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Mange kunne ha’ gjort det anderledes.
Nogle kunne ha’ gjort det bedre.

Men sådan har jeg nu gjort det, og
hvis jeg ikke havde gjort det,

var det måske aldrig blevet gjort

Jørgen Carsten Bloch (1717-73)
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Børge Jensens Aner

Børge Jensen er født den 19. juli 1922 i Mårup i
Nødager sogn. Han giftede sig 5. maj 1946  med
Ellen, hun er født den 15. juli 1926 i Voldby..

De er de næste 15 år bosat mange forskellige steder:
Egå, Mårup, Skæring, Tålfor, Mørke, Hjortshøj,
Egåbro, Brandstrup inden de  i 1961 bosætter sig i
Voldby og i 1980 flytter til Hammel.

De fik 4 børn - 7 børnebørn og til dato 16 oldebørn.

Men dette hæfte skal ikke beskæftige sig med den
del – men alene se på Børges aner så langt tilbage
som muligt.

Normalt når man laver en anebog starter man ved
hovedpersonen og arbejder sig tilbage, men i denne
her vil jeg vende det om og starte helt tilbage i de
første lidt usikre aner, og så arbejde mig fremad
gennem historien til vi når hovedpersonen.

Kilder:
Til at finde ud af person sammenhængen har jeg
anvendt MyHeritage som er et internetbaseret
program som selv undersøger andres slægtsider
og alle verdens mange registre.

Hertil selvfølgelig brugt Kirkebøger og folketællinger i
det omfang de er tilgængelige. Kirkebøgerne i
området omkring Kolind kan være lidt svære at finde
vej igennem idet sognene igennem årene har været
lagt sammen lidt på kryds og tværs.

Børges første aner kan findes i den slægtslinie der
heri kaldes
“Koed linien” kan føres tilbage til 1709.
 ”Fannerup linien” kan føres tilbage til 1777.
“Kasten linien” kan føres tilbage til 1715.
”Sofus´ aner” kan føres tilbage til 1755.

Børges aner stammer fra landbefolkningen, nok mest
de små gårdmænd og husmænd og landarbejdere.
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I landbruget var der tre grupper af jordejere
(godsejere, gårdejere og småbrugere) og tre grupper
af arbejdere (landarbejdere, daglejere og tyende).

Godsejere og proprietærer
Godsejere og proprietærer havde meget mere jord,
end de selv kunne dyrke. Derfor kunne et gods være
en stor arbejdsplads med mange ansatte både inde
og ude. I travle perioder måtte godsejeren også
betjene sig af daglejere. Faktisk var godsejeren tit
optaget af andre ting end jordbrug. Traditionelt havde
godsejerne stor indflydelse i lokalsamfundet, både
økonomisk og politisk.

Gårdejerne
Gårdejerne eller gårdmændene havde familie-
landbrug, der ofte gik i arv fra generation til genera-
tion. Gårdejeren havde som regel også for meget jord
til, at han helt selv kunne drive bruget. Han fik typisk
hjælp af store sønner og tjenestekarle. Indendøre
blev konen i huset, madmor, assisteret af en
tjenestepige eller en halvvoksen datter, når der skulle
laves mad til et stort folkehold. En god dansk gård
gav normalt familien en økonomisk tryg tilværelse. I
Danmark var gårdmændene i kraft af deres antal og
selvforståelse en meget vigtig politisk gruppe både
lokalt og på landsplan.

De små jordejere
Den største gruppe af jordejere var dog dem, som
kun ejede noget eller en smule jord.

Boelsmanden ejede noget jord, og de mest
“velstående” kunne undertiden gå for at være en
gårdmand.

Parcellisten og afbyggeren havde lidt jord.

Husmanden havde sit hus - og så kun en lille smule
jord.

Fra 1899 begyndte staten dog at støtte opkøb af
jord, og de såkaldte statshusmandsbrug opstod. Et
statshusmandsbrug skulle næsten pr. definition være
et jordbrug, der lige præcis var stor nok til at
brødføde en familie. Ofte måtte husmanden dog
supplere sin indtægt ved en gang imellem at tage
arbejde hos f.eks. godsejeren.

Hvor penge gav både godsejeren og gårdejeren
muligheder for såvel luksus som bedre landbrugs-
redskaber etc., var de små jordejeres økonomi i
hovedtræk baseret på selvforsyning. Der var ingen
luksus og yderst ringe muligheder for at forbedre sin
sociale status.

Arbejderne
Som nævnt var der også tre typer arbejdere. Der var
landarbejderne, daglejerne og tyendet.

