Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Brudstykker
af

Katrine & Martins
liv & slægt

1

Forord :

Med dette hæfte vil jeg forsøge at tegne et billede af vore bedsteforældres 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 er
100 % sikker i mine konklusioner.
Jeg har skrevet dette primært til kusiner og fætre (d.v.s. den nu ældste generation!)
og selvfølgelig vore efterkommere, hvilket også vil fremgå af teksten.
Vore beskrevne forfædre var almindelige danskere. Ingen mænd eller kvinder som
skrev national historie, men som i vore hjerter bør have en værdig plads. De var hovedsageligst beskæftiget i landbrug som gård- eller husmænd, ”gårdbrugere” (ejer
ikke gården), møllere, kroejere, vejmænd og arbejdsmænd samt medhjælpende hustruer og mødre.
De fik mange børn – hvoraf alt for mange døde alt for unge eller var dødfødte.
De sled for et værdigt liv med mad på bordet og tøj på kroppen til familien.
Alle i denne beskrevne gren af slægten var bosiddende i Vesthimmerland i området
omkring Vilsted Sø : Ranum, Trend, Vilsted, Munksjørup, Flejsborg m.v. (kort næste
side)
For ikke at trætte med alt for mange fakta i teksten henvises til de vigtigste bilag samt
slægtstavler bagest i hæftet.
Tak til alle - specielt Jens Martin og Ellen - som begge har bidraget med oplysninger
og materiale.
Anvendte forkortelser : KB: kirkebog, FT: folketælling. Noter henviser til bilag bagest i hæftet.
P.S.: Data vedr. efterkommere af Katrine og Martin må andre indhente og evt. beskrive ☺
Odense 10. februar 2016
Poul Anker Nielsen/
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Kapitel 1 : Brudstykker af Katrine og Martins liv
Vores bedstemor, mormor, farmor :
Ane Kirstine Katrine Pedersen er født den 14. marts 1886 i Vilsted (1) på en lille
gård udenfor byen i hjemmet hos bedsteforældrene Karen Thomasdatter Poulsen og
Kristian Poulsen (1). Kristian (tipoldefar) var snedker og på gården boede mindst to
familier yderligere.

Katrine
Katrines mor, Ane Kirstine Poulsen Kristiansen, var ugift, men Søren Pedersen –
ungkarl og arbejdsmand – havde ( iflg. kirkebogen) inden Katrines dåb ”vedkendt
sig Paterniteten”(1).
Katrine var den førstefødte.
Ane Kirstine og Søren giftede sig straks 1. maj samme år (2). Præsten havde i kirkebogen ved Katrines dåb senere tilføjet ”Forældrene blev siden ægteviede”.
Først 10 år senere i december 1896 (3) fødtes Johan Kristian Petrus Pedersen.
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Petrus, som han kaldtes, boede en overgang på Romdrupholm som landbrugsmedhjælper hos svoger (Martin) og søster (Katrine) - jvf. FT 1921 Romdrup (4). Også
med på familiefoto på trappen – se side 26+27.
Katrines lillesøster Johanne (gift Knudsen) fødtes 25. juli 1901 (død i Randers 1961).
Født altså 15 år efter Katrine.

Johanne Knudsen f. Pedersen

Ved FT 1901 (5) er Katrine (15 år) flyttet hjemmefra og kun Søren, Ane Kirstine og
Petrus (5 år) bor på adressen, Huneshøjvej 9 - Vilsted By matr. 13f.
Senere samme år fødes Johanne.
Iflg. FT 1901 bor endvidere Ane Kirstines mor, Karen Thomasdatter Poulsen (vores
tip) født 2/3 1828, på adressen. Erhverv : ”alderdomsunderstøttelse”.
Søren er på dette tidspunkt ”vejmand”.
FT angiver endvidere, at der i ægteskabet er 2 levende børn samt 3, som er døde eller
er dødfødte! Derfor de 10 år mellem Katrine og Petrus!?
En søster – Johanne Kirstine Pedersen fødtes 3. marts 1890 men døde 1. december
1895. Året efter fødes Petrus.
Endvidere bor en (logerende) Sy-jomfru Ane Marie Jepsen 29 år fra Løgstør.
Ved FT i 1906 er Karen (tipoldemor) der ikke mere, men alle tre børn er nu hjemmeboende. Katrine er nu 20 år.
Både i 1901, 1906 og 1911 boede familien på matr.13, Huneshøjvej 9 Vilsted Mark.
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Katrines far, Søren, døde i 1912 - 58 år gammel. Han arbejdede bl.a. som landbrugsmedhjælper og vejmand.

Forside af fødselsdagskort til Katrine 1913. Bagside se.ndf. samt senere tvivl om oprindelse.

