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Karoline og Frederiks
liv og slægt
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Forord :
Med dette hæfte vil jeg forsøge at tegne et billede af vores mormor og morfar’s liv og slægt ud fra
det fortalte og de dele af det skrevne - kirkebøger, folketællinger og andre skriftlige kilder - som
det er lykkedes mig at grave frem.
Jeg tilstræber at gøre opmærksom på de steder, hvor jeg ikke er 100 % sikker i mine konklusioner.
Jeg har skrevet dette primært for min egen skyld - fordi det har været sjovt og spændende.
Men selvfølgelig også med et lønlige håb at en af vore efterkommere måske en dag finder materialet interessant og spændende.
Det er altid givende at ”dykke ned” i sin egen slægt.
Tidsmæssigt tager jeg udgangspunkt i min, min brors og vore kusiner og fætres generation.
Vore forfædre på mødrene side var almindelige danskere fra små kår.
Ingen skrev national historie. Dog gjorde oldefar Søren indtryk på sin samtid i kraft af sit job –
postkusk – og sit sindelag.
De var beskæftiget i mange fag: kusk, købmænd, kontorist, fiskere, husmænd samt medhjælpende
hustruer og ikke at forglemme : mødre.
De sled for et værdigt liv med mad på bordet og tøj på kroppen.
Alle var fra det nordlige Jylland : Store Ajstrup, Veggerby, Aalbæk, Fjerritslev.
Bagest under Appendix er nogle større emner samlet til forhåbentlig fornøjelig og givende læsning.
Tak til alle, som har bidraget med viden og erindringer samt speciel tak til Else, som har udlånt omhyggeligt gemt materiale, som i høj grad har bidraget til sammenhæng og viden.
Anvendte forkortelser : KB = kirkebog, FT = folketælling.
Da der henvises til og oplyses om mange personer og data vil en ”finger” på siderne med slægtstavlerne nok være fremmende for forståelsen.
Data vedrørende Karoline og Frederiks efterkommere må andre indhente og evt. beskrive.
Odense 17. maj 2017
Poul Anker Nielsen
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Vores mormor var Karoline Petrine Jensen
Født den 20. januar 1889 i Aalbæk.
Datter af ”husbond Jens Poel Kristensen” (35 år), og hustru ”Marie Kristensen, 27 år
af Aalbæk”
Karoline var nummer tre i børneflokken.

Karolines dåb. 1889 lb.nr.2

Ved folketællingen i 1890 boede familien sammen med (hos?) Jens’ forældre (vore
tip), Mette Marie (Poel) (63 år) født Andersen og Kresten Jensen (Poel) (72 år). Se
slægtstavler.
Marie og Jens’ 3 børn 1890 :
Kristense Marie
Christian Peter
Karoline Petrine

7 år
5 år
1 år.
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FT 1890 : Marie & Jens Poel Christensen m. Jens’ forældre og 3 børn :

Mette Marie (tip) døde 1891 - året efter folketællingen - mens Kresten (tip) levede
endnu 9 år.
Med 5 dages mellemrum år 1900 døde både Karolines far og farfar, Jens og Kresten
Poel hhv. 17. og 23. september. Far og søn er opført under hinanden i kirkebogen.

Karolines far Jens (oldefar) blev kun 47 år!
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Således blev Marie enke som 48-årig med de tre børn på nu 17, 15 og Karoline på 11
år.
Vi ved ikke på hvilken adresse Karoline blev født, men i 1901 hvor både Jens og
begge hans forældre er væk boede Marie (olde) på adressen Smedevej 3 (matr. 34a)
nu sammen med Maries far, Christen Christoffersen, født 1816 (vores ”tip”) og Karoline.
Karoline blev konfirmeret foråret 1903. Det fremgår af kirkebogen at hun en måned
efter fødslen blev hjemmedøbt og senere, 17. marts, fremstillet i kirken.

Karolines konfirmation foråret 1903. Bemærk ”Petersen”.

De to standpunkterne i ”kundskab” og ”opførsel” var begge ”mg”. Flot!
”Poel”&”Petersen”
Bemærk, at Karoline i kirkebogen ved konfirmtionen er indskrevet som Karoline Petrine Petersen – hun er døbt Jensen efter sin far Jens Poel Kristensen og senere gift
Frederiksen. Og har ALDRIG heddet Petersen.
Jeg erindrer, at mor fortalte at mormor koketterede med sine mange navne og gerne
remsede noget i retning af
”Karoline Petrine Jensen Petersen Poel Frederiksen”
Karoline er ikke døbt ”Poel” og hendes mor, Marie, har ikke taget navnet ved indgåelse af ægteskabet med Jens Poel Christensen. Flere i Poel-slægten er opført i kirkebøger og folketællinger med tilnavnet Poel. Men de eneste (7 generationer tilbage)
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som er døbt ”Poel” er Karolines far (ovst) og hendes tip-oldefar Christen Jensen Poel
(1762-1837).

Karolines tip-oldefar i lige linie på fædrene side blev ved sin død og begravelse i 1837 indskrevet i kirkebogen som ”Christen Jensen Poel” – linje 5.

Alligevel skriver Karoline et julekort fra Fjerritslev til sin mor ”Enke Marie Christensen Poel” :

Ikke nødigt med adresser! En ”samler” har klippet frimærket med årstallet L

Jeg ved ikke hvorfra navnet ”Poel” stammer, men en tysk ø med det navn eksisterer.
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Tipoldefar Christen Jensen f. 2.nov. 1818 (linie 53) blev ikke navngivet ”Poel”!
Hans søn fik imidlertid ”Poel” som mellemnavn.

