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No. 4
Egon Christensen

Egon Christensen, 1977 – privat foto 2

Forældre

: nr. 8 Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen og nr. 9 Helga Annette Kristiane Christensen

Børn

: Inge Christensen, Leif Christensen (2) og Steen Christensen

Navn
Født
Døbt
Faddere

:
:
:
:

Egon Christensen.
5. marts 1924, Romdrup Bakke nr. 3, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
2. maj 1924 i hjemmet af lærer Rasmussen, og fremstillet i Romdrup Kirke den 22. juni 1924.
1) Husejer S. C. Christensen’s Hustru Martine f. Jensen (mormor), 2) Pigen Ragnhild Marie (Kathrine)
Nielsen, Ålborg (nr. 1,3 i efterslægtstavlen under nr 18), 3) Husejer Søren Christian Christensen, Romdrup
(morfar), 4) Gartner Knud Færgemann, Ålborg (senere gift med nr. 2 og findes som nr. 1,3 i efterslægtstavlen under
nr. 18), 5) Arbejdsmand Lavrits Nielsen, Romdrup (far til nr. 2 og findes som ægtemand til nr. 1 i efterslægtstavlen
under nr. 18).

Gift
Stilling
Død
Dødsårsag

: 11. september 1945 med Mary Kristensen (nr. 5).
: Landarbejder, husmand, arbejdsmand og pedel.
: 23. oktober 1993 på Hobro Hospital, Nordjyllands Amt.
Bisat på Onsild Kirkegård i de ukendtes grav.
: Sygdom – blodpropper i lungerne.

Egon Christensen blev født den 5. marts 1924 i hjemmet hos
bedsteforældrene, der havde et lille hus Romdrup Bakke 3, Romdrup
By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Forældrene er tjenestepige Helga Annette Kristiane Christensen (9), og
arbejdsmand Reinhardt Harry Godtfred Christian Nielsen (8). De var
begge ugift, og der er i kirkebogen for Egon’s fødselsregistrering ikke
nævnt noget om en udlagt barnefader, men ifølge personlig og
pålidelig overlevering1 havde de et kortvarigt forhold i 1923, der
resulterede i undfangelsen af Egon. Helga boede og tjente i Romdrup på 10 månedersdagen for fødslen.

Fødehjemmet, Romdrup Bakke nr. 3

Fra arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup 4

Egon var noget svaglig efter fødslen, og han blev derfor døbt i hjemmet af lærer
Rasmussen den 2. maj 1924. Han blev efterfølgende fremstillet i Romdrup Kirke den
22. juni 1924 for pastor Fich. (Kirkebog 1911-1934, fødte Mandkøn, side 29, nr. 3 for 1924,
Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt) 3a.

Ifølge personlig overlevering1 boede Helga kun hjemme hos sine forældre, Søren
Christian Christensen (18) og Marthine Jensen (19), Romdrup Bakke 3, i en
forholdsvis kort tid efter fødslen. Herefter tog hun igen ud og tjente som tjenestepige
Romdrup Kirke – privat foto 2
på gårde rundt omkring, og da hun ikke kunne have et lille barn med sig som
tjenestepige, blev Egon boende hos sine bedsteforældre.
Leif Christensen
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Hele sin barndom boede Egon hos sine bedsteforældre, hvor han havde et trygt og kærligt barndomshjem, og ifølge
personlig overlevering1 fra Egon var hans bedstefar og bedstemor rigtige dejlige og hjertevarme mennesker, der havde
det rigtigt godt sammen og var meget hjælpsomme og kærlige over for andre mennesker, så Egon nød sin opvækst i
Romdrup.

Bedstemor Marthine med Egon kort efter fødslen og lidt ældre, begge fra 1924
1. foto er fra områder mellem kirken og deres hus. 2. foto er fra deres have.
Private fotos

Mor Helga med sin søn Egon, 1924
Privat foto 2

2

Far Rejnhardt – fra et familiebillede
taget omkring 1920
Privat foto 2

Egon som henholdsvis 1 år og 2 år – Privat fotos 2

Anna Holsko og Egon, 1926

Anna er kusine til Egon’s moder Helga
Privat foto 2

Ved Folketællingen 5. november 1925 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, ses Egon Christensen registreret
fejlagtigt med navnet Eggon (Egon) og fødselstidspunktet 5. marts 1923 (1924). Han bor sammen med sin bedstefar,
registreret som Kristian Kristensen (Søren Christian Christensen) (18) og sin bedstemor Martine Kristensen (Marthine
Christensen) (19) deres børn (Egon’s morbror og moster) Niels og Edith Kristensen (Christensen) (Niels var døbt Niels Jensen
Christensen og tog senere navneændring til Niels Jensen).

Folketællingen 1925 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt 3b

Leif Christensen
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Egon husker (eller er blevet fortalt)1, at da han var 5 – 6 år, fik han at vide, at hans moder, Helga Annette Christiane
Christensen (9), var blevet gift (4. januar 1930) med en mand ved navn Kristian Marinus Nielsen, og at de havde bosat sig
inde i Ålborg, men at Egon skulle blive ved med at bo hos sine bedsteforældre. Det var han meget glad for, da han som
sådan ikke havde noget særligt mor/barn forhold med sin moder, selvom Helga dog ofte besøgte hjemmet i Romdrup
Bakke 3. Egon var tilfreds med at bo hos sine bedsteforældre og ønskede ikke at bo sammen med andre.