Fødselsdagskort til Katrine 13. marts 1913 (27 år)

Petrus er 17 år da han skriver ovenstående kort til sin storesøster, som fylder 27 år –
og netop er nedkommet med Helene (december 1912) og flyttet langt fra far, mor og
søskende - Lillevorde.
10

Postkortets forside er (formentlig) foto af gården/husmandsstedet i Vilsted.. Måske
Huneshøjvej 9?
Mit gæt : på billedet ses f.v. Søren, Ane Kirstine (Katrines forældre) samt lillesøster
Johanne på 12 år. Endvidere en herre t.h. som ikke ligner Petrus. (Se kap.2.)
Petrus skriver Katrines navn både med og uden ”h”.
Slutter i hjørnet med : ”Spis ikke for mange blodpølser i morgen”. Blodpølser var
åbenbart standardmåltid ved fødselsdage.
Ovst. Foto på kortet fra Petrus til Katrine i 1913 må således være taget 1912 eller tidligere. Havde fotografiet været nyt ville Petrus vel også have nævnt det i hilsenen.
Fotografbesøg var vist sjældne dengang.
Senere flyttede Ane Kirstine (”Vilsted-bedste”) ind til Vilsted by i et hus lige bag
kirken. Død 1935.

Her var i hvert fald Søren og Abel på ferier. Far fortalte at de blev sendt ned til bageren og bagerfruen sagde: ”Meeen, er det ikke Katrines bette bøøn? I skal da ha’en
kaeg’”
Far kunne i høj alder huske at husets have grænsede op til kirkegården og kirken.
Matriklen er verificeret via registrering ved folketælling.
Huset ligger der endnu – slemt mærket af tidens tand.
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Vores bedstefar, farfar, morfar :
Martin Nielsen fødtes den 23. oktober 1880 på Enggården, Ranum Mark.(note 6)

Martin Nielsen 1925-28 (9)

Enggården Ranum Mark Nov. 2014
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Hans forældre var Søren Christian Nielsen og Andrea Kirstine Sørensen Nielsen (født
Sørensdatter) født hhv. 1849 i Ranum og 1853 i Trende (Trend). Andrea kom af små
kår hvorimod Søren Christian var af gårdmandsæt.
Omkring 1870 hvor Søren fyldte 21 år udstykkede hans fader, Niels Christensen (vores tip) (1810-1876 ) af den oprindelige matr.9 en jordlod på 36 tdr. til Søren. Her
byggede Niels og vel især Søren Enggården. En hel del kampesten er anvendt i murværket både til avlbygningerne og stuehuset – de stammer alle fra faderens jorder.
21. nov.1873 giftede Søren sig med Andrea ( 20 år ) fra Trende (Trend).

/Oldemor Andrea 1853-86

Tre måneder senere (!!!) den 16/2 1874 fødte Andrea sønnen
Niels Christian .
Herefter fulgte :
1876 Mariane Kirstine
1878 Søren
1880 Martin
1883 Abel
1884 Helene
og sluttelig
1886 Andreas.
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Andrea kom sig aldrig efter Andreas’ fødsel og døde den 20. juli 32 år gammel i
Enggården – måske barselsfeber var årsagen? Antibiotika fandtes jo ikke.
Søren sad nu med gården og 7 børn i alderen 0-12 år og traf det for os i dag barske
valg at lade alle børnene komme i pleje hos Søren’s og Andrea’s søskende (et gæt).
Den 27. juli 1886 drog alle – incl. Andrea’sog Sørens søskende - mod Bjørnsholm Kirke
(Vitskøl Kloster) for at begrave Andrea og ved samme lejlighed at døbe Andreas.(Note
7&8)
Andrea ligger - stadig - begravet på klosterets kirkegård, som blev nedlagt omkring
1912, hvor Ranum Kirke og kirkegård blev taget i anvendelse og sognet skiftede betegnelse fra Bjørnsholm til Ranum sogn.
Derfor blev hendes mand – vores oldefar - Søren (1849-1912), begravet på Ranum
Kirkegård – senere fulgte Sørens anden hustru, Ane Kirstine (1856-1929).
Andrea’s gravsten er der endnu på Bjørnsholm kirkegård – væltet af storm, men genrejst 2014 - tæret af vind og vejr.
Jeg formoder, at følget efter begravelse og dåb er aget til Enggården til kaffe (?)
hvorefter Andrea’s og Sørens søstre og brødre er draget af hver med et af Enggår- dens
børn.
Martin var 5½ år da farbroderen, den 42 årige kroejer og ungkarl Thomas Christian
Nielsen drog afsted med drengen med retning mod Flejsborg – en tur på godt 10 km.
Martin fik et loftsværelse og var naturligvis meget ulykkelig.
På samme dag mistede han sin moder og flyttede fra faderen, alle sine søskende samt
hjemmet på gården.
Måske ikke underligt at Martin på visse områder udviste patriarkalske holdninger.
Ifølge Martin senere i livet var Thomas god ved ham.
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/
Andrea’s grav på Bjørnsholm kirkegård (Vitskøl kloster) (foto 2013)

Bjørnsholm kirke oprettet 1668, nedlagt cirka 1916. Fotograferet cirka 1910.
Udgjorde den nordlige fløj af herregården Bjørnsholm, nu igen Vitskøl Kloster.
1916 overførtes det meste af inventaret til Overlade kirke.

