard - foto1958

Jørgen drog herefter over til Egon i Karlskoga og arbejdede nogle år i skovene sammen
med storebror.
Hjemme igen slog han sig ned nær København og arbejdede som betonarbejder.
Blev gift med Birthe, som havde Hasse og Peter.
Birthe og Jørgen fik sammen Per.
Efter disse få linjer om Marie og Laurits’ børn går vi videre med fortællingen i Vestervig:
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Krisen kradser!
Den 16. august 1934 kl 14:30 blev Hassing-Refs fogedret sat med henblik på at forestå
tvansauktionen over Laurits Marius Jensens ejendom i Vestervig.
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Familien bestod i 1934 af
Laurits
Marie
Verner
Johannes
Egon
Marny
Aase Marie
Samt
Jens Christian

41 år
41 år
14 år
11 år
10 år
9 år
5 år
68 år

Laurits havde hidtil klaret sig med sin vognmandsforretning baseret på hestevogne og
hertil egnet trækkraft.
Automobilerne gjorde i disse år deres hastige indtog – også i Danmark. Konkurrencen
fra bilerne var for hård for Laurits’ hestetrukne køretøjer og indtægterne kunne ikke
længere dække udgifterne.
Samtidig hærgede 30’ernes økonomiske krise hele den vestlige verden med bankkrak
og tusindvis af virksomheder bukkede med massiv arbejdsløshed til følge.
I Danmark var arbejdsløsheden i starten af 30’erne mellem 20 og 32%.

Givetvis ville ingen bank i disse tider give Laurits lån til erhvervskørekort endsige til
automobil.
Vognmandsforretningen måtte lukkes, hestene sælges (?), huset på tvangsauktion.
Intet arbejde (?).
”Det var hårdt for far!” husker Marny.
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Ejendommen – foto 2018

”Kreditforeningen for Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Jylland” kunne ved
tvangsauktionen fremvise tilgodehavende på kr 6.169 og ”Husmandshypothekforeningen for Danmark” et tilgodehavende på kr 3.799.
I alt ca. kr 10.000 i gæld til kreditforeningerne – svarende til kr 370.000 i 2018-kroner.
På tvangsauktionen begærede sagfører Th. Jacobsen tvangsauktionen aflyst efter at
have budt kr 6.500 under forudsætning af at intet andet bud blev afgivet.
Tvangsauktionen blev aflyst!
Dette bud ville dække kreditforeningens krav på kr 6.169 med tillæg af omkostninger.
Men ikke hypothekforeningens tilgodehavende på knap 3.799 kr.
Det er interessant, at Husmandshypotekforeningen ved tvangsauktionen er repræsenteret ved ”Foreningens Repræsentant Jens Chr. Jensen, Vestervig”. Altså Laurits far,
som dels bor i den aktuelle ejendom og dels i rigtig mange år har været denne hypotekforenings repræsentant i området - jf. nedenstående FT fra 1911 :

FT 1911 Randrup – matr. 15a
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Beskæftigelse : ”Landbrug/Repræsentant for Hypothekforeningen”

Jens Christian havde i mere end 20 år arbejdet for Hypothekforeningen og var derfor
naturligt dennes repræsentant også ved tvangsauktionen over sønnens ejendom i Vestervig.

Efter auktionen, hvor Husmandshypothekforeningen indfriede gælden til Kreditforeningen på kr 6.169, ejede førstnævnte ejendommen indtil august 1936, hvor Marie
Kirstine overtager for kr 7.300.
Købet finansieredes således :
Nyt hypoteksforeningslån
Pantebrev til samme
Kontant
I alt

kr
kr
kr

6.000
800
500

kr

7.300

De 300 af de 500 kr af den kontante betaling er lånt (Gældsbrev) i Thylands Bank med
Jens Christian som kautionist og selvskyldner.
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Således lykkedes det familien at komme videre midt 30’ernes krise.
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Laurits i Agger
Laurits tog efter lukningen af vognmandsforretningen i starten af 1930’erne arbejde
som arbejdsmand og jord- og betonarbejder.
I starten af 30’erne søgte og fik han arbejde hos Vandbygningsvæsenet i Agger.
Vandbygningsvæsenet – i dag Kystdirektoratet:
Flere storme har i årenes løb gennembrudt diger og dæmninger langs vestkysten, hvor
mennesket har søgt at varetage sine interesser ved at kæmpe mod naturen.
Efter den sidste store stormflod, som gennembrød ved Thyborøn og gjorde Limfjorden
til et sund har forskellige tiltag søgt at holde havets kræfter i ave. – Med vekslende
held.
Forskellige interesser – fiskeri og landbrug - samt hensynet til flora og fauna har gennem årene givet anledning til mange diskussioner.
Ved Agger Tange (7 km vest for Vestervig) har Vandbygningsvæsenet (VBV) i snesevis
af år søgt at kystsikre – bl.a. ved at bygge høfter og ”trappediger” i stor stil.
Det var ved VBV’s høftearbejde ved Agger Tange at Laurits arbejdede i omkring 25
år.