Egon og hans halvsøster Tove, 1931
Privat foto 2

Ved Folketællingen fra den 5. november 1930 ses Egon fortsat anført med forkert fødeår. Han er boende hos sine
bedsteforældre, og han er registreret som deres plejebarn. Endvidere bor bedsteforældrenes datter Edit og deres søn
Niels Jensen der. Dog er der anført, at registreringen er anført inde Niels Jensen meldte flytning til Veddum.

Folketælling af 5. november 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt 3c

Udklip af ovennævnte Folketælling

Leif Christensen
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Da Egon Christensen var 7 år gammel i 1931, begyndte hans skolegang i
folkeskolen. På den tid gik skoleåret fra 1. april til 31. marts, men Egon
startede dog først den 7. april 1931, da den 1. april var dagen før påske,
hvorfor det først blev efter påske.
Jf. skoleloven af 1814, var det lovbestemt, at der var undervisningspligt for
børn i 7 år mellem det 6. år og det 14. år, hvorefter de skulle konfirmeres.
Romdrup-Klarup Skole, bygningen fra 1908
Fra skolehistorie.au.dk 6

Egon gik på den fælles skole, der var for Romdrup og Klarup ”Romdrup-Klarup
Skole”, der lå i Klarup på adressen (i dag - Skolevej 19A, 9270 Klarup).

Skolebilleder fra Romdrup-Klarup Skole, 1932 og 1933 – Lærerne er Rasmussen og Niels?

Foto 1 - Egon er nr. 2 fra højre i øverste række – Foto 2. - Egon er nr. 4 fra venstre i øverste række – Privat foto 2

Egon har fortalt1, at han huskede, da han var 8 år gammel og gik i 2. klasse, at de voksne talte meget om, at hans fader,
Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen (8), var død af en sygdom - (Rejnhardt døde den 13. august 1932 på Ålborg
Amtssygehus som følge af bughindebetændelse). Det var dog ikke noget, som Egon reflekterede så meget over, da han ikke
huskede at have mødt sin far Rejnhardt og som sådan ikke savnede ham. Egon havde en dejlig og tryg barndom, hvor
han var – og han tænkte ikke over, at det skulle være anderledes.

Egon, 1936, Ålborg
Privat foto 2

Romdrup-Klarup skolebillede fra en gymnastiktime, 1937
Egon står i midten som den højeste - Privat foto 2

Leif Christensen

Romdrup-Klarup Skole – skolebillede, 1937

Egon står som nr. 1 til højre for døren - Privat foto 2
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Den 28. april 1937 var en sorgens og en chokerende dag for Egon Christensen’s, da hans bedstemor, Marthine
Christensen (19) døde i hjemmet, Romdrup Bakke 3, Romdrup. Kort før sin død kaldte Marthine på Egon’s bedstefar,
Søren Christian Christensen (18) og meddelte ham, at han skulle samle alle børnene og lægen, for tiden var kommet,
hvor hun skulle dø. Børnene nåede alle at komme hjem og sige farvel, men lægen nåede ikke frem, inden Marthine
døde.
Egon, som på det tidspunkt kun var 13 år, var meget chokeret over det, der skete, og han turde ikke gå ind til sin
bedstemor og sige farvel. Egon var meget berørt over, at hans elskede bedstemor var borte, men dagligdagen skulle jo
gå videre i det lille hjem, og bedstefaderen ansatte en tjenestepige/husholderske til at tage sig af det huslige mv.
Ligeledes var Egon’s morbror Niels Jensen flyttet hjem og boede sammen med dem. Egon knyttede sig efterfølgende
meget til Niels Jensen.
Året efter skulle Egon, der nu var 14 år gammel, konfirmeres efter endt skolegang. Konfirmationen fandt sted i
Romdrup Kirke søndag den 3. april 1938 og blev varetaget af sognepræst Christian Frederik Rønnfeldt. Ud over det
ceremonielle i kirken og en kop kaffe med den nærmeste familie, var det ikke noget, der blev fejret særligt meget.

Udklip af Kirkebog 1935-1972 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, konfirmerede drenge, side 154, nr. 3 for 1938 3d

Egon til konfirmationsforberedelse hos præsten, 1938
Egon sidder som nr. 2 på højre side af bordet – Privat foto 2

Konfirmanderne og præsten uden for præsteboligen, 1938
Egon er nr. 2 fra højre i bagerste række – Privat foto 2

De sidste år af Egon Christensen’s skoletid, hjalp han til på gården Christianshøj i Romdrup efter skoletid, og da han var
konfirmeret og færdig med skolen, fik han plads som tjenestekarl på Christianshøj hos Niels og Kristine Bech. Her var
han, indtil han den 1. november 1939 kom til Sofienholm, Romdrup, hos Jens Bech. Her var han andenkarl og tjente her
indtil november 1940.