15

Thomas drev kroen ved siden af et mindre landbrug. Han opkøbte større jordlodder
på den anden side landevejen.
Martin voksede op hos Thomas og deltog i driften af landbruget. Martin er konfirmeret i Vester Hornum Kirke 1894 (note 9).
Thomas skriver testamente den 22. april 1899 og dør 13. juli 1900 kun 55 år gammel.
At hans død var ventet og nært forestående fremgår også af testamentets bestemmelser vedr. husholdersken – s.d.

Thomas’ grav

Testamentet er skrevet af advokat og særdeles gennemtænkt (note 10).
Efter at al gæld er betalt skal han have en grav ”efter egnens skik og brug” dog med
en ”passende mindesten og et jerngitter.” Af sidstnævnte gitter står stadig en rest på
graven – et kors.
Thomas Christian Nielsen blev begravet lige over for Andrea, hans svigerinde (foto)
Naturligt at Martin – evt. sammen med sin far, Søren - stod bag dette idet Andrea og
Thomas vel var de to personer, der havde betydet mest for Martin indtil da.
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Andrea’s grav (2 fv), Thomas’ m. sten og jernkors under træet – Vitskøl 2013

Arvingerne var hovedsagelig søskendebørn samt herudover en Mosbechfamilie i
Løgstør (?) . En lærer Mosbech/Mosbæk stor fadder ved flere dåbshandlinger.
Endvidere hensættes arven til navnefællen Thomas Christian Nielsen (søn af broderen Christian Nielsen) idet husholdersken (Ane Marie Nielsen) på Flejsborg Kro skulle kunne hæve renterne af brorsønnens arv på kr 1.000 så længe hun lever – men kun
såfremt hun passer huset indtil Thomas afgår ved døden! Forlader hun huset inden da
modtager hun kun den halve rente!
Ved folketælling 1906 boede hun stadig som husbestyrerinde på gården, som Martin
da havde ejet og drevet i 6 år. Han var da 26 år.
Thomas’ testamente slutter : ”Hvad jeg i øvrigt efterlader mig skal tilfalde min plejesøn Martin Nielsen………som eneste arving at overtage mit bo.
Thomas skønnede (pkt 5) at hans samlede bos ”beholdende androg ikke over kr
7.000”.
Senere er tilføjet i teatamentet at Martin Nielsen erklærer på tro og love at farbroderens kontante formue ikke oversteg kr 5.093.
Heraf testamenteret ca kr 4.000 til andre end Martin.
Men Martin arvede så resten : bygninger og jord. Sagføreren angiver efterfølgende at
seneste købesum for jord og bygninger var kr 18.800 svarende til ca. 1.3 mio. nutidskroner.
Martin overtog herefter kro med stuehus og avlsbygninger samt de 5 jordlodder. To i
Flejsborg, to i Østerfalds samt en i Eistrup. Af BBR-meddelelsen for ejendommen
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fremgår at stuehuset er fra år 1900. Det lyder imidlertid usandsynligt, at Thomas eller
Martin skulle have igangsat et byggeri af denne størrelse med Thomas’ sygdom in
mente. – Men mon ikke ikke byggeriet er nogle år ældre men først registreret år 1900
ved boopgørelsen?
Efter overtagelsen drev Martin kroen og bedriften de næste 11 år.
Ved folketællingen 6. februar 1911 (note 11) var der i Flejsborg Kro en ny 25 årig
husbestyrerinde : ”Kathrine Pedersen, Vilsted”. Ved denne folketælling var Martin
forøvrigt tilforordnet og forestod optællingen i ca. 35 af husstandene i Flejsborg.
I perioden februar til maj 1911 flytter Martin fra Flejsborg til Lillevorde i østhimmerland. Han medbringer sin husbestyrerinde, Katrine – vort held!
Ingen af dem havde familie eller – mig bekendt – anden tilknytning på de kanter.
Ejendommen de fandt var ikke nogen blivende løsning.
Der foreligger ingen dokumentation vedrørende tidspunkt for afståelsen af Flejsborg
Kro. (Det er sandt for dyden ikke let at navigere i tinglysningsjunglen. Har forsøgt!)
Eneste steder på nettet hvor Flejsborg Kro giver henvisninger er til afskriften af farbroder Thomas’ gravsten samt til Johannes V. Jensens ”Nye Himmerlands Historier”.
I novellen ”Kirstens sidste Rejse” hvor kroen er nævnt (note 12). Desuden på Kort &
Matrikelstyrelsens kort over Flejsborg 1842-99 hvor ”Kro” er angivet (note 13).
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Katrine & Martin
25. juli 1912 udstedes kongebrev som tillader Katrine og Martin at blive gift i deres
hjem eller i kirke og uden forudgående lysning (note 14)
26. juli bliver de viet af pastor A. Pedersen i Vor Frue Kirke i Ålborg!! (note 15)
10. december samme år (!!!) fødes i Lillevorde Helene som datter af Katrine og Martin. (note 16)
Har i flere år haft den teori, at Katrine og Martin ”flygtede” til Lillevorde grundet Katriens lykkelige/ulykkelige omstændigheder.
Men et kort dateret 30. juni 1911 fra en ung dame i sygeplejeuniform under uddannelse på ”sanatoriet” og adresseret til ”Gaardejer Martin Nielsen” – ikke et ord om eller
til Katrine – viser at Katrine og Martin boede i Lillevorde næsten 1½ år før He- lenes
fødsel.
Rart at vide, at de må have levet som kæreste-par indtil undfangelsen som ”nødvendiggjorde” vielsen i dølgsmål.