Landarbejderne boede ofte til leje i et lille hus med en
køkkenhave til, somme tider med en lidt større
køkkenhave og så kunne de også kaldes indsiddere.
Deres liv var ikke meget anderledes end daglejernes,
som blot fik arbejde for én dag ad gangen.
Fagforeninger fandt kun meget langsomt fodfæste på
landet, og landarbejdernes tilværelse afhang meget af
godsejerens nåde og barmhjertighed.

Der kunne være andre beskæftigelsesmuligheder end
hos den store gårdejer og godseejeren. Der foregik
anden virksomhed på landet end lige traditionel
landbrugsdrift. I nogle egne var der f.eks. mulighed
for tørvedrift, hvor man udvandt tørv til brændsel. I
andre egne var der basis for teglværksdrift.

Den sidste gruppe af arbejdere på landet var tyendet.
Tyendet var som regel sikret mad og sultede vel ikke
sådan som landarbejder familien utvivlsomt gjorde af
og til. Men deres værelse hos arbejdsgiveren,
kammeret, måtte de ofte dele med en anden og
undertiden var det ude i stalden. Værst stod det dog
til med deres rettigheder. Husbonden kunne stort set
gøre, hvad han ville. Han kunne også “revse” sit
tyende, altså slå uden at det fik konsekvenser.
Revselsesretten over tyende bortfaldt først i 1921.

Socialklasser på landet
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Direkte ane 5 generationer fra Børge
I Fannerup fødes omkring 1777 en dreng Therkel
Skrædder Jensen. I Fannerup  fødes også omkring
1777 en pige Marie Sørensdatter.
De to gifter sig og bosætter sig i Fannerup - ernærer
sig sikkert som skrædder.

Direkte ane 4 generationer fra Børge
Marie og Therkel får den 18. januar 1807 datteren
Maren Skrædder Therkelsdatter. Hun gifter sig
med Jens Jensen der er født i Fannerup cirka 1800.
Maren dør i Fannerup den 10. oktober 1843.

Direkte ane 3 generationer fra Børge
Maren og Jens får den 8. november 1837 i Fannerup
datteren Trine Jensdatter. Trine gifter sig med Laurs
Sørensen fra Koed Linien.

Fannerup linien

Marens aner



side 8 - Børges aner

Direkte ane 7 generationer fra Børge
Børges tidligste kendte ane i denne linie er fra
omkring 1715 - her fødes i Kolind en dreng Jacob
Pedersen. Vi kender ikke noget til hvem han ellers er
-  men ved at han i 1787 bor som aftægt hos sin søn
på en gård i Kolind.

Direkte ane 6 generationer fra Børge
Jacob får i Kolind en søn omkring 1745 som hedder
Niels Jacobsen. I 1744 er der i Kolindfødt en pige
Birthe Lauridtzen. De to gifter sig og er  bosat på
en gård i Kolind - det er ikke helt sikkert at det er
Kasten, men noget tyder på det. Niels dør i 1796 og
Birthe dør  4. januar 1818 begge i Kolind.

Direkte ane 6 generationer fra Børge
I Nimtofte fødes omkring 1723 en dreng Peder
Pedersen Colind. Han har navnet Colind fordi hans
forældre sikkert stammer fra Kolind. Peder dør i
Kolind den 28. februar 1800.

Direkte ane 5 generationer fra Børge
Birthe og Niels får i 1770 datteren Ane Nielsdatter.
Og Peder Pedersen i Nimtofte får i 1767 sønnen
Peder Pedersen Kolind.  De to gifter sig den 5.
januar 1799 i Kolind Kirke med hinanden. De er de
første sikre ejere af gården Kasten.  Om  Ane ved vi
at hun dør 16. oktober 1845 og Peder dør efter 22.
januar 1849 begge dør på Kasten

Kasten linien

Marens aner
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Direkte ane 4 generationer fra Børge
Ane og Peder får 1810 sønnen Peder Pedersen
Kolind. Han gifter sig den 28. juni 1834 med Dorthe
Catrine Pedersdatter der i 1807 er født i Bugtrup. De
to overtager Kasten.  Peder dør den 10. februar
1855 og Dorthe dør den 4. april 1887 begge dør på
Kasten.

Direkte ane 3 generationer fra Børge
Dorthe og Peder får den 27. februar 1839 sønnen
Hans Peder Pedersen Kolind. Han gifter sig med
Maren Sørensdatter fra Koedlinien. De er bosat på
Kasten. Maren dør den 18. november 1899 og Hans
Peder dør den 2. juni 1900 - begge dør på Kasten.