Gården Christianshøj, luftfoto fra ca. 1959

Fra arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup 4

Sofieholm (Sofiesminde), luftfoto fra før 1947
Fra 2007-Kalenderen fra Lokalhistorisk Arkiv fr Romdrup-Klarup 5

Leif Christensen

Egon – yderst til højre - med de øvrige tjenestefolk i folkestuen
på Sofieholm, kortspil efter dagens dont, 1939
Privat foto 2
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Den 9. april 1940 var en frygtelig og skelsættende dag for Danmark, hvor landet blev besat af de tyske tropper. De tyske
tropper blev landsat i Danmark fra fly og skibe forskellige steder i landet. Den tyske hovestyrke kom dog sydfra over
grænsen i Sønderjylland. Der var flere steder, hvor det kom til kamp, men det utidssvarende danske forsvar kom hurtigt
til kort, og Danmark måtte erkende, at al modstand var uden virkning, hvorefter landet overgav sig.
Egon var tidligt oppe den morgen sammen med de andre karle på gården, da de skulle gøre klar til dagens arbejde. De
hørte pludselig omkring kl. 0600 et frygteligt spektakel, og da de kiggede op, så de en masse flyvemaskiner komme hen
over gårdene og husene i meget lav højde. De kunne tydeligt se, at flyene var mærket med store sorte kors på flyenes
kroppe og hagekors på flyenes haler. De var klar over, at det var tyske flyvemaskiner. Gårdejeren fortalte dem, at han
havde hørt i radioen, at Danmark var blevet besat, og at befolkningen var blevet anmodet om at forholde sig stille og
roligt og fortsætte deres daglig gøren. Egon og de øvrige karle var rystede over, at landet var blevet besat så hurtigt.
Rygterne/nyhederne i Romdrup løb hurtige, og der var oplysninger om, at tyskerne selv samme dag havde overtaget
Ålborg Lufthavn, politistationen, jernbanen og posthuset.
Befolkningen i Danmark klarede besættelsen og krigen på forskellige måder, nogen flygtede og meldte sig til tjeneste
hos de allierede, de fleste af dem tog til England. Andre valgte at gå ind i forskellige modstandsgrupper i Danmark, og
nogle igen valgte at hjælpe tyskerne. De fleste valgte dog den pragmatiske løsning, nemlig at ignorere krigen så godt de
kunne og fortsætte med deres daglige liv og gøren.
I Ålborg, der ligger tæt på Romdrup, var krigen meget nærværende, hvor der altid var mange tyske soldater i by- og
gadebilledet. Det var også en by, hvor der blev udført meget sabotagearbejde af de lokale modstandsgrupper, bl.a. af
en af de første modstandsgrupper i Danmark ”Churchill-klubben”.
Egon Christensen, der var 16 år i 1940, valgte som de fleste at ignorere krigen og forsætte med den daglige gøren, og
den 1. november 1940 begyndte han som forkarl på gården Katrinesminde, Romdrupvej 88, Romdrup, hos Anders
Sørensen Klitgaard, som det ses af Folketællingen af 5. november 1940 3e.

Folketælling af 5. november 1940 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt 3e

Gården Katrinesminde, Luftfoto af 1950

Fra Arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup 4

Leif Christensen

Egon nr. 2 fra venstre sammen med øvrige tjenestefolk i Folkestuen
på Katrinesminde, hvor det er kaffetid, 1940 - Privat foto 2
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Den 1. november 1941 stoppede Egon på Katrinesminde og han blev overtalt/lokket til at starte på Skalborg
Kontrolhønseri, men her var han dog kun i ca. 6 måneder, da arbejdet ikke rigtig var noget for Egon.

Skalborg Kontrolhønseri, før 1965
Luftfoto af fotograf, Sylvest Jensen, Hillerød 14

Egon, Ålborg, 1942
Privat foto 2

Ifølge reglerne for værnepligt skulle Egon til session i 1942 - det år, hvor han fyldte 18 år. Det var under besættelsen,
hvor forsvaret var under administration af den tyske værnemagt, og der blev således ikke indrulleret soldater til det
danske forsvar. Egon trak formentligt derfor frinummer, og han har aldrig forrettet værnepligt.
Efter Skalborg Kontrolhønseri rejste han til Klarup (naboby til Romdrup), hvor han
fik plads som karl på en stor gård i Klarup (Klarupgård) omkring maj måned 1942.
Han var her kun indtil september, da forløbet fik en brat afslutning efter, at han
sagde op efter en kontrovers med gårdens forvalter, der ønskede, at alle
hestekøretøjerne skulle køre stille og roligt hjem fra markerne i en fin kortege
efter endt arbejde. En dag i august måned, hvor de var sluttet sent i marken og
var langt over den tid, hvor de normalt fik fri kl. 1800, skulle de som altid stille op
til at køre stille og roligt hjem i kortege.
Kort over Romdrup, Klarup og Klarupgård
Det blev for meget for Egon, der efter en kort tid i kortegen trak ud og piskede Kort
& Matrikelstyrelsen, i dag Geodatastyrelsen 10
hestene til hurtigt trav, så han kunne komme hurtig hjem til gården. Da de øvrige
og forvalteren kom hjem, havde Egon ordnet sine heste, sat dem i stald og fodret dem af. Han var således klar til at gå,
hvilket gjorde forvalteren rasende. Egon gad ikke at diskutere dette og sagde op og forlod stedet.