Sygeplejeeleven –lodret i højre side står : ”Det er min sygeplejedragt”
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Sanatoriet, fredag den 30-6-11.
Kære Martin!
Hvordan har du det?
Jeg længes meget efter at høre fra dig. Min tid er så optaget siden jeg er
kommet til sygeplejen. Men sidst i Juli får jeg 8 dages ferie og så kommer
jeg en aften og bliver til næste dag. Her det dog bliver ved med at reg
ne……..?
Kærlig hilsen din ……… (kusine?)”

I 1915 fødes Christian Grønvald Nielsen. Ser ud som om et blad i kirkebogen er ”faldet ud” under kopieringen så Grønvalds data ikke er med.
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Pragtfuldt foto!
Folketællingen april 1916 (note 17) angiver beboerne som Martin, Katrine, Helene og
Grønvald samt 3 tjenestefolk. Endvidere kan vi se, at Martin havde en indkomst på kr
3.000 årligt og en formue på kr 45.000. Denne sum svarer i nutidskroner til ca.
1.900.000 kr. Dette er den eneste indikation, jeg har kunnet finde, omkring salget af
Flejsborg Kro, som gjorde Martin til en holden mand med mulighed for at købe den
rigtige ejendom når den bød sig.
Men allerede i 1916 sælges gården i Lillevorde og familien flytter til Dollerup (Aalborgvej 62).
Her fødes Ellen den 15. maj 1915 og døbes i Blenstrup Kirke (note 18) hvor fadderne
angives som værende :
Gårdejer Hans Kristian Nielsen, Ranum (Martins halvbroder) – se foto næste side.
Enke Kirstine Nielsen, Ranum (Martins fars 2. hustru og mor til ovst.)
Enke Anne Kirstine Grønn, Vilsted (Katrines mor)
Samt barnets fader (Martin).
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At oldefar Sørens 2. hustru og dennes ældste søn (som nu ejer Enggården) står faddere tyder på et bedre forhold mellem ”kuld 1&2” end jeg antog.
Det har undret mig, at Martin ikke har vist far Enggården i Ranum. I hvert fald har far
aldrig vist os sin fædrene fødegård. Men far sagde i en radioudsendelse fra 2002,
hvor en lokal journalist interviewede ham i 1½-2 timer, at Martin var født på Enggården på Ranum Mark. Da jeg for et par år siden (2014) genhørte båndet og denne
bemærkning var det ingen sag at finde Enggården ☺
Lidt om Enggården (Matr. 9a Ranum By):
Vore tipoldeforældre Niels Christensen (1810-1876) og hans hustru Mariane Thomasdatter (1815-1872) havde en større gård på Ranum Mark (matr. 9
Ranum
Bye)(note 19).
Niels kom fra Munksjørup som ligger på den sydøstlige side af Vilsted Sø. Det var
Marianes forældre, Dorthe Madsdatter (1779-1829) og Thomas Mortensen (19711838) som lod den fædrene gård gå i arv til datteren Mariane Thomasdatter. De havde
ikke sønner!
Mariane og Niels fik 9 børn : Dorthe (1835), Gjertrud (1837), Ane Marie (1839),
Thomas Christian (1844), Søren Christian (1847-48) og Søren Christian (1849), Morten Christian 1851, Christen 1853 og Maria 1855.
Søren, vores oldefar, er født i 1849 og var næstældste drengebarn efter navnebroderens død.
Pigerne blev formentlig bortgiftet og Thomas købte Flejsborg Kro.
Søren Christian får i 1869 36 tdr land (ca. halvdelen) udstykket af den fædrene jord
(matr. 9 Ranum Bye) samt hjælp til at bygge Enggården omkring 1870.(kort Ranum
med matrikelnr.).
Christen overtager hovedgården efter faderens død 1876. Christen bor på mastrikel 9c
(hovedgården – i dag Solbakkevej 2A) ved folketællingen 1906. Han er da enkemand
med 8 børn.
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Enggården