Fra konfirmationen 1903 frem til folketællingen 1906 har jeg ingen oplysninger om
Karolines færden. Men hun kan vel være sendt ud at tjene allerede efter konfirmationen.
6. januar 1906 (FT) arbejdede Karoline på ”Gårdbogård” en stor gård lidt vest for
Aalbæk. Karoline var da netop fyldt 17 år.

Hovedbygningen Gårdbogård opført 1893
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Karoline på Gårdbogård 2. februar 1906 ( lige under Avlsforvalteren)

Nu er historien om Karoline nået til det tidspunkt hvor hun formentlig har truffet den
ligeledes kønne unge rødhårede kommis Frederik Martinus Frederiksen fra Fjerritslev
– Karoline netop fyldt 17 år og Frederik 19 år.
I perioden november 1905 til april 1907 var Frederik nemlig kommis hos købmand
C.J.Christensen i Aalbæk. Frederik boede hos købmanden indtil han april 1907 indkaldtes til militærtjeneste ved 9. batalion i Ålborg.
Carl Joachim Christensens forretning lå formentlig på Stationsvej. Matriklen er opdelt adskillige gange sidenhen.
Om der på dette tidspunkt var amoriner i luften vides ikke og måtte denne uvished
forblive de unge menneskers hemmelighed.
Jeg vil nu beskrive Frederiks liv indtil dette – for os J - væsentlige rendez-vous.
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Vores morfar var Frederik Martinus Frederiksen.
Kristine Pallesen og hendes mand Søren Kristian Frederiksen kom sidst i januar 1885
til Fjerritslev hvor Søren havde fået arbejde som postkusk eller diligencefører på
strækningen mellem Fjerritslev og Thisted.
9. november 1886 fødes morfar, Frederik Martinus Frederiksen, og døbes i Kollerup
kirke 16. december. Fjerritslev kirke opføres først 1907.

Frederiks dåb 16. december 1886 i Kollerup Kirke.

Frederik gik formentlig ikke i skole hver dag, så han arbejdede i fritiden på Vestergård.
Et par kilder kan tydes derhen, at Postvognens heste og vogne var opstaldet på Vestergård. Selve postvognen udgik fra posthuset, Østergade 5 – senere mejeriet.

Frederik i forreste række mf. sammen med de øvrige røgterdrenge – og hunden.
Herskabet i de fine klæder t.v. og den lille på hesten.
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Vi ved ikke hvor de bosatte sig i Fjerritslev i 1885, men vi ved, at familien i 1901
boede på adressen Vestergade 34 – matr. 11u. Nuværende hus er nyere – bygget i
1910. Se luftfoto og foto i appendix.

Iflg. ovenstående FT af 1. februar 1901 boede Kristine og Søren på Vestergade 34
med deres nu 3 børn:
Frederik født 1886
Peter
født 1892
og
Marie
født 1896.
Oldefar Søren er ikke nævnt på hovedlisten – ej heller på de såkaldte ”fraværendelister”. Måske indkaldt til kortvarig militærtjeneste? Dette er gæt da jeg ikke har dokumentation for fraværet på adressen ved optællingen.
I mellemtiden – nov.1901 til april 1905 - er Frederik blevet uddannet kommis hos
købmand Chr.H.Nielsen – hvis forretning og beboelse lå på matr.38g, Vestergade 22
i Fjerritslev. I min ungdom ejet af købmand Heegård skråt overfor Frederiks senere
købmandsforretning.
Umiddelbart efter endt læretid flyttede Frederik nov. 1905 til apr. 1907 til Aalbæk til
et job som kommis hos købmand C.J.Christensen.
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Jeg formoder at Karoline og Frederik gjorde deres første bekendtskab i denne periode.
Ved Frederiks ankomst til Aalbæk var han 18 år og Karoline 16.

Frederik Martinus Frederiksen i Aalbæk 1906 som kommis hos Købmand Carl Joachim Christensen matr. 39 - formentlig beliggende på Stationsvej.

Underkorporal Frederik M. Frederiksen
I kommistiden (1907) i Aalbæk indkaldtes Frederik Martinus Frederiksen til militærtjeneste ved 9 batalion i Ålborg.

Lægdsrulle 544 – 5. udskrivningskreds 1904 – Frederik Martinus Frederiksen

Her blev han underkorporal og senere korporal.

Korporal Frederik Martinus Frederiksen, 1908.
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1.oktober 1908 skriver korporal Frederiksen til Brigaden for at søge fritagelse for videre tjeneste mod at han lader sig indkalde 25 dage i 1910.
Begrundelse: at han driver forretning sammen med sin bror. Denne bror må have været Peter, som nu er 16 år! Højris er på dette tidspunkt kun 5 år.
Bemærk den sirlige skrift og den fine formulering!

(På et senere tidspunkt er dokumentet anvendt til ordremodtagelse – nederste venstre hjørne)

Frederik hjemsendes men ansøger kort efter atter om antagelse som korporal for et år
”da jeg ønsker om muligt at blive fast underofficer”.
Er forretningsplanerne med Peter droppet? Har Peter og/eller Frederik indset, at Peter
ikke evnede/ønskede købmandsuddannelsen?
Peter var livet igennem registreret som ”arbejdsmand”.
Var Frederik i vildrede angående fremtiden? - Officer/købmand?
15

Frederik blev genindkaldt og også optaget på sergentskole hvilket fremgår af nedenstående ”Melding” fra december 1908.
”Korporal no 224 F.M.Frederiksen ved 9.Bataillons 1.Kompagni for tiden elev i 10.
Regiments Sergentskole. Aalborg den 10/12 1908”

Hvornår Frederik blev hjemsendt vides ikke (ej nemt at søge i militærpapirer)
Ved FT 1911 er Frederik kommis hos købmand N. Poulsen, Vestergade 13 i Fjerritslev. Forretningen tilhørte i min ungdom Steen og August Thomsen.
Frederik boede på adressen.