Fra september 1942 til november 1943 arbejdede Egon i Ålborg Lufthavn hos entreprenørfirmaet Wright, Thomsen &
Kiers, der arbejdede for den tyske værnemagt, men efter opfordring fra den danske regering. I 1941 var tyskerne godt i
gang med at udbygge Ålborg Lufthavn, og mange nordjyske entreprenører tjente deres formuer der. Landingsbanerne
skulle udvides, og de første blev beklædt med græs, leveret af en gartner fra Rørdal, der havde skrællet sine marker og
fundet en god indtjeningskilde. Ugelønnen, for de der arbejdede ved entreprenørerne, var efter den tid meget høj, 75
kr. om ugen, hvilket trak mange folk til og således også Egon. Under perioden i Ålborg Lufthavn boede Egon hjemme
hos sin bedstefar i Romdrup.
Da efteråret 1943 kom besluttede Egon sig for at tage på ”Valsen”/ blive
”Herregårdsbums”, hvilket vil sige, at han ville rejse rundt i Danmark og
tage forefaldende arbejde, hvor han nu kunne finde noget.
Dette havde han mulighed for, da han havde tjent gode penge i Ålborg
Lufthavn.
Han kom i første omgang ikke så langt, da han i Svenstrup ved Ålborg tog
ind på gården Svenstrup Vestergård, hvor han blev fæstet indtil november
1944.
Svenstrup Vestergaard, 1930 Fra Godthaabarkivet.dk 7

Egon og de andre karle på gården slapper af i haven en søndag, 1943
Egon henholdsvis øverst til venstre og yderst til højre - Privat foto 2

Leif Christensen
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Den 1. november 1944 rejste Egon videre, og han kom til Trinderupgård, Trinderupvej 7, 9500 Hobro, der siden 1941
var ejet af De danske Spritfabrikker og blev bestyret af driftsleder Dolleris.

Trinderups stuehus set fra haven, 1943 - Privat foto 2

På Trinderup mødte han den unge og smukke Mary Kristensen (5), og de fik sympati for hinanden. En aften inviterede
Mary Kristensen ham ind i køkkenet, hvor Egon skulle smage hendes nybagte leverpostej (hun lavede den mest fantastiske
leverpostej). Han takkede ja tak, og da han havde spist sin leverpostejmad, nærmede han sig forsigtigt Mary, der stod på
den anden side af bordet. Kommet helt over til hende gjorde han forsigtigt tilnærmelser, som hun ikke afviste, og det
hele endte med et kys.
Fra den dag af var de kærester, først i det skjulte, men en anden ansat havde set, at de havde kysset hinanden, så det
var svært at skjule. Det resulterede så i, at Mary, der var forlovet, gjorde det forbi
med sin forlovede, som var en rig gårdmandssøn ved navn Henry Balle fra Onsild.
Det medførte et stort drama, da Mary Kristensen’s forældre fik det at vide. Det
var en skandale sådan at sige nej til en rig gårdmandssøn til fordel for en fattig og
uægte søn af en simpel tjenestepige, som Egon jo var. Hun fik jordens største
”skideballe” af begge forældre og blev beordret til at tage over til Henry Balle og
sige, at hun fortsat gerne ville være forlovet med ham. Mary Kristensen var dybt
ulykkelig, men havde også så megen respekt for sin far, Rasmus Kristensen (10),
at hun lovede at gøre det forbi med Egon og tage Henry Balle tilbage.
Da hun ude af sig selv og tynget af stor sorg grædende måtte fortælle det til
Egon, trøstede han hende, så godt han kunne, og han lovede, at han ville følge
med hende til Onsild, da hun samme aften skulle over til Henry Balle og
genoptage forholdet.
Mary og Egon, Trinderup Krat, marts 1945

Da aftenen kom, en vindblæst aprilaften i 1945, cyklede de sammen nedtrykte til
Onsild, hvor de stoppede ved Sønder Onsild Kirke (den lå skråt over for Henry Balle’s
forældres gård, hvor Henry arbejdede), hvor de meget ømt og grædende sagde farvel til hinanden og gjorde deres
kæresteforhold forbi. Mary Kristensen gik derefter med bøjet hoved hen til familien Balle.
Privat foto 2

Egon blev dog tilbage og ventede på Mary Kristensen, så han kunne følge hende tilbage til Trinderup (det var trods alt aften
og under besættelsen, så det var ikke rart at cykle ca. 10 km alene for en ung pige, når der også var mørkt). Mary Kristensen kom tilbage en
times tid senere, hvor hun blev meget glad for at Egon ventede på hende. Grædende og klamrende sig ind til Egon
fortalte hun, at hun nu igen var forlovet med Henry Balle, og at hun havde fået så mange skæld ud af hans forældre,
fordi hun var sådan en tøjte, men det var, hvad det var, hun var mest fortvivlet over, at hun ikke længere kunne være
sammen med Egon.
Da Mary og Egon havde grædt meget sammen, tog de sig endelig sammen og cyklede hjem til Trinderup, hvor de
besluttede sig for at sove sammen med det håb, at Mary kunne blive gravid, så de kunne få lov til at få hinanden. Det
lykkedes dog ikke straks for dem, men de forblev dog kærester i det skjulte, og da maj 1945 kom, sagde de begge deres
pladser op på Trinderup og flyttede til Romdrup, da det var uholdbart at være i Onsild-området, hvor Mary’s forældre
ikke ville se hende, da hun nu igen havde gjort det forbi med Henry Balle. Ligeledes ville alle der kendte familien Balle,
og Mary’s venner ikke vides af dem.
Så maj måned 1945 var noget ganske særligt for Mary og Egon. Det var Mary’s fødselsdag den 8. maj. De blev fri for alt
presset og den dårlige stemning, der var i Onsild. Danmark blev befriet for den tyske besættelsesmagt 5. maj. Så
Danmark var frit, og Mary og Egon følte sig frie og var verdens lykkeligste par. I Romdrup flyttede de ind i Egon’s
barndomshjem hos bedstefaderen og morbroderen Niels Jensen. Mary fik en plads som tjenestepige hos dyrlægen
Hans Jacobsen, og Egon fik igen plads på Christianshøj, hvor han tidligere havde haft plads som karl, lige efter han var
blevet konfirmeret.
Leif Christensen
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Selvom 2. Verdenskrig var ophørt, var der stadigvæk mange besværligheder som følge af krigen og de mange
ødelæggelser, som den havde forårsaget rundt i verden. I Danmark var det særligt manglen på diverse varer, som blev
brugt i den almindelige husholdning, der var den største udfordring, hvilket også gjorde sig gældende for Egon og Mary.