Enggården blev bygget over ca tre år og store mængder sten opsamlet på markerne
gennem årene har været anvendt i murværket – iflg. nuværende ejer også i stuehuset.
I ”Vort sogns historie 1950-58” nævnes, at Søren ”kørte med stude”, samt at gårdens
normale besætning var ”6 køer, 4 kvier, 2 heste samt svin og fjerkræ”.
Søren flyttede ind på gården og fandt en sød pige ikke langt derfra – den sydlige del
af Bjørnsholm Bugt - i Trende (Trend).
Hun hed Andrea.
Efter Andreas død i 1886 og børnenes spredning giftede Søren sig med Ane Kirstine
Hansen fra Ranum med hvem han fik yderligere 6 børn.
Søren døde i 1912 og Ane Kirstine drev gården videre med den ældste søn Hans
Christian som bestyrer indtil han overtog gården i 1918.
Ane Kirstine døde i 1929.

Anna Marie og Hans Christian Nielsen - Enggården (halvbroder til Martin – slægtsskabet fornægter sig ikke!).
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Moderen benævnes herefter ”Enke, rentier” i folketællingerne.
Det var således i bestyrerperioden, at Hans Kristian og moderen var i Dollerup til Ellen’s dåb i 1916.
Ane Kirstines død og boopgørelsen :
Ane Kirstine (Sørens anden hustru) døde som 72 årig i 1929 og er begravet på Ranum
Kirkegård formentlig ved siden af Søren. Gravstederne er naturligvis sløjfet for- længst.
Andrea ligger som bekendt (stadig) på Bjørnsholm kirkegård.
Der forligger et håndskrevet, udateret, dokument hvor boet fordeles ligeligt mellem alle
Sørens børn (note 20)
Andrea’s Niels og Søren samt Ane Kirstines Emma var afgået ved døden hvorfor
deres børn delte arvelodden.
I alt blev fordelt kr 66.671 mellem de 11 børn.
Bemærk at de to i USA, Helene og Abel, ikke nævnes.
Den samlede arvelod svarer i nutidskroner til knap 2.400.000 kr.
Det har undret mig, at Martin Nielsen ved boopgørelsen bor i Gudumholm. Ane Kirstine dør 1929. På dette tidspunkt bor Martin på Romdrupholm, hvis avlsbygninger
brænder i 1932. Og først i 1935 købes Fabriksgården i Gudumholm.
Men måske var det (også) dengang almindeligt at det kunne tage flere år at opgøre
bo.
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Tilbage til Katrine og Martin :
Opholdet i Dollerup varede kun et par år.
18. januar fødes i Dollerup en pige, Andrea.
Senere på året 1918 flytter familien til Romdrupholm. Andrea dør
den 29. november 1918 kun 9 måneder gammel. Andrea’s
dåbsattest lå i Martins tegnebog efter hans død. (Note 21)
På Romdrupholm fødes Søren (nov.1919) og Abel (okt.1921).

Familien ca 1923
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Familie-idyl ca 1927 på Romdrupholm.
Fra venstre: Abel - Søren - Petrus - ? - ? - Helene - Ellen - ? - Grønvald

Abel, Helene, Grønvald, Ellen & Søren
(Dejligt at have sådanne fotos!)
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Som nævnt tidligere boede og arbejdede Katrines 10 år yngre bror Petrus på gården
sammen med 2 andre landarbejdere og 3 tjenestepiger. Katrine var da 35 år og Petrus
25.

Petrus, Katrine, Helene, ?,?, Ellen, ?,?, Søren, Grønvald (?), Martin

Selv om det var hårde tider var det i Fars erindring gode år på den store gård.
I 1924 laves en Vurderingsforretning på gården idet Martin formentlig havde ansøgt
om kreditforeningslån i ”Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere”.
Bygninger havde en samlet assurancesum på kr 134.400 sv.til kr 3.5 mio.
I bygningerne forefandtes 16 kakkelovne, 2 komfurer og 2 kedler.
Jorderne udgjorde 71,5 ha og heraf 68,5 ha agerjord, 2 ha eng og 1 ha skov.
Besætningen udgjorde i 1924 : 8 heste, 2 plage, 31 køer, 18 kvier, 18 ungkvæg, 2 tyre, 4 får samt 70 svin.
Malkekøerne skønnedes at give 100.000 kg mælk p.a.
Martin købte gården 1918 for kr 236.000 sv.til 6.1 mio nutidskroner.
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Romdrupholm ca 1920

Martin udnævnes til sognefoged (note 22) 6. marts 1928 og i forlængelse heraf den
16. marts samme år til lægdsmand (note 23).
I 1932 brænder samtlige avlsbygninger.
Familien må flytte et par gange (?) indtil de køber Fabriksgården i Gudumholm 1935.
I det tidlige forår 1935 køber Martin en gård i Drastrup (note). En måned senere sælges den igen. Rygtet (Jens Martin) vil vide, at Martin havde glemt at tage Katrine i ed
inden handelen.
Fabriksgården overtages i 1935.
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Fabriksgården ca 1990

”Regnskab” fra Fabriksgården omkring 1942-45.