Sjakket i Agger – omkring 1950. Laurits nr. 3 f.v.
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Laurits var meget vellidt blandt sine kolleger og respekteret af sine foresatte. Dette
fremgår af gavelister og artikler ved 60-års dagen samt nekrologen efter Laurits’ bortgang i 1965.

Ovst. forstørret.

Ved 60-års fødselsdagen modtog Laurits et gavekort, som 85 arbejdskolleger og formænd havde samlet ind til ( 2 kr pr mand – sv.t. ca 75 kr i 2018). Alle med navns
nævnelse!

Mellem Agger By og arbejdspladserne langs kysten var bygget specialjernbaner til
fragt at det meget store og tunge materiel (sten, beton, skinner og sveller).
Togene fragtede ligeledes arbejdsholdene ud og hjem fra pladserne.
Der var forskel på de små arbejdstog i Agger og så dem i Thyborøn.
Togene i Agger var røde – i Thyborøn blå.

67

De røde tog fra Agger – nu på museum!

”Arbejdertoget fra Agger-Tange til Agger By”
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Høfder ved Agger (foto 2018)

Marie dør
I foråret 1943 kalder Laurits Marny hjem fra sin plads på den nærliggende gård.
Marie var syg. Kræft. Dette var ca. ½ år efter Aase Maries død.
Laurits havde brug for hjælp til husholdning og pasning af sin kære hustru.
Han skulle jo også passe sit arbejde i Agger hos VBV.
Othilie overtaltes til at deres far, Jens Christian, flyttede ind i huset i Hvidbjerg. Jens
Christian var da 78 år. Han døde mindre end et år efter flytningen - den 8. januar 1944.
Marny kom hjem til Vestervig og passede hus, sørgede for mad og hjalp sin mor og far
i den svære tid, hvor kræfterne bare svinder og svinder.
Og da Maries sygdom hen mod slutningen bandt hende til sengen bad Laurits Marny
om at sove hos moderen, da Maries urolige nætter forhindrede Laurits i at få den nødvendige søvn til dagens strabadser i Agger. Der fandtes ikke dengang som nu et begreb
som ”pasningsorlov”.
Søndag den 17. oktober 1943 siger Laurits til Marny, at han denne nat ønsker at sove
ved sin hustrus side.
69

Næste morgen er Marie Kirstine død – blot 50 år gammel.
Mindre end 3 måneder senere dør også Laurits’ far, Jens Christian.
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Laurits og Kirstine Marie
Efter den første tids sorg over tabet vokser de daglige problemer.
Laurits kunne jo ikke binde Marny til hjemmet så han søgte en husholderske.
En ansøger faldt i hans smag: Kirstine Marie – 35 år.
Kirstine Marie var fraskilt og havde en adoptivsøn, Kaj Verner født 17. juli 1937.
En erfaren, dygtig husmoder var Marie – de flyttede ind.

Kirstine Marie Mølgaard
Kirstine Marie fødtes på en større gård på Ettrupvej 24 ca. 5 km nordøst for Vestervig.
Hendes forældre var Ane Mølgaard (f.Andersen 31.6.1886) og Anders Peder Mølgaard
(f. 2.1.1878).

Gården ligger der stadig og stuehus og to af avlsbygningerne er bygget i 1870 (BBR).
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Kirstine Maries fødehjem

Zoom af ovst.