Fra dr.dk/skole/historie/rationering – tema 1950’erne

Fra et privat avisudklip, der lå
sammen med Egon’s rationeringsmærker – dato og medie ukendt

Rationeringsmærker og rabatkort, som Egon ikke fik anvendt, inden rationeringen blev hævet – Privat eje 2
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I juni måned 1945 lykkedes det så Mary at blive gravid, og da den var så langt fremme, at det kunne ses, tog Mary og
Egon begge to ned til hendes forældre for at fortælle det og meddele dem, at de nu ville giftes.
I begyndelsen blev de modtaget meget køligt, men da blev Egon vred og sagde til Kristine Andersen (11), at de ikke
havde været meget bedre selv, da hun var blevet gravid som 17-årig og i øvrigt først blev gift, da de 7 år senere ventede
Mary. Endvidere var de selv fra fattige kår, hvorfor de ikke kunne tillade sig at se ned på ham. Endelig elskede Mary og
Egon hinanden og graviditeten var planlagt i modsætning til Mary’s forældres fødsler. Endvidere ville de gifte sig med
eller uden forældrenes tilladelse. Herefter blev tonen bedre, og forholdet blev accepteret, ligesom de fik tilladelse til at
gifte sig. Rasmus Kristensen (10) og Kirstine Andersen (11) ville endda holde brylluppet. (ovennævnte oplysninger, side 8 og
øverst side 9, er personligt overleveret af Egon Christensen den 7. marts 1986 til nr. 2 Leif Christensen)1.

Mary Kristensen og Egon Christensen blev viet tirsdag den 11. september 1945 i Sønder Onsild Kirke af sognepræst
Højlund fra Hvornum.
Af registreringen i kirkebogen fremgår det, at Ugift Husassistent
Mary Christensen (5) af Romdrup Sogn, Ålborg Amt, født 8. maj
1924 i Sønder Onsild Sogn som datter af Statshusmand Rasmus
Laursen Kristensen (10) og Hustru Kristine Andersen (11), Sønder
Onsild, blev gift den 11. september 1945 med Ugift Arbejdsmand
Egon Christensen af Romdrup Sogn, Ålborg Amt, født 5. marts
1924 i Romdrup Sogn som søn af Ugift Helga Anette Christiane
Christensen (9), Romdrup.
Der var blevet lyst for dem søndag den 19. august 1945 i
Romdrup Kirke og attest om behørig lysning udstedt den 2.
september 1945.
Vidnerne til vielsen var brudens forældre. Vielsesattest udstedt
den 14. september 1945. Myndighedernes attestation om, at
bevislighederne var i orden udstedet 29. september 1945.
(Kirkebog 1942-1950, ægteviede, side 126, nr. 5 for 1945, Sønder Onsild Sogn,
Onsild Herred, Randers Amt) 3f.

Hvordan selve bryllupsfesten forløb er der ingen oplysninger om,
men som tiden gik, fik Mary og Egon et rigtig godt forhold til
forældrene/svigerforældrene, og de var ofte sammen.
Mary Kristensen’s og Egon Christensen’s bryllupsbillede, 1945 - privat foto 2

Torsdag den 7. marts 1946 fødte Mary en dejlig datter i Romdrup, som blev døbt Inge Christensen den 14. april 1946 i
Sønder Onsild Kirke af sognepræst Hans Kvist Jensen. Fadderne var Karl (Carlo, men Karl er brugt af Kvist, da det formentligt var
Carlo’s dæknavn i modstandsgruppen) Kristensen og hustru Ellen samt forældrene.

Mary og Inge, Romdrup, 1946
Privat foto 2

Mary, Inge og Egon med hunden Zita,
Solhjem, Sdr. Onsild, 1946

Søren Christensen (18), Egon’s morfar, med Inge
Romdrup, 1946

Privat foto 2

Leif Christensen
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Fire generationer, Mary, Ane Marie (23), Inge
og Kristine (11), Rævebakkerne, julen 1946

Kristine Andersen (11), Mary’s mor, med Inge og Mary, Solhjem,
Sønder Onsild, 1946 - Privat foto 2

Privat foto 2

Efter fødslen blev de boende i Romdrup indtil efteråret 1946,
hvor de med økonomisk hjælp fra Mary Kristensens far, Rasmus
Kristensen (10) købte et lille husmandssted ”Gaardsøgaard” i
Rævebakken (i dag nr. 17), matr.nr. 23a i Nørre Onsild, Onsild
Herred, Randers Amt. Mary var nu blevet husmor og Egon var
blevet boelsmand.
Det var et meget lille husmandssted med nogle få køer og grise
samt et par heste. Der var kun ca. 18 tønderland jord til
Gaardsøgaard i Rævebakken, 1947 – privat foto
husmandsstedet, så der var ikke meget at tjene ved stedet, så
Egon fik også en mælkerute, så han skulle køre bøndernes mælk til mejeriet, hvilket de så tjente lidt ekstra ved.
2

Selvom det var meget fattige kår, så var Mary og Egon meget lykkelige over, at de havde fået hinanden og en dejlig
datter samt deres eget sted. Endvidere var de også igen blevet accepteret af deres venner og bekendte i Sønder Onsild,
som kun lå ca. 3 km syd for Nørre Onsild, og Mary’s fødehjem ”Solhjem” lå kun ca. 2 km syd for Nørre Onsild på vejen til
Sønder Onsild.