FT 1911 : Frederik hos købmand N. Poulsen matr.48g 1911
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Karoline & Frederik
Om Karoline og Frederik blev forlovet vides ikke.

Karoline & Frederik ca. 1910.Unge og smukke.

Mormor og morfar blev viet 17. marts 1912 i Aalbæk Kirke.

Vielse Aalbæk Kirke.
(Købmand Rudolf Heinrich Friederich Schröder af Aalbæk var forlover. Enten har morfar arbejdet hos ham
en kort tid eller de har på anden måde kendt hinanden – måske soldatertiden?)
Bemærk Karoline Petrine Petersen.

Edel fødes 6 måneder (!) senere den 16. september 1912.
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Atter samme år lejer Frederik af Niels C. Andersen (Thybo) forretning og lejligheden
38k – i.e. Vestergade 27.
Karoline, Frederik og Edel flyttede ind i Vestergade 27.
Ingen kunne da vide at denne lejlighed blev omdrejningspunkt for en stor og dejlig
familie gennem de kommende 45 år.
N.C. Andersen ejede mange ejendomme i Fjerritslev jf. nedenstående optegnelse fra
FT 1901 :

/
N.C.Andersen beboede selv Skolegade 2 med sin familie - d.v.s.hustru Ane Johanne
Andersen og de tre sønner Linnemann 1908, Karlo 1910 og Kristian 1912.
Senere flyttede en søn fra N.C.Andersens tidligere ægteskab med Karoline Jensine
Larsen, Hjortdal, ind i lejligheden – Jens Anton Lave Andersen. ”Lave” boede i lejligheden lige til Frederik afstod forretningen til svigersønnen Svend Christiansen,
som selv ønskede at bebo lejligheden.
Lave dør i Fjerritslev 20. april 1965.
Ejendommene Vestergade 27 og Skolegade 2 er begge opført i år 1900 (BBR). Erfaringen siger mig at datidens BBR oplysninger ikke altid var troværdige. Jeg tror ejendommene er ældre jvf. fotos side 75-76 taget hhv. lige før og lige efter århundredeskiftet. Hvis det seneste foto side 76 er fra 1907 kan vi aflive rygtet om, at det var
Karoline, som med spirene ville kaste lidt glans over ejendommen.
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Frederik og ? foran butikken ca. 1915
Bemærk vejens og fortovenes kvalitet.

Skolegade 2 samt forretningsvinduer mod Skolegade.
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Således var rammen sat omkring familien Frederiksens liv og virke.
Karoline og Frederik fik 7 børn :
Edel
Poul Anker
Poula
Kamma
Ellen
Elise
Linda

16/9-1912
13/7-1914 død 5/11-1914
27/7-1915
1/2-1918
16/12-1919
6/12 1921
18/2-1926

Alle noteringer i kirkebogen for Kollerup Sogn vedrørende ovennævnte fødsler og
dåbshandlinger kan ses i sidste afsnit : ”Appendix”.

Døde Mandkøn 1914- Poul Anker Frederiksen

Det har selvfølgelig været hårdt at miste Poul Anker efter godt 3 måneder. Men de
næste 12 år kom så yderligere 5 døtre. Den første af disse, Poula, sandsynligvis navngivet efter broderen.
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Forretningen F. Frederiksen
Morfar startede forretningen fra nul omsætning og skabte efter de foreliggende papirer en stille og roligt voksende butik.
Omsætningstal kendes ikke, men statusbog 1912-54 samt skatteopgørelser fra ALLE
42 år forefindes omhyggeligt arkiveret af morfar – siden passet på af Edel og nu Else.
Allerede i 1916 boede oldefar Søren (66 år) og Højris (14 år) på adressen – sandsynligvis i baghuset. Ved FT 1916 er Højris angivet som ”købmandslærling”. Søren mistede jo Kristine to år tidligere og var alene med Højris, som han fik i en alder af 52
år!

FT 1916 : Søren er nævnt på siden forinden. Bemærk at Frederik er indkaldt og oldefar Søren er
benævnt ”husfader”. Edel og Poula (”barn”)og en tjenestepige, samt Højris (14 år) som ”slægtning” og ”købmandslærling”
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FT 1916 – Tillægsskema nr 1 som registrerer de personer, som er fraværende ved optællingen.
Frederik er registreret som ”Indkaldelse til Sikringsstyrkerne”- 1. verdenskrig raser!
Årsindkomst og formue opgivet til hhv. kr 2.700 og kr 2.000. Skat til staten kr 31,70 og til Kollerup
Kommune kr 44,53 i alt kr 76,23, hvilket dog ikke stemmer helt overens med årets skattebillet, som
det fremgår :

Skattebillet 1916-17

Ejeren af ejendommen, N.C.Andersen (far til Lave, Linnemann, Karlo og Christian)
dør i efteråret 1916. Et par år senere finder enken, Ane Johanne Andersen, født Christensen, det opportunt at sælge ejendommen til købmand Frederiksen. Ved faderens
død var drengene hhv. 8, 6 og 4 år! Senere flytter Lave (30 år i 1916) ind.
Overtagelsen finder sted i 1919 hvorefter morfar ejer alle ejendommene på matriklen.
22

N.C.Andersen ejede mange ejendomme i Fjerritslev – i 1901 bl.a. matriklerne 38e
(ejendommen på den anden side Skolegade – Porup, malerMartin m.v.), 38l, 38k (den
senere købmandsgård), 11k og 11m.
Nedenstående : den første indskrivning i den autoriserede status-protokol med forsegling og stempelmærke er fra 15/1-1919. Bemærk de to grise og to heste. Grisene blev
i løbet af 1919 skiftet ud med høns.