I foråret 1948 mageskiftes Fabriksgården med ”Kildebo”. (Note advokat).
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Katrine dør 11. september 1954 (68 år) i ”Kildebo”.

Martin på plejehjemmet ca. 1972/92 år m/cigar

Martin dør 18. januar 1974 (93 år) i Kongerslev.
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Kapitel 2 : Om nogle af vore øvrige forfædre
”Grøn” eller ”Grønning”
Rygtet (igen Jens Martin) vil vide, at bedstemor Katrine også hed Grøn til efternavn.
Det er ikke rigtigt – Hun er døbt Ane Kirstine Katrine Pedersen.
Men navnet ”Grøn” og Grønning” har været hæftet på en gren af slægten.
Note 3 : bem.at Søren her får angivet tillægsnavn ”Grønning” i parentes.
”Grønning” er et stednavn. Så vidt jeg har kunnet se er det brugt som tillægsnavn
helt tilbage fra Katrines oldeforældre på fædrene side – Jens Pedersen og Else Bertelsdatter.
Else, vores tiptipoldemor er født i Vester Grønning i 1786. Både Else og Jens døde
iflg. kirkebogen angiveligt i ”Grønning”.
Grønning og Vester Grønning ligger ved Skive Fjord, hvorfra altså Katrines farfars
slægt stammer.

Oldefar Søren- Katrines far
Blev kun 57 år – 1855 til 1912.
Han ”kom galt afsted” med Ane Kirstine i 1885.
Efter Sørens død levede Ane Kirstine i endnu 23 år til 1935 i sit hus i Vilsted (foto).
Søren arbejdede som arbejdsmand (KB 1885 og 1886) - FT 1890 ”husmand” - FT
1901 ”husfader” og ”vejmand” – FT 1906 på (matr. 13 Vilsted By) Huneshøjvej 9
kun benævnt ”husfader”.

Har vi noget fotografi med Ane Kirstine og Søren?
Ja! Jeg tror fortsat, som skrevet tidligere, at personerne på nedenstående foto fra Petrus’ fødselsdagskort er Katrines forældre samt Johanne.
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Nedenstående foto er ligeledes interessant, idet vi kan identificere Katrine og Helene
og dermed osgå tidsbestemme det til omkring 1915.
Men hvem er de øvrige?
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Tiptiptip-oldemor Anne Marie Jensdatter 1767-1836
Andreas oldemor (se slægtstavle) døde som 69-årig i Overlade Fattiggård.
Var der ingen penge og ingen børn, der kunne/ville forsørge så var der kun ”fattiglem” tilbage under formentlig kummerlige forhold.

Tiptip-oldemor Ane Jensdatter Gyvelgaard 1800-1873
”Gyvelgaard” er navnet på en gård lidt uden for Vester Hornum hvor borgmesteren
for Vesthimmerlands Kommune bor i dag. En smukt beliggende ejendom.
Ane er datter af ovst. Anne Marie Jensdatter, som døde på fattiggård 1836. Iflg. FT
1834 havde Ane mand og 6 børn samt en tjernestepige og en lejer, ”Mathias Jørgensens kone” og hendes to døtre. Moderen var ”spinderske” og begge døtre ”skrædderpiger.”
Så hvorfor moderen skulle dø på fattiggård forbliver en gåde.
Tiptip-oldemor Gjertrud Eriksdatter 1778-1834
Vores tiptip-oldemor på Martins fædrene side var et kapitel for sig :
Omkring 1795 giftede den dengang 17 årige Gjertrud sig med den 25 år ældre Christen Madsen. De havde en gård i Munksjørup.
De fik frem til hans død 1/9-1811 i alt 6 børn – den sidste vores tip-oldefar Niels
Christensen i 1810.
Året efter Christens død giftede hun sig med Søren Mortensen – Sørens lillebroder
Thomas var forlover. Hun var da blot 36 år og havde børnene at forsørge.
Nogle år senere døde så også Søren.
Gjertrud giftede sig i 1830 med Sørens broder Thomas, hvis hustru, Dorthe Madsdatter var død året forinden.
I 1834 dør Gjertrud 56 år gammel.
1836 blev Gjertrud og Christens søn Niels gift med Dorthe Madsdatter og Thomas
Mortensens datter Mariane.
Og således blev tip-tip-oldemorGjertrud – post mortem - sin egen søns svigermor!
Forvirret??
Mon ikke fornuftsægteskaber var ret almindelige dengang ☺
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Mariane og Niels - tipoldeforældre
Vore tip-oldeforældre arvede Marianes forældres gård – matr. 9 og evt. 8 Ranum By
– idet Dorthe og Thomas “kun” fik piger.
Den ældste datter, Mariane, arvede således det hele og Niels fra Munksjørup (2-3 km
derfra) giftede sig til gården.
Mariane og Niels havde en datter født 4.juni 1835 – Dorthe Kirstine Nielsdatter –
hvor iflg kirkebogen Niels blev ”udlagt som fader”.
De giftede sig først i februar 1837 – og allerede 8. april samme år (!!) nedkom Mariane med deres andet barn Gjertrud Marie.
Herpå fulgte yderligere syv børn
1839
Anne Marie
1844
Thomas Christian – senere kroejer Flejsborg
1847
Søren Christian – død 1848
1849
Søren Christian – vores oldefar
1851
Morten Christian
1853
Christen
1855
Maria - død samme år
Tipoldemor Mariane døde 1872 og tipoldefar Niels, i 1876.
Sandsynligvis erhvervede Thomas Flejsborg Kro sidst i 60’erne og må have givet afkald på den fædrene gård siden Søren som no 2 drengebarn allerede i 1869 fik de 36
tdr.land til Enggården.
Døtrene er sandsynligvis ”bortgiftet.”
Søren blev far til Martin.
Resten er historie !
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Kap 3 Martins søskende
Kortet på side 35 er fra Martins ældste søster Mariane Kirstine og hendes mand Niels.
”Niels og Mette” som refereres til må være Niels Christian og hans hustru, som således hedder ”Mette”.
Nedenstående korte bagside : ”De bedste ønsker paa fødselsdagen fra os alle. Niels
Chr. Nielsen”.