Stemningsbilleder fra Rævebakkerne i Nr. Onsild, 1946/1947
Personerne er, Egon, Mary og Inge samt Egon’s mor Helga og hendes mand Kristian
Privat fotos 2
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I 1948 fødte Mary en søn den 24. januar 1948, der blev døbt Leif (2) i Nørre Onsild Kirke den 7. marts 1948 (på hans søsters
2-års fødselsdag) af sognepræst Hans Kvist Jensen. Fadderne var forældrene, Ellen og Carlo Kristensen (Mary’s bror) samt
Anne Marie (Mie) Kristensen (Mary’s søster).

Egon og Inge på mælketur ud for deres hus i Rævebakkerne, 1947
Privat foto 2

Mary med Leif, 3 mdr. og Inge 2 år, Rævebakkerne april 1948
Privat foto 2

Det var ikke gode tider for landbruget lige efter krigen, så økonomien kunne ikke hænge sammen, hvorfor Mary og
Egon besluttede sig for at sælge husmandstedet. Det sket lige før høsten i 1948, hvor husmandstedet var mest værd.
De købte i stedet et lille gult hus, matr.nr. 3d, i Lindum Skov, Lindum Sogn, Nørrelyng Herred, Viborg Amt, der ligger på
vejen mellem Lindum by og Hvornum by (i dag Erikstrupvej 13, 8830 Tjele). De var nabo til Lindum Savværk, hvor Egon havde
fået arbejde samtidig med, at han også havde arbejde i Lindum Skov som skovarbejder.

Det gule hus i Lindum, foto fra 1948, Privat foto 2

og foto fra en ukendt salgsopstilling i 2010

Det var stadig fattige tider i Danmark, og pengene var små i det lille, men lykkelige hjem. Det var dog ofte, at de ikke
havde råd til at købe mad, og kød havde de slet ikke råd til at købe, så de fik for det meste kun kartofler, grøntsager og
sovs til aftensmad. Kartoflerne og grøntsager kunne de selv dyrke i deres køkkenhave.
Det hændte dog også, at de fik fisk, da Egon kunne fiske i Skals å, der løb 300 meter fra deres hus. Egon lånte engang
imellem en riffel af naboen, der var skovfoged i Lindum Skov. Egon gik ned til et mosehul ved åen, hvor han skød
gedder, når de kom ind til kanten for at gyde. Engang hele familien var nede ved åen/mosen smuttede Inge pludselig
ved kanten af åen, og med nød og næppe fik Mary lige fat i hendes ene hånd, men hun kunne ikke trække hende op,
hvorfor hun råbte og skreg efter Egon, der hurtigt kom til og hjalp Inge op – en ubehagelig oplevelse den dag, hvor de
skyndte sig hjem og sunde sig.

Erikstrupvej 13, Klejtrup, Rævebakken,
Solhjem, Sønder Onsild og Nørre Onsild
Fra Google-maps 8
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Fra deres kirsebærtræer plukkede Mary kirsebær, som hun solgte til Brugsen og på den måde fik penge til forskellige
varer til husholdningen. Egon lavede også kassefælder til at fange fasaner med, når fasanerne kom ind i køkkenhaven
for at spise. Når han havde sat fælderne op, satte han sig ind på et gammeldags lokum i udhuset, der vendte ud mod
køkkenhaven. Her sad han så med snoren, og når fasanen gik ind under kassen for at spise lokkemaden, trak han i
snoren, på den måde havde de så igen kød den dag.
De holdt også duer og kaniner, og når ungerne fra disse var blevet store nok, spiste de dem, så de var lidt
selvforsynende med kød. Ligeledes kravlede han op i de store træer i skoven og tog skovdueunger, som også var et lille
supplement af kød til middagsbordet. På den måde klarede de sig igennem dagen og vejen. De var stadig meget
lykkelige og havde en dejlig tid i deres nye hus tæt på skov og vand.

Egon, Leif, onkel (Niels Jensen) med Inge Lindum, 1948
Privat foto 2

Mary med Leif og Inge, Lindum 1948
Privat foto 2

Leif og Inge, Lindum 1948
Privat foto 2

Mary, Egon, Leif og Inge, haven i Lindum, 1949
Privat foto 2

Rasmus og Kristine’s sølvbryllupsfest 25-11-1948
Bagerst er det Mie, Rasmus og Carlo – foran er det Egon, Mary med Inge, Kristine, Grethe, Ellen med Kurt og Karl Erik
Privat foto 2
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Lykken blev dog brat afbrudt, da deres datter, Inge, i efteråret 1949 fik polio eller børnelammelse, som var den mest
almindelige betegnelse. Det var et frygtelig chok for Mary og Egon, da Inge en morgen, hvor hun stod op, pludselig
knækkede sammen i benene og ikke kunne rejse sig igen. Det var ganske frygteligt, og de blev meget, meget bange og
ulykkelige over, hvad der skulle ske med deres dejlige lille pige.