Status 1919

Status 1920
Af status 1919-20 ses overtagelsen af ejendommen. ”Eiendomsskyld” og ”Gæld paa Eiendommen”.
Bemærk snorforseglingen.
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I status 1920 er Ejendomsskylden på kr 11.500 samt ”Gæld på Eiendommen” på kr
12.400 bogført.
Frederiks konservative måde at drive forretning på viser sig bl.a. i formueudviklingen, som stort set hvert år viste fremgang :
120000
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Serie1

60000

Serie2
40000
20000
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Formueudvikling 1919-54. Bem. 1920 (2.søjle) falder formuen grundet overtagelse af ejendommen.
Passivposten ”Ejendomsgæld” overstiger aktivposten ”Eiendomsskyld”

Efter overtagelsen af ejendommen 1919 sker der i årene 1921-23 et drastisk fald i
passivposten ”Gæld paa Eiendommen”.
1920 :
1921 :
1922 :
1923 :
1940 :

12.400 kr
11.000 kr
10.000 kr
5.000 kr
0 kr

(Den fornuftige købmand hader al anden gæld end den rentefri varegæld ! – red.)

24

I 1923 solgte Frederik hestene og vognene og anskaffede sig en bil til kr 2.300.

Bemærk, at de to heste og vogne i 1923 er udskiftet med 1 bil.
Endvidere at Frederiks kun skyldte kr 5.000 på ejendommen, hvis ejendomsskyld nu stod til kr
18.000.

Frederik måtte selvsagt erhverve sig et ”Førerbevis” :

”Førerbevis-foto”- 1953
25

Første førerbevis udstedt 9/5-1920.
Dette sidste i 1953.

I 1940 betales den resterende gæld på kr 5.000.
Statusopgørelsen 1954 viser nederst en aktivpost på kr 1.000 med teksten :
”Skolegade 9, Thisted”(?).
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Denne post optræder atter i 1956, hvor ejendommen er solgt (til Svend). Else antydede, at der kunne være tale om hjælp til Christian Andersen. Debitor er således camoufleret som en adresse. Måske boede Gudrun og Christian netop på adressen Skolegade 9, Thisted, i disse år (kan ikke umiddelbart verificeres, da folketællinger mindre end 75 år gamle er ikke offentligt tilgængelige).
Iflg. Else fandt man efter Frederiks død 1957 dokumentationer for, at han havde haft
svært ved at se folk i nød uden at hjælpe dem. Enten ved eftergivelse af gæld eller
direkte kontante gaver/lån.

Status (kladde) 1956.

Formuen er siden 1954 vokset med ca. 50.000 kr hvilket kan tilskrives salget af ejendom og forretning. Bemærk de to pantebreve på i alt 75.000 samt det kontante indskud i banken på 25.000 kr. Dette tyder på en handel på kr 100.000 for ejendom, inventar og varelaget. Dette stemmer nogenlunde i forhold til bogføring 1954 : varelager og inventar 14.000 kr og ejendomsskyld 40.000 kr. Forøgede aktiver 100.00014.000-40.000 = +56.000.
Dette forklarer formuefremgangen.
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I tingbogen fandt jeg nedenstående :

Af tingbogen fremgår at Frederik hhv. 25/6-1921 og 16/12-1922 indfriede gæld til Ane Johanne
Andersen på i alt kr 13.000. Og i 1939 til Han Herreders Sparekasse kr 5.000.

Tilbage til Karoline og Frederik
Frederiks far, oldefar Søren (s.d.), flyttede ind i ”Baghuset” eller ”Skråhuset” efter
Kristines død den 28. maj 1914. Her boede han til sin død 24. december 1921.
Baghuset bestod af et vaskehus, retirader eller lokummer uden vand, stald til heste og
til slut en mindre bolig, som Søren altså flyttede ind i.

Baghuset fra gården.F.v. : vindue til vaskehus, tilmurede lokummer, stalden og lejligheden til slut.
Se luftfoto senere.
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Baghuset fra Reberbanen – bem. staldvinduerne.
Iflg. Else nedrev Edel og Svends efterfølgere baghuset.

Frederik med fem døtre (?).Ca. 1923
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Ovst. forstørret.
Kan det f.v. være Lis – Ellen – Edel – Kamma og Poula?

Karoline og Frederik værnede om deres familie – de seks døtre og senere deres familier og børn. Samt familiens samlingspunkt – lejligheden Vestergade 27.
– Se nekrologer!

Luftfoto ca 1960. Bemærk Svends butiksfacade, Elses værelses Velux-vindue, lejligheden Vestergade 27 nu udlejet til fam.Iversen, porten bag hvilken alle døtres bryllupsfester blev holdt - behørigt
afskærmet fra briketter, kul m.v.. Endvidere ses endnu dørene til lokummerne i baghuset.
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Spisestuen med radioen og de seks bryllupsfotos.
Og ”Hjemme bedst”.

Dagligstuen med slægten i rammer. Øverst Kristine og Søren – Frederiks forældre
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Det opretstående omkranset af børnebørnene (bl.a. PA mangler vist).
På nodebakken : ”Melodier - Psalmebog for Kirke og Hjem”
(Klaveret stod nogle år hos os i Skolegade 8 inden det sluttede karrieren i Han Herred Hallen)
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I 1937 fejredes med maner Karoline og Frederik sølvbryllup.
Året forinden fyldte Frederik 50 år.