I erkendelsen af at ovst. foto er et familieklenodie er sandsynligheden for at det er Ane
med et af børnene på armen stor.
(I dag har hovedbygningen tegltag med solceller på sydsiden.)
Ane og Anders blev viet i Nørhå kirke den 7. juni 1917.
Ane fødte 8 børn.
I 1918 fødte Ane dødfødte tvillinger. Emma døde 2 år gammel og Henry 6 mdr. gammel.
Kun 4 børn blev voksne.
Marie boede hjemme på gården til sit 28 år, hvor hun ægtede Christen Jensen Pedersen,
husmand.
Parret fik ingen børn men adopterede Kaj Verner kort efter fødslen den 17. juli 1937.
Ægteskabet fungerede dårligt og opløstes ved kongelig bevilling den 10. november
1945 efter de (dengang) obligatoriske 18 måneders separation.
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Tilbage til Kirstine Marie og Laurits
Hvornår Marie og Laurits har fattet andet end arbejdsmæssig interesse for hinanden
vides ikke.
Men Anna Mona kommer til verden den 23. september 1945.
Begge forældre havde gerne set, at brylluppet kunne have fundet sted meget tidligere,
men dette var forhindret af Maries separation fra Christen.
Men straks efter skilsmissen var trådt i kraft den 10. november 1945 drog Kirstine
Marie og Laurits til borgmesterkontoret i Thisted og blev lovformeligt viet den 22.
december samme år.
Og således kunne parret 4 dage senere den 26. december bære Anna Mona til dåben i
Vestervig kirke.
Efter Marie og Kaj’s indflytning hos Laurits og Jørgen i Vestervig fortsætter Laurits
sit arbejdsmæssige og politiske liv.
Kaj Verner
Kaj var ikke noget ”nemt” barn – havde formodentlig det man kunne kalde ”et vanskeligt sind”.
Kaj var specialarbejder.
Han blev gift med Anette Ruby fra Agger i 1964. Anette var frisør.
12. juni 1965 fødes deres søn Lars Ruby Pedersen.
Efter Laurits’ død 25. november 1965 skulle boet gøres op og i den proces købte Anette
og Kaj ejendommen i Vestervig af boet. Huset var perfekt til bolig samt frisørsalon –
sidstnævnte i den del af huset som havde været Jens Christians skomagerværksted og
sidst Maries iskiosk.
Anette og Kaj blev skilt i 1970.
Kaj Verner tog sit eget liv i 1993.
Anna Mona
Færdig med mellemskolen i 1961 stod valget mellem en læreplads eller realeksamen.
Jørgen og Kaj var flyttet hjemmefra.
Laurits mente Mona skulle i lære, så hun kunne klare sig selv – det havde de øvrige
børn gjort.
Marie vidste, at Mona havde evnerne til videre skolegang. Hun gik til lærer Grønborg,
som også havde siddet i sognerådet og derfor kendte Laurits og dermed familien. Han
fik held til at overbevise Laurits om at det tjente Mona bedst at ”tage realen med” fra
realskolen i Hurup.
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Efter eksamen kom hun til Struer og derefter Randers hos en praktiserende læge med
2 børn på 6 og 7 år. ”En fantastisk tid” husker Mona.
Grundet Laurits skrantende helbred var det et slet skjult ønske hos Marie, at Mona
vendte hjem til Vestervig. Men det endte med at hun flyttede til Thisted.
Her mødte hun den 2 år ældre slagteriarbejder Ole Vagn Christensen.
De blev gift i 1967 og fik to drenge – Carsten og Christian.
Mona arbejdede i mange år ved toldvæsenet og Ole havde en lang karriere som tillidsog fællestillidsmand samt 24 år i Folketinget for Socialdemokratiet.
De bor stadig i Thisted og har for kort tid siden fejret guldbryllup.
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Laurits og arbejderbevægelsen
Hvad der har kaldet Laurits til politisk aktivitet ved jeg ikke.
Man Laurits havde åbenbart de evner, der skaber ledere og frontløbere.
Og sandsynligvis den nødvendige inspiration/indignation som kalder til kamp.
Laurits blev tillidsmand for arbejderne i Agger og deltog aktivt i arbejdet i Dansk Arbejdsmands Forbund.

Laurits (bageste række m.f.) ved kongres i Kbh. året efter Maries død.

Laurits var ligeledes partipolitisk aktiv i Socialdemokratiet og deltog som delegeret i
partiets kongresser m.v.
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Laurits ved Socialdemokratiets kongres 1945 som repr. For Thisted Amt.
Fra venstre :
Arb.mand Chr.Jensen, Hurup, redaktør Hans I Knudsen, Nykøbing (senere finansminister), snedker
Agner Godiksen, Fjerritslev, Marinus Sørensen MF, Glomstrup, rådhuspedel Morten C. Andersen,
Nykøbing, Landstingsmedlem Aksel Hvid, Thisted, arb.mand Johs.Foldager, Sundby, arb.mand Marius Madsen, Hansted, redaktør Brunsgaard, Thisted, arb.mand Laurits Jensen, Vestervig, landstingsmedlem Henry Hansen, Frederikshavn, arb.mand P.Poulsen, Jegindø, cigarhandler Fjellerad, Nykøbing.