Fra den dag af begyndte der en lang og møjsommelig sygebehandling med megen overvågning, mange rejser fra det
ene hospital og sanatorium efter det andet, og desværre uden at der var udsigt til, at sygdommen bedrede sig. Mary og
Egon var i en frygtelig tilstand med stadig angst for, at de skulle miste deres lille pige.
I 1950’erne hed den nye epidemi polio, som fik navnet børnelammelse. Sygdommen kunne ramme alle, og det gik
især ud over børnene. Lammede den lungerne, var polio dødelig. Lægestuderende sad dage og nætter for at
pumpe luft i patienterne med håndkraft. Der var mangel på ”jernlunger” – en vejrtrækningstank, og danske læger
udviklede i desperation den første respirator. Ingen vidste hvor smitten kom fra, og det blev overvejet om det
kunne være fra umodne æbler?
I 1952 var der 5676 tilfælde af polio, og under hele epidemien i 1950.erne døde der ca. 7000 dansker. Først i 1955
kom poliovaccinen under stor jubel til Danmark. Danskerne blev vaccineret, og de polioramte kunne genoptrænes.
www.min.medicin.dk11

Selvom Mary og Egon brugte enorm tid med Inge’s megen pleje og mange hospitalsophold, så mærkede Leif aldrig
svigtende kærlighed eller omsorg. Det eneste han erindrer om den første periode var, når han var med, at han fandt det
særdeles kedeligt med den megen ventetid, der var på alle hospitalerne og sanatorier og kurbade mv. Nogle gange blev
han passet hjemme af forskellige barnepiger, men det brød han sig heller ikke meget om, så hellere vente sammen med
forældrene.
Selvom der var et offentligt sundhedssystem, brugte Mary og Egon mange penge på diverse rejser rundt i landet, for at
opsøge hospitaler, sanatorier, kurbade, læger, specialister, kloge koner og mænd og alt, der kunne give et lille håb om,
at de kunne finde hjælp til Inge. Det var endvidere meget dyrt at leve på den måde, hvor de heller ikke længere kunne
supplere med alternative måder at skaffe mad på.
Egon fik derfor i efteråret 1950 arbejde i Sønder Onsild hos Mary’s bror, Carlo Kristensen, der havde startet en grusgrav,
og hvor lønnen var lidt bedre, men afstanden fra Lindum Skov til Sønder Onsild var lang, og tid havde de ikke meget af,
når de også skulle rundt på de forskellige behandlingssteder.
For at Egon kunne komme hurtigere frem og tilbage fra arbejdet og hjemmet købte de en såkaldt ”Røvskubber”, en
knallerttype, hvor motoren er monteret over baghjulet (faktisk bare en cykel med en hjælpemotor), og som havde en
tophastighed på 40-50 km/t, så den skulle indregistreres som en motorcykel have nummerplade.

Foto 1 – Leif, Egon og Inge i haven. Foto 2 – Mary med Pussy, Inge og Leif i skoven, begge fotos fra 1950. Foto 3 – Egon og Erik på ”Røvskubberen” Lindum 1953
Privat foto 2

FT fra 05-11-1950 – Lindum, hvor familien består af Mary selv, hendes mand Egon, og deres to børn Inge og Leif – Listen er udfyldt af Egon
Fra Arkivalieronline.dk 3
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Egon’s bedstefar, Søren Christian Christensen’s 75 år
fødselsdagsfest, 25-09- 1950 - Her er han omgivet af sine
nærmeste familiemedlemmer.

Fire generationer
Inge 4 år,
Egon 26 år,
Helga 46 år
og
Søren Christian
Christensen 75 år,
Romdrup 1950

Nederst fra v.: Kirsten Jensen, Leif og Inge Christensen,
Kurt Mortensen, Inga og Anne Grete Nielsen.
Nederst midt fra v.: Søren Christian Christensen, form.
Marie Kirstine Madsen, Else Birte Nielsen, Peter Olsen.

Privat foto 2

Øverst midt fra v.: Helga Nielsen med Erik Nielsen, Tove
Nielsen, Mary og Egon Christensen, Marie Kristiane med
Niels Ole, Birgith Mortensen.
Toppen fra v.: Bag Helga – en tjenestepige, Birtha og Niels
Jensen (bag ved Tove og Mary), Harald Mortensen og
yderst th. Kristian Nielsen.
Privat foto 2

Udflugt til Fanø 1951 – tv. er
det Grethe og Egon med Leif
og Inge.
Nederst er det fra v. Carlo,
Oskar, Rasmus med Inge,
Egon, Ellen og Grethe – foran
er det Karl Erik, Leif og Kurt
Privat foto 2

Øverst fra v. Egon, Tove (halvsøster),
Kristian (stedfar), Erik (halvbror) og
Helga (mor), 1950

Inge og Leif, Lindum 1949
Privat foto 2

Privat foto 2

Tove, Poul, Egon, Leif og Inge, Ålborg 1951
Privat foto 2

Onkel Niel Jensen med Erik, Leif og Inge
Lindum 1951 - Privat foto 2

Egon, Inge, Leif og Mary i Ålborg til
Tove og Poul’s bryllup 15-08-1951
Privat foto 2