Den ældste bror Niels Christians ejendom & familie ca 1910 – se ndf.

Niels Christian (født 1874) – Martins ældste bror – foto ca. 1910
m/svigermor(?), hustru (Mette)(?) - 4 børn & hund.
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I 1929 ved Sørens og Ane Kirstines boopgørelse (s.d.) lever kun to af Mette og Niels’
fire børn – Andrea og Kristian. Tuberkulose tog mange børn i disse år.
Det er vanskeligt at søge oplysninger på Martin’s søskende da jeg ikke kender sognet
de er vokset op i. Der foreligger ikke mig bekendt nogen fortegnelse over hvem der
fik hvilke børn eller hvor plejefamilien boede i 1886 hvor Andrea døde.

Mariane Kirstine – Martins ældste søster - ved brylluppet med Niels Nielsen, Farsø, 7. nov. 1901 i Bjørnsholm kirke.
Stine og Niels bosatte sig i Farsø.
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Herunder : Stine og Niels i Farsø med deres 9 børn. Årstal : 1922-24 ?

Herunder bagsiden af ovst. foto.

Søren 1878 – den tredje i rækken – ved jeg ikke meget om. Han var død ved Ane Kirstine og Sørens boopgørelse i 1929 s.d.
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Martins yngste bror, Andreas 1886, bosatte sig i Bonderup i Han Herred som landmand.
De sidste to – nummer 5 og 6 i rækken af 7 børn var :
Helene og Abel – som drog over Atlanten til USA
Efter Martins fødsel i 1880 fik Andrea og Søren Abel i 1883 og derefter Helene i
1884.
Hvad der drev dem til USA ved vi ikke, men et faktum er at Helene udvandrede til
USA og ankom til New York, Ellis Island, den 12. juni 1906 med skibet ”Oscar II”.
12. juli 1912 eller 1913 (to forskellige registreringer) gifter hun sig i Los Angeles
med Andrew Peterson (Anders Petersen) som var udvandret fra Hornsyld i 1910.
1915 fødtes deres første af fire sønner, Morris. Herefter fulgte William, Irving, Brenton og til slut datteren Marion.

Helen & Andrew m. Morris-William-Irving-Brenton-Marion
Ca 1925
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De var bosat i Californien i byen Selma, East Dinuba Avenue.
Senere flyttede de til byen Fowler et par km mod nord ad Highway 99.
Andrew var landmand. Et par fotos fra Katrine og Martins album (lånt af Ellen) viser
familien ved vinranker. Fresno County, Californien, var kendt for at have verdens
største rosinproduktion men også en større vinproduktion ! Der er et klima som ved
Solkysten i Spanien. Så et kvalificeret gæt er at de dyrkede druer til vin- eller rosinproduktion.
Helene og Andrew boede i samme område – Fresno County - hele livet.
Af de enkelte skriv fra Helenes hånd fremgår, at hun var bibelstærk. De var sandsynligvis medlem af de lokale danskerklubber og -kirker af hvilke der var mange i området. I Californien alene udgav danske indvandrere flere ugeaviser på dansk.