Sølvbryllup 17. marts 1937.
Ellen 17 år, Linda 11 år, Edel 24 år, Karoline 48 år, Poula 22 år, Frederik 50 år,
Lis 15 år, Kamma 19 år.

Til festen var kreeret en sang –se næste side.
Pigerne blev efterhånden giftet bort til brave danske mænd :

Georg/Edel/Mogensen/Poula/Kamma/Abel/Linda/Lis/Clarence/Ellen/Svend/Ejnar
33
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I 1954 bad morfar Edel og Svend om at komme hjem for at hjælpe. Det lå givetvis i
kortene, at netop de skulle overtage forretningen og huset, hvis de ville. Edel som den
ældste arving.
Mormor - Karoline Petrine Frederiksen - døde 1. august 1956 kun 67 år gammel på
Fjerritslev Amtssygehus.

1. au1.
Bemærk at selv i døden slipper mormor ikke for efternavnet Petersen!
Hvor det så end stammer fra.
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Fjerritslev Avis 9/11-1956:
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Godt et år efter Karolines død afgik Frederik Martinus Frederiksen ved døden den 19.
oktober 1957 – 70 år gammel.
Han havde været syg gennem længere tid med bl.a. svær diabetes og fremskreden
demens.
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Fjerritslev avis 20/10-1957:

39

Bem.: Hverken Edel eller Linda nævnes ved navn – kun deres ægtefæller!?
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Karolines forfædre og søskende.
Side 41
Side 43

Marie og Jens (oldeforældre)
Karolines søskende

Karolines mor :
Marie Christensen f. Christensdatter
1852-1925

Karolines far :
Jens Poel Christensen
1853-1900

Oldefar Jens, som kun blev 47 år fødtes i Ålbæk 11. februar 1853 som søn af tipoldefar Christen Jensen og hustru Mette Marie.
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Ved FT 1860 (s.d.) bestod hans familie udover forældrene af søstrene Marie (13) og
Mariane (2)(se Appendix vedr. Schmelling-grenen), samt Christens forældre i aftægt,
Mette Marie (68) og Jens (76) – vore tip-tip. Se nedenst.

FT Ålbæk 1860

Oldemor Marie – Karolines mor – var datter af fisker Christen Christoffersen og
hustru Kirsten Nielsdatter – vore tip.
Ved FT 1850 i Klitlund By, som i dag er et sommerhusområde lige nord for Ålbæk,
havde Kirsten og Christen 2 børn : Christoffer (7) og Ane Petrine (3). Desuden Christoffers far, Christoffer Christensen (63), og mor, Maren Christensdatter (49). Desuden Christoffers lillebror, Jens Peter (21).
2 år senere i 1852 fødtes oldemor Marie.

Karolines mormor og morfar og deres to børn ved FT 1850.
Desuden vore tiptip-oldeforældre Maren (49) og Christoffer (63)
42

Karoline var den yngste de af tre børn med efternavnet Jensen:
Kristense Marie
Christian Peter
Karoline Petrine

27. april 1882
9. marts 1884
20. januar 1889.

”Moster Stense”

Onkel Peter og morfar

43

”Moster” blev gift med Johan Alfred med hvem hun fik sønnen Herman i 1901.

Omkring 1910 : Karoline med sin forlovede(?) Frederik på besøg hos søster og svoger.
Fra venstre : Frederik, Marie (olde), Karoline, Johan Alfred, Herman, Kristense (moster).

Oldemor Marie boede en årrække hos Alfred og Moster på adressen Smedevej 3 –
matr. 34a.

FT 1906

I 1911 er Marie imidlertid flyttet til matr. 33a som i dag har adressen Skagensvej 23.
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FT 1911 Marie bor (til leje?) på matr. 33a sammen med et ægtepar.

Oldemor Marie dør 24. maj 1925 74 år gammel og begraves på Aalbæk kirkegård.

Matrikelkort Aalbæk 1908.
/Smedevej 3 (34a) og Skagensvej 23 (evt. Parallelvej) (33a)
Øverst t.v. stationen.
45

Edel, Poula og Kamma har givetvis været på ferie hos deres mormor, Marie.
Efter Maries død i 1925 har alle af ”Frederiksens piger” formentlig været på ferie i
Aalbæk hos Moster og Alfred.

På sejltur fra Skagen eller Aalbæk omkring 1938.
Herman og Agnes bagest t.v.
Forrest med hovedet på sned : Linda. Ved siden af Linda : Ellen (?) - bag Linda : Lis & Kamma (?)

Alfred dør 1950 mens moster (”Stense”) overlever lillesøster Karoline (mormor) og
dør først i 1958.
Kontakten til deres søn, fætter Herman, og hans hustru Agnes, holdt flere af pigerne
gennem hele livet.
Herman dør 1. oktober 1978 i Skagen, hvor Agnes og han levede det meste af livet.
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Frederiks forfædre og søskende
Side 47
Side 55
Side 57

Oldefar Søren
Oldemor Kristine
Kristine og Søren i Fjerritslev

Oldefar Søren
Oldefar Søren Christian Frederiksen, er omtalt flere gange tidligere.
Han må have været en karismatisk figur i samtiden. Se beskrivelser i appendix.
Søren er født i den 2. april 1850 i Aastrup, Veggerby Sogn ved Nibe.