Marens aner

Peder Pedersen Colind - den slægt er meget
svær at følge igennem kirkebøger og folketæl-
linger dels er der tre generationer i træk hvor de
har brugt samme navn. Og dels er der en anden
familie der sideløbende i Lyngby/Trustrup har
samme navn anvendt gennem generationer.
Når vi her kan være sikker på at den række her
er korrekt skyldes det en folketælling i 1845
hvor Peder (5 generationer) - bor som aftægt
ved sønnen Peder (4 generationer) og der er
sønnen Hans Peder (3 generationer) også med -
3 år gammel.
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Kasten og Kolind slægten

Hans Peder Pedersen er den første der bærer
efternavnet Kolind, idet han søgte og den 19.
februar 1879 fik tilladelse af Kong Christian den
niende at han og hans slægt måtte bære navnet
Kolind. - Hans Peders forgængere i flere genera-
tioner har dog inden anvendt navnet Colind.

Kasten er en gård der ligger lidt uden for Kolind - den er i følge optegnelserne i slægtens eje igennem 4-6
generationer og mere end 100 år. Gården ligger få hundrede meter fra Gården i Mårup som Maren og Sofus
boede på. Gården var i slægtens eje indtil Søren Peder Sørensen (2 generationer fra Børge) i 1926 solgte
den.

Hans Peder Pedersen Kolind og hans kone Maren
får i alt 10 børn.
Anne Marie 1866 - hun udvandrer til USA
Dorthe Cathrine 1867 - Børges bedstemor.
Peder 1869- dør inden 1 år
Maren 1870
Petrea 1872
Søren Peder 1874
Rasmine 1876
Peder 1877 - farfar til erhvervsmanden Lars Kolind
Hans Marius 1881
Kirstine Marie 1883

Sofus og Maren
boede her
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Familiefoto i Mårup omkring 1914

Dette er et fotografi jeg har fundet i Børges gemmer. Jeg kan ikke være 100% sikker, men vover
alligevel at give et bud på hvem der er på billedet.
Vi ser her Købmand Søren Peder Sørensen - Købmand i Mårup (2 generationer fra Børge). Hele
familien er samlet til billedet.
Bagerste række fra venstre ses datteren Maren (født 1890) - Hendes mand Sofus (født 1887) - De blev
gift den 7. november 1913. - sønnen Hans Peder (født 1894) - sønnen Laurids (født 1896) - datteren
Kathrine (født 1898).
Forreste række fra venstre ses sønnen Martin (født 1902) - de to små drenge på hver siden af
forældrene er tvillinger Jens og Anker født 1909 - moderen er Dorthe Kathrine (født 1867) - drengen
imellem forældrene er Søren (født 1907) - faderen er Søren Peder (født 1864) - og drengen længst til
højre er Aage (født 1900).
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Direkte ane 6 generationer fra Børge
De ældste aner  jeg har kunnet finde i denne linie er
fra 1719 - I Nimtofte fødes ca. 1719 en dreng
Rasmus Hougård. I Nimtofte fødes der i 1733 en
pige Elle Rasmusdatter. De gifter sig.  De er bosat i
Nimtofte. Rasmus dør den 20. januar 1775 kun 56 år
gammel. Elle dør den 8. september 1815 82 år
gammel.

Direkte ane  6 generationer fra Børge
I Koed  fødes i 1728 en dreng Søren Sørensen
Thuesen - Ligeledes i Koed fødes i 1737 en pige
Karen  Jensdatter. De to gifter sig i Koed kirke
den 8. maj 1761. De bosætter sig i Koed. Karen dør
den  30. marts 1808 og Søren dør kort efter den 22
april 1808.

Direkte ane 5 generationer fra Børge
Elle og Rasmus fra Nimtofte får i 1767 sønnen
Michel Rasmussen.
Karen og Søren fra Koed får i 1766 datteren Maren
Sørensdatter.
Maren og Michel gifter sig og bosætter sig i Koed.

Direkte ane 5 generationer fra Børge
I Koed fødes i 1768 en dreng Laurs Pedersen - og
også i Koed fødes der i 1785 en pige Birthe
Sørensdatter.  De to bliver gift i Koed kirke den 5.
maj 1804. Birthe dør den 14.oktober 1824 og Laurs
dør den 9. maj 1827.

Koed linien
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Direkte ane 4 generationer fra Børge
Maren og Michel fra Koed  får i 1790 sønnen Søren
Michelsen.
Birteh og Laurs fra Koed får i 1806 datteren Maren
Laursdatter.
Maren og Søren  gifter sig den 4. august 1827 og
bosætter sig i Koed.