Ingen tvivl om, at Laurits i sine velmagtsdage var ”godt skåret for tungebåndet” og det
fremgår også af de få bevarede breve og artikler fra hans hånd, at han ligeledes mestrede det skrevne ord den beskedne skolegang til trods.
I fire perioder sad Laurits Marius Jensen i Vestervig-Agger sogneråd, hvor han viste
mandsmod og hjerte til at kæmpe sine kampe – se nekrolog.
Det fortælles (Marny), at fhv. statsminister Viggo Kampmann var på besøg hos sin
søster i Vestervig. I forbindelse hermed kiggede han ind til Laurits og blev budt på
kaffe. Kampmann takkede nej fordi hans hustru sad ude i bilen og ventede.
”Er din kone da for fin til at drikke kaffe hos en arbejdsmand?”
Fru Kampmann blev hentet ind i stuen til en kop kaffe.
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Vestervig-Agger Sogneråd – Laurits siddende t.v.

Tilbage til familielivet i Vestervig
I et varmt og åbent hjem voksede Mona op.
Laurits gode evner nød kammeraterne godt af. Han hjalp sine kolleger i Agger med
udfyldelsen af selvangivelser i januar måned hvert år.
”Hver aften efter spisetid kom de første og ofte sad der en eller to og ventede til det
blev deres tur. Min mor og jeg opholdt os i den ”pæne” stue de aftener. Min far ville
ikke have betaling for hjælpen, men de fleste af dem han hjalp gav mig 1 eller 2 kroner.
Pengene kom omgående i sparebøssen og var en god hjælp da jeg efter realeksamen
kom på husholdningsskole.”
Marie åbnede en iskiosk med is og slik.
Når der var aktivitet på boldbanen lige overfor åbnede Marie en ”filial”.
Min hustru, Mie, har på ferier i Vestervig først i 1960’erne ofte passet filialen – med
stolthed.
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Kirstine Maries næringsbrev af 31. marts 1947.

Laurits, Marie og Mona foran butik og bolig.
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Laurits’ sidste tid
Ved sin 60-års fødselsdag i 1953 fik Laurits en knallert – primært til transporten til og
fra Agger.
I 1957 ramte den første hjerneblødning – Laurits faldt af knallerten lige uden for sygehuset i Vestervig på vej hjem fra arbejdet i Agger.
Han måtte stoppe med arbejdet hos VBV samme år som 64-årig.
”Men med stor vilje og energi fortsatte far arbejdet i sognerådet og stoppede først i
1962. Men det blev nogle svære år for os alle, økonomisk og følelsesmæssigt.”
Flere hjerneblødninger fulgte og 25. november 1965 kunne Laurits ikke klare mere og
døde på Vestervig sygehus om aftenen.
Det var snestorm, den aften, så Mona kunne ikke komme hjem fra Thisted til Vestervig
før dagen efter.
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Det rummelige familiegravsted på Vestervig kirkegård.
Laurits med sine 2 hustruer samt Aase Marie og Kaj Verner. Foto 2017.
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Efterskrift :
I 1969 blev boet efter Laurits Marius Jensen gjort op og herunder blev huset solgt til
Kaj Verner og hans hustru, Annette. Hun skulle have frisørsalon hvor der før havde
været slikbutik og skomagerværksted.
Kirstine Marie flyttede ind hos Mona og Ole i Thisted hvor hun boede til sin død 16.
februar 1980.
Af Marie Kirstine og Laurits børn er kun Marny tilbage. Bor i Fredericia – 92 år.
Datter af Kirstine Marie og Laurits, Mona 72 år, bor stadig i Thisted sammen med sin
mand Ole.

Marny (92 år) & Mona (72 år) – juli 2018
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Jeg har under udarbejdelsen af nærværende hæfte søgt at udvise respekt for familien – afdøde
som nulevende – samt ydmyghed i tilgangen til arbejdet.

Måtte mit forsøg på at rumme alle disse liv og skæbner i een samlet mosaik blive taget imod i
samme ånd, som det er tænkt.
- Ihukommende at alt hvad jeg har beskrevet er og bliver ”brudstykker”!

Odense, den 15. august 2018
Poul Anker Nielsen
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Laurits og hustruers børn
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Foto forsiden:

Marie Kirstine & Laurits

Foto bagsiden:

Familiefoto i haven Vestervig :
Bagest f.v. :
Egon – Rita – Johannes – Laurits – Kirstine Marie – Marny –
Jørgen – Børge
Forrest f.v.:
Hanne – Kirsten – Aase Marie – Anna Mona – Preben –
Anne-Marie
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