Sørens mor (vores tip) var Maren Nielsdatter (1814-93) født i St.Aistrup ved Sebbersund få km fra Suldrup.
Faderen (tip) var gårdmand Frederik Jensen (1805-56) født i Hyldal, Suldrup sogn.
Dør i St. Aistrup i 1956 kun 51 år gammel. Søren var da 6 år.

FT 1855 St.Aistrup, Veggerby sogn

I 1855 var der 7 børn :
Jens Christian
Else Marie
Niels Peter

17 år
15 år
13 år
47

ikke hjemmeboende
ikke hjemmeboende

Anders
Mette Kirstine
Søren Christian
Peder Christian

10 år
11 år
5 år
2 år

FT 1860

Sørens far er ved FT 1860 død. Jens Christian og Else Marie er ude at tjene.
Tipoldemor Maren driver gården videre. Det er netop (jan 2017) lykkedes mig at
udrede hvor den ligger. Måske har ejendommen været i slægtens eje gennem flere
generationer(?) og Søren er med meget stor sandsynlighed født på denne gård.
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(foto fra Home salgsmat.)

Vore tipoldeforældre Maren og Frederiks gård og oldefar Sørens barndomshjem, Dalumvej 46,
Suldrup.Intet er tilbage af den oprindelige gård. Det nuværende stuehuset er opført 1904 af Sørens
storebror Jens Christian 1838-1918 som drev gården videre efter moderens død.

Dalumvej 46, Suldrup (foto 20/2-2017) – oldefar Sørens barndomshjem – set fra indkørslen.
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Ejendommen er i dag (januar 2017) sat til salg – overtaget af staten. Iflg. BBRmeddelelse et samlet jordtilliggende på 30ha eller ca. 60 tønder land. Pris excl. landbrugsjorden kr 855.000.

Barndomshjemmet Dalumvej 46, Højris Møllegård og Veggergårde ved Veggerby.
Hhv. hjemmet, 1. og 2. arbejdsplads inden turen for Søren gik til Fjerritslev

FT 1870 Veggerby

På dette tidspunkt – 1870 – drev Sørens storebror, Jens Christian, gården sammen
med moderen (tip).

Ved FT 1870 arbejdede Søren på Høiris Møllegård tæt på hjemmet i Veggerby.
Den gamle møller, Hans Nicolai Fischer, er på aftægt hos sønnen, Hans, linie 40.
Søren linie 51. Anført at Søren er tjenestetyende og af Lutheransk tro.
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Resterne af møllen i dag på nedenstående fotos.
Desværre intet foto af Høiris Møllegård.

Højris Mølle ved Sønderup Å – febr. 2017
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Resterne af Høiris Mølle ved Sønderup Å – foto febr.2017.. Møllen og området er i dag et
yndet rekreativt område mellem Veggerby og Suldrup.Møllen lukkede først i begyndelsen af 1900tallet.
Se www.danmarksnaturfond.dk/fondens-naturomrader/hojris-molle/

Et kig ind i maskinrummet hvor oldefar også arbejdede jvf skudsmålsbogen s.d.
.Foto febr. 2017.
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Vandmøllen lå ved Sønderup Å og hørte til Højris Møllegård, som ligger få hunderede meter fra møllen. Gården havde en del landbrugsjord. Da Søren boede og arbejdede der boede i alt 18 personer på gården. Mølleren, dennes hustru og dennes
forældre, deres 9 børn samt oldefar Søren samt 4 andre tyende.
Gården er en statelig firelænget gård med de tre store avlsbygninger opført af kampesten. De to af længerne er opført ca 1850 (BBR) og eksisterede altså da Søren boede og arbejdede her.
Søren arbejdede på Højris Møllegaard mest ved landbruget men også ved møllen.
frem til 1.nov. 1879 – i alt ca. 10 år.
Fra 1. nov. 1879 til 24. jan. 1885 arbejdede Søren iflg. FT og Skudsmålsbogen (s.d.)på
en stor gård ved byen Vegger – ”Weggergårde”.
”Veggergårde” eksisterer stadig og ligger ca. 1 km øst for byen Vegger i et særdeles
naturskønt område. Gården er i dag ”hingstestation”.
Måske har der alle dage været heste på gården. Søren må jo have haft erfaring hermed siden har fik jobbet som postkusk i Fjerritslev.

Foto feb. 2017
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Udsigt fra Veggergårde feb. 2017

Her boede bl.a.
Niels Peter Nielsen
Ogtave Petrine Christensen

34 år
30 år

Gårdejer og Huusfader
Huusmoder

Deres 4 børn og
Søren Chr. Frederiksen
29 år
Tjenestetyende
Christine Pallesdatter
20 år
Tjenestetyende
Herudover yderligere 6 tyende og en aftægtsmand.
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FT 1880 på Weggergaarde hvor både Søren (linje 66) og Kristine (linje 71) arbejdede og blev forelskede.

Kristine og Søren mødtes formentlig på Weggergården hvor de arbejdede sammen
indtil de lod sig ægtevie og drog til Han Herred.
Oldemor Kristine
Kristine Pallesen, var født i St. Ajstrup i ”Bunkhuset”, matr. 39b., den 6. juni 1859.
Moderen var Cathrine Marie Hansen og faderen Contormand Palle Nielsen (vore
tip).

Matr. 39b ”Bunkhuset”, Bjerregårdsvej i St.Ajstrup. Oldemors barndomshjem.
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Kristine og Søren blev viet 26. oktober 1883 i St.Aistrup kirke.