Direkte ane 3 generationer fra Børge
Maren og Søren fra Koed får den 22 august 1834
sønnen Laurs Sørensen. Laurs gifter sig med Trine
Jensdatter fra Fannrup linien.
Og de får den 1. december 1839 datteren Maren
Sørensen. Maren gifter sig med Hans Peder
Persersen Kolind fra Kasten linien.
Begge disse to familier er aner til Børge
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Direkte ane 2 generationer fra Børge
Trine og Laurs fra Koedlinien får den 21. august
1864 sønnen Søren Peder Sørensen.
Trine dør den 7. maj 1898 på Mårup mark. Laurs
dør den 5. november 1906

Direkte ane 2 generationer fra Børge
Maren og Hans Peder får den 12. december 1867
datteren Dorthe Kathrine Pedersen Kolind.
Maren dør den 18. november 1899 på Kasten. Hans
Peder dør den 2. juni 1900 på Kasten.

Direkte ane 1 generationer fra Børge
Dorthe Kathrine og Søren Peder gifter sig den 25.
marts 1889 - og bosætter sig på Mårup. De får 10
børn. Den første er en pige der fødes den 12. marts
1890  Maren Sørensen.
I kirkebogen ved fødslen af de første børn er Søren
Peders titel hjulmager - senere omkring 1900 ændres
stillingen til Købmand i Mårup. Dorthe Kathrine dør
den 27. maj 1942  Søren Peder dør den 13. februar
1953. Begge dør på Dragsbækvej i Kolind.

Marens aner
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Maren og Sofus flyttede omkring 1954 ind til Kolind i dette hus på Kapelvej. Sofus boede i det næsten indtil
sin død i 1964.  Min erindring om stedet er ligesom Lars Lilholt i sangen For Længe Siden at hos hans farfar
lugtede det af æbler, citronvand og løbesod.
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Direkte ane 5 generationer fra Børge
I 1755 fødes der en dreng Anders Kristensen.  Der
fødes i Skarresø en pige Ane Kierstensdatter.
De to gifter sig og bosætter sig  som husmænd i
området ved Skarresø.

Direkte ane 4 generationer fra Børge
Ane og Anders får i 1788 datteren Karen
Andersdatter. Hun gifter sig den 10. april 1809
med Therkild Sørensen der er født i 1770.
De bosætter sig som gårdmænd i Mesballe.
Therkild dør den 8. november 1839.  Karen dør den
10. marts 1856. Begge dør i Mesballe.

Direkte ane 3 generationer fra Børge
Karen og Therkild får den 25. marts 1825 sønnen
Søren Therkildsen. Han gifter sig med Ane
Christensdatter og de bosætter sig i Skarresø

Direkte ane 3 generationer fra Børge
I Koed sogn fødes i 1816 en dreng Jens Sørensen
- han gifter sig sen 25. oktober 1851 med Elsebeth
(Lisbeth) Jensdatter der er født i Hvilsager i 1821.
De er bosat rundt omkring, vi kan ikke følge det helt,
men ved folketællingen i 1860 er han gift karl på
Ryomgård - og Lisbeth  bor i et lille hus der sammen
med sønnen på 3 år.

Direkte ane 2 generationer fra Børge
Ane og Søren fra Skarresøe får den 6. maj 1861 en
datter Karen Marie Jensen.
Elsebeth og Jens får i september 1854 en søn de
døber Søren Jensen - han dør i april 1957. Men den
14. oktober 1857 får de endnu en søn som de også
kalder Søren Jensen. Den 27. februar 1860 får de
endnu en søn Jens Peder Jensen,  Alle tre sønner er
født i Marie Magdalen sogn. Karen Marie og Søren
gifter sig den 13. november 1885 i Skarresøe kirke.
Karen Marie og Søren har i nogle år en plejedatter
Jenny  Marie Lisbeth Jensen som er datter af Sørens
lillebror Jens Peder - Jenny Marie er født i 1889. Bla.
ved hendes konfirmation er hun i pleje der og

Sofus´ aner
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konfirmeres i Nødager kirke.
Karen Marie Jensen dør den 20. april 1908.
Søren får en husbestyrerinde som han den 3. juli
1913 gifter sig med Johanne Kirstine Marie Andersen
(olde-Hanne). Den 3. november 1914 får de sønnen
Martin. (ved hans barnedåb er Sofus en af fadderne)

Direkte ane 1 generationer fra Børge
Karen Marie og Søren får den 5. marts 1887 sønnen
Sofus Anton Eli Jensen. - Han gifter sig den 7.
november 1913 med Maren Sørensen i Nødager
Kirke.
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Direkte ane 0 generationer fra Børge
Maren og Sofus får 6 børn. - Den 19. september
1914 fødes Karen Marie - Den 22. Juni får de
tvillinger Kathrine og Søren Peter. Kathrine dør
dog inden hun bliver 4 måneder.
Den 21. april 1919 fødes Karl. Den 19. juli 1922
fødes Børge. Og den 20. januar 1929 fødes Anna
Lise.
Maren dør den 4. august 1955 i Kolind og Sofus dør
på Grenå Sygehus den 22. april 1964.

Børges generation
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