Helene ældedes med ynde

Helene døde i 1962 og Andrew først i 1986 – 98 år gammel.
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East Dinuba Avenue, hvor Helen og Andrew boede I mange år.
Måske på en af disse vin-farme?
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Helenes ældre bror – Abel – rejste først i december 1913, 30 år gammel.
Han har naturligvis skrevet med Helene og fået inspirationen til at rejse.
Han ankom til Ellis Island den 2. december 1913 med skibet United States fra København.

I 1917 registreredes han af myndighederne i ”World War I Draft Registration Cards”
som residerende i Utica, Montana, hvor han arbejdede som ”Ranch Hand” for en Mr
Bilden.
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WWI draft registration Card 1917-18

Han søgte således ikke i første omgang til Californien, hvor Helene boede.
Montana var kvægbøndernes territorie. Fergus County var på størrelse med Fyn og
Sjælland tilsammen – og befolkningen var og er kun ca 11.000!! Et særdeles tyndt
befolket område Abel valgte.
Abel angiver til registreringen som kontaktperson – i fald myndighederne ikke kan
finde ham i påkommende tilfælde – Mrs Andrew Petersen, Selma, California – med
nogenlunde specificeret adresse.
I USA afholdt man folketælling hvert 10. år.
I 1920 bor han stadig i Fergus, Montana.
Som det fremgår af folketællingen 1920 (note 24) i Montana var Abel ”37 år,hvid,
single” og kunne læse og skrive og havde eget hus.
1917-23 var Montana ramt af voldsom tørke som bevirkede at 65.000 indbyggere
flyttede til andre stater og kastede Montana ud i svære økonomiske problemer.
Sandsynligvis har hans arbejdsgiver givet op og Abel mistet sit arbejde.
Måske derfor rejste Abel ned til Helene og Andrew i Californien.
Abel bor ved FT i 1930 i Fresno, Californien - kun få km fra søster og svoger.
I 1940 (FT) som 57-årig bor han samme sted og er stadig ”Single” og ”White”!!
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Efter USA’s inddragelse i WW2 (december 1941) registreres atter alle mænd – incl.
den nu 58-årige Abel!!
Lejer og driver stadig en farm (rosin?). Bor og arbejder på lejet farm på East
Nebrasca Avenue.
Vi kan se at Helen og Andrew nu bor i Fowler nord for Selma, hvor de har købt hus.
Der er nu knap 10 km mellem de to søskendes bopæle.
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Fowler og Selma ligger lige syd for hovedbyen Fresno. Bemærk East Dinuba Av og East Nebrasca Av.
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På ovst. foto (ca. 1930) ses i bageste række fra midten mod højre : Helen, Morris,
Andrew og (måske) Abel!
Bemærk vinrankerne!
Her førstørret:

Abel Nielsen ? – En vis lighed med familien?
Se Martin p.12. Begge er sidst i fyrrerne på disse fotos.

Abel forblev ungkarl til sin død som 65-årig den 4. januar 1948.
45

THE END
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APPENDIX - bilag

Note 1 : Katrines dåb april (og Sørens vedkendelse af paterniteten) 1886 Vilsted Kirke

Note 2 : Ane Kirstine & Søren viet maj 1886
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Note 3 : Petrus’ dåb 1896

Note 4 FT Romdrup 1921
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Note 5 : FT Vilsted 1901

Note 6 Martins dåb 1880
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Note 7 Andrea’s begravelse 27. juli 1886

Note 8 : Andreas’ dåb 27. juli 1886
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Note 9 : Martins konfirmation 1894 i Vester Hornum kirke
Bem: Kundskaber & Forhold – begge ”mg” (”meget godt” efter Ørsteds skala) !

Note 11 : FT 1911 i Flejsborg
Bem. at der udover Katrine også er en ”Karl Grønning”
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Note 10 : Thomas’ testamentes 1. side
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Note 12 : Johs. V. Jensens ”Nye Himmerlands Historier” skrevet ca 1910.

Note 13 : “Kro” angivet på målebordsblade 1842-1899 fra Flejsborg
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Note 14 : Kongebrevet side 1
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Note 14 : Kongebrevet side 2
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Note 15 : Vielsen i Vor Frue Kirke i Ålborg
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Note 16 : Helenes dåb 6. april 1913
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Note 17 : FT Lillevorde 1916

/Note 18 : Ellens dåb 10. juli 1916
Bem. : ”Gårdforpagter” samt fadderne
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Note 19 : Matrikelkort 1814-59
Matr. 9 Ranum By tilhørende tiptipoldefar Thomes Mortensen
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Note 20 : boet efter Ane Kirstine og oldefar Søren
Bem : Helene og Abel er ikke nævnt (USA)
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Note 21 : Andrea 18. jan – 29. nov, 1918
Fundet i Martins tegnebog efter hans død 1972
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Note 22 : Martins udnævnelse til Sognefoged 1928
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Note 23 : Lægdsmand 1928
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Enggården fra ”Vort Sogns Historie 1950-58”

Enggården fra Katrine og Martins fotoalbum
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