Søren (og måske også Kristine) arbejde godt et år mere på Weggergården inden de
begge tog ophold i Kollerup Sogn (Fjerritslev) – se skudsmålsbogen (appendix).
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Kristine og Søren i Fjerritslev

Kristine og Søren

21. januar 1885 flyttede Kristine og Søren til Fjerritslev. Se skudsmålsbog appendix.
Som nævnt fødte Kristine sin førstefødte, Frederik Martinus, den 9. november 1886.
Kristine var da 27 år og Søren 36 år.
Måske er Frederik født på adressen Vestergade 34, som er den første adresse jeg
kan finde i folketællingerne – nemlig i 1901.
Det var et lille hus med et baghus – måske boede de her?
Arbejdet som postkusk var jo nok ikke fyrsteligt honoreret.
Senere fik de yderligere 3 børn :
1892
Peter – g.m. Petra Katrine 1916 – boede i min barndom
Grønnegade 7. Fik (mindst) et barn, en søn, Rudolph, den
22.sept. 1920.
1896
Marie Anine – gift 23. maj 1917 med Christen Andreas Christensen (1894), landmand i Lild sogn, hvortil de flyttede.
Fik 17. okt. 1917 en søn, Søren Herman.
1902
Højris – navngivet efter ”Højris Mølle”? Se senere.
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Kristine og Søren boede på (mindst) 4 forskellige adresser i Fjerritslev. Taget fra folketællingerne :
1901
Vestergade 34
1906
Vestergade 35 – senere ”Arne-BP’s” bolig
1911
Skolegade 1 – senere ”Maler-Martin’s” bolig
1916
Vestergade 27 – baghuset købmandsgården

Kristine og Søren flyttede en del – men ikke langt! Google Earth 2017.

Skolegade 1 – år 2016
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Oldemor Kristine dør:

Oldemor Kristine død 25. maj 1914 i Fjerritslev

Efter Kristines (olde) død i 1914 flyttede Søren (64 år) og Højris (12 år) ind hos svigerdatter og søn, Karoline og Frederik, i Baghuset (FT 1916).
Mon ikke de var ”på kost” hos Karoline?
Højris
Højris var 16 år yngre end Frederik. Ved FT 1916 ( 14 år ) var han anført som købmandslærling hos morfar.
Højris giftede sig senere i livet med Margrethe.
De fik sønnerne Karl (1927) og Svend (1932). Familien bosatte sig i Aggersborg –
Aggersborgvej 44 – hvor de drev en lille købmandsforretning.
Svend blev ligeledes udlært hos farbror Frederik.

Grethe og Højris
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Jobbet som postkusk ophørte i 1904 da privatbanen oprettedes. Ikke desto mindre
fyldte historierne om Søren meget i jubilæumsskriftet for banen i 1954 - 33 år efter
Sørens død. Se appendix.

Postvognen med oldefar Søren på bukken – 1890 ?

60

Oldefar Søren (ovst. forstørret)
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Inden flytningen til Jernbanegade lå posthuset tilbagetrukket på adressen Østergade
5, hvor senere Fjerritslev Mejeri blev etableret – lige ved siden af bryggeriet.

Posthuset Østergade 5 – oldefars arbejdsplads.

Efter banens etablering og overflødiggørelsen af postvognen fik Søren i 1904
– nu 54 år – arbejde som kusk hos distriktslægen i Fjerritslev. Da denne skiftede hestene ud med automobil måtte Søren lære også at styre disse hestekræfter. Rygtet
siger, at han lidt for ofte glemte at fylde benzin på – han glemte aldrig at fodre sine
kære heste.
Da Søren døde julenat – lørdag den 24. december 1921 - siges det, at han i feberrusen fablede om at han skulle ud og se til hestene, som han kunne høre ”rimme”. –
(Sproget.dk : ”Rimme” en hest frembringer kaldende, småvrinskende lyd.)
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ALLE ER BORTE
ÆRET VÆRE DERES MINDE
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Søren Kristian Frederiksens skudsmålsbog 1850-1885
Uddrag Af Jernbanebladet 1954 med oldefar Søren
Stemningsbilleder fra Fjerritslevs historie
Fotos anno 2017 af slægtsadresser i Fjerritslev
Frederiksen-pigerne i Kollerup sogns kirkebøger
Schmelling-grenen
SLUT

Oldefar Søren Kristian Frederiksens skudsmålsbog 1850-1885
Skudsmålsbøger - Wikipedia
Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det
bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange
forskellige attester kunne indføres.
Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester,
påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten.
Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmålsbogen forelægges for sognepræsten i begge
sogne. Han påtegnede den og førte flytningen ind i kirkebogen i til- og afgangslisterne. Efter 1873
overgik denne funktion til sognefogeden hhv. byfogeden, der førte flytningen ind i tyendeprotokollen.
Loven krævede, at alle der søgte arbejde udenfor deres fødesogn, skulle have en skudsmålsbog. En
person, der mistede sin skudsmålsbog, kunne derfor straffes for det. Under en ansættelse blev
skudsmålsbogen opbevaret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen
i utide.
I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmålsbogen.
Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921. Samtidig blev husbondens revselsesret ophævet.
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Sognefogeden autoriserer skudsmålsbogen
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Øverst møller Fischers notat om Søren efter tjeneste på Høiris Møllegaard.
Mølleren (86 år) blander Sørens alder sammen med tjenestetiden!
Herefter sognefogedens meddelelse om flytning fra Veggerby sogn til Skivum sogn.
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I 6 år arbejdede Søren på Weggergården til den 21. januar 1985.
Herefter meddeler sognefogeden Sørens flytning fra Skivum sogn
til Fjerritslev, Kollerup sogn.

Sognefogedens sidste indskrivning i Sørens skudsmålsbog.
Ikke mere tjeneste-tyende!
Søren er nu 35 år.
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”Jernbane-Bladets” 50-års jubilæumsskrift i 1954 for Thisted-Fjerritslev Jernbanen
Siderne 1,3 og 4.
33 år efter sin død er oldefar Søren husket og æret.
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Stemningsbilleder fra Fjerritslevs historie

Matrikelkort Fjerritslev 1856. 11k = Gl.Vestergård m. avlsbygninger - og dammen (bag 11-tallet)
hvorigennem Skolegade senere anlagdes videre mellem matr. 38k og 38e til Vestergade. I 1885 var
Vestergård flyttet udenfor ”byen” – Vestergårdsvej.

Matrikelkort Fjerritslev 1888.
Nu er Vestergaard væk og udstykningerne taget fart. Under 11-tallet matr. 11k løber vandret Damhusstien og ude i dammen er matr. 11bg – Skolegade 8. Over k’et på skrå løber Reberbanen under
38 (købmandsgården) og parallelt med nedenfor Damhusstien løber Grønnegade.
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Vestergade/Skolegade/Reberbanen/Damhusstien
Luftfoto ca. 1950

Ingvar Brandis butik t.v. Derefter det lille hvide hus, hvor der bl.a. var telefoncentral (bem. de
mange klokker på masten udfor huset). Længere nede ad Vestergade anes spiret på købmandsgården. Legende børn på hovedvej A9 - og det var ikke ”bilfri søndag”!
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Vestergård efter udflytningen medio 1800-tallet.
Her var formentlig heste og postvogn opstaldet og her arbejdede Frederik som dreng.

Det ny posthus 1913. – Postillonen er historie.
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Han Herreders Sparekasse i ny bygning 1904 – i baggrunden sygehuset.

Vestergade 1897. Yderst t.h. Vestergade 27 inden nedrivningen 1900.
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Spir

1907 : Vestergade 27 (2. bygn. fra hø.)- nu med ”spir”.
Bem. at der nu er telefonmaster helt ud forbi Skolegade.
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Fotos anno 2017 af slægtsadresser i Fjerritslev
Fjerritslev har udviklet sig siden forrige århundrede og er stadig en driftig handelsby
sin placering i det yderste Danmark til trods.
Men netop Karoline og Frederiks – og senere familien Christiansens – hjem er i alvorligt forfald. Damhuset ligeledes. Så trist!

Vestergade 27 til højre.
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”Forretningen 2017”

Hyggehjørnet hos mormor og morfar!!
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Skolegade 2 : Laves og senere Søster & Svends bolig.

Vestergade 34 : Kristine og Søren’s (måske) første adresse i Fjerritslev
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FT 1906 Vestergade 35 : Kristine og Sørens bolig
Bem. kampesten fra det gamle Vestergårds mure.

Købmandsbutikken, hvor morfar var i lære som kommis - skråt overfor den senere købmandsgård.
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FT 1911 : Morfar boede og arbejdede som kommis på denne adresse på hjørnet af Nygade og Vestergade – senere Købmand Thomsen. Hjemkommet fra Ålbæk og militærtjeneste.
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Frederiksens børn i Kollerup Sogns kirkebøger 1912-26

Edel 1912

Poul Anker 1914

Poula 1915

Kamma 1918
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Ellen 1919

Elise (Lis) 1921

Linda 1926
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Schmelling-grenen
Mette Marie og Kresten Jensen (Poel) ( vores tip) fik to børn : oldefar Jens Poel Christensen og Mariane Christensen.
Mariane er født 25. maj 1855 i Aalbæk og giftede sig med Christoffer Schmelling
født i Ugilt i 1857.
Mariane er formentlig opkaldt efter faderens (Krestens) hustru af første ægteskab :
Mariane Jensen født Christensen, som efter alt at dømme afgik ved døden i en ung
alder.

Tipoldefar Kresten Jensens første ægteskab 6. oktober 1845 med Mariane Christensdatter – linje
58.

Mariane og Christoffer Schmelling fik sammen 3 børn : Ane Mathilde, Louise og Johan Ludvig.
Ludvig giftede sig med Agnes (?) (se foto fra Skolegade 8 næste side) og de fik 16.
okt. 1914 en datter, Eli, og i 1916 en søn, Harry, som kun blev 23 år.
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Ludvigs søster, Ane Mathilde, giftede sig med Thomas Martinus Sørensen og de fik
én søn : Carlo Schmelling f. 4/7-1906, Carlo tog moderens efternavn.

Agnes og Ludvig på visit Skolegade 8 ca. 1960. Moster Poula i hjørnet.

Eli og Carlo (begge) Schmelling – kusine og fætter - giftede sig og fik to børn : Birgit
Gyda f. 1938 og Kjeld f. 1941.
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Eli døde så sent som i 2012 – 98 år gammel.

Eli & Carlo

Birgit Gyda (Gitte) Giftede sig med Jan Lemoyne Hedges og døde i Washington D.C.
1994 56 år gammel. - Fik mindst 3 børn.

Schmellings på besøg hos Kristense og Alfred - 1924-25(?).
Bagest fra venstre : Johan, Carlo, Eli , Kristense, Ane Mathilde og Thomas
Forrest : to piger (?) samt oldemor Marie og Mariane
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Schmelling-familien kommer således ind ”Poel”-familien ved ægteskabet mellem
Karolines faster, Mariane, og Christoffer Schmelling.

Mariane – Karolines faster – giftede sig med Christoffer Schmelling.
To af deres børnebørn, Eli og Carlo, kusine og fætter, fandt hinandenog fik to børn :
Birgit Gyda og Kjeld.
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