Inge, Egon og Mie, Lindum 1953
Privat foto 2

Tv. er det Helga, Kristian, Erik, Leif og Inge – midten er det Inge, Kristian, Leif og Erik – th. er det Inge, Helga, Erik og Leif, Lindum 1953 - Privat foto 2
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Den 1. oktober 1953 flyttede Egon med
familien til Sønder Onsild, hvor de bosatte sig

Forsamlingshuset i Sønder Onsild
foto fra Nordjyske.dk 22-05-2009 9

i Forsamlingshuset. Her havde Mary og Egon
- foruden hans arbejde i grusgraven - fået ansættelse som værtspar i Forsamlingshusets.
Hovedårsagen til flytningen var, at det foruden at Egon kom nærmere sit arbejdet i
grusgraven, så kom Inge også meget tættere

Egon arbejdede i grusgraven som traktorfører,
Ulstrupvej, 1953 - Privat foto 2

på skolen. Hun var begyndt i første klasse
den 1. april 1953 i Hvornum, hvortil Mary
hver dag - i alt slags vejr - skulle transportere
hende på cykel ca. 4 km samtidig med at
hendes 5-årig dreng skulle med eller passes.
Indgået kontrakt som vært i Forsamlingshuset, 05-10-1953

Ligeledes var det også meget tættere på
købmand og slagter mv. samt offentlige transportmidler, når Mary og Egon skulle af sted med deres polioramte pige.
Privat dokument 2

Det hele drejede sig jo selvfølgelig også om at tjene penge til dagen og vejen samt spare, hvor der kunne spares. Egon
var jo blot arbejdsmand i en grusgrav, hvor der kun var arbejde ca. 9-10 måneder om året, resten af tiden lukkede vinteren arbejdet. Understøttelsen til arbejdsløse var ikke stor dengang, og der var ikke megen socialhjælp at hente til
hjælp til deres syge datter. Så det at flytte tættere på alle ting, komme til at bo billigere og tjene lidt ved at være værtspar, var meget velkommen for Mary og Egon i begyndelsen af 1950-erne.
Alt taget i betragtning og sammenlignet med andre kom deres lille pige, Inge, nogenlunde heldigt gennem forløbet,
således at hun ”kun” blev lam i det ene ben og skulle gå med skinne resten af sit liv.

Familiefoto – Egon, Inge, Leif og Mary, Kehlet Hobro 1953
Privat foto 2
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Familien fandt ind i en god dagligdag, da først det var klart, at Inge kom sig nogenlunde over sin børnelammelse, og
Mary og Egon var glade for at være værtspar i forsamlingshuset, hvor der på den tid var mange forskellige arrangementer, som bryllupper, sølv- og guldbryllupper, runde fødselsdage og begravelser mv.

Mary, Astrid Nørgaard, Fru Sørensen, Egon, Grethe fra Holmen, Ella Knudsen, Elly Nyby
Køkken- og serveringshold ved en sølvbryllupsfest i Forsamlingshuset 24-08-1955
Privat foto 2

De fik også en god vennekreds, hvoraf den ene var købmanden, hvor Egon fik mulighed for at få arbejde om vinteren,
når grusgraven var lukket, så kunne han køre varer ud til kunder samt hente brændsel i Hobro. På den måde fik de lige
økonomien til at løbe rundt. Egon skulle have kørekort for at kunne køre for købmanden, og det erhvervede han sig
som 30-årig i begyndelsen af 1954.

Egon fotograferet til sit billede til
kørekortet, 1954
Privat foto 2

Mary havde været gravid det meste af 1954, og den 13. oktober 1954 fødte hun endnu en søn. Han blev døbt Steen i
Sønder Onsild Kirke den 21. november 1954 af sognepræsten Ejgil Kjærsgaard. Fadderne var forældrene, Bestyrer Aage
Laurits Søndergaard og hustru Anna Marie Kristensen (Mie) (Mary’s søster og svoger). Nu havde Mary og Egon en lille
lykkelig familie på fem, og selvom det økonomisk var svære tider, og Inge skulle gå med skinne på grund af sin polio,
havde Mary og Egon aldrig været lykkeligere.
Steen i barnevogn,
Onsild 1955
Privat foto 2

Steen, Kehlet, Hobro 1956
Privat foto 2

Egon og Steen, Onsild 1955
Privat foto 2

Egon, Steen og Inge, Solhjem, 1956, Privat foto 2
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Tiderne i Danmark var ved at blive bedre efter 2. Verdenskrig, og der blev flere varer at købe, ligesom lønningerne blev
lidt bedre, så det også var muligt at købe. Det gjaldt således også for Mary og Egon, men dertil skal nævnes, at børnene
aldrig har været mærket særlig meget af, at der havde været smalhals og fattige tider. De vidste selvfølgelig godt, at deres forældre ikke var blandt de rigeste, men tænkte i øvrigt aldrig over, at de manglede noget. Det var et dejligt, kærligt
og trygt hjem, hvor alle for det meste var glade og tilfredse.

Helga (9) og Christian’s sølvbryllup 4. januar 1955, Priorgade 7, Ålborg
Fra venstre, Mary, Egon, Helga (Egon’s mor), Christian (hendes mand), Inge,
Tove (halvsøster), Poul (Tove’s mand) samt Erik (halvbror) og Leif foran
Privat Foto 2

Helga (9) og Christian’s sølvbryllup 4. januar 1955, Priorgade 7, Ålborg
Fra venstre, Egon, Helga, Erik, Kristian og Tove Privat foto 2

I 1955 havde de fået råd til at købe nye møbler, efter at de havde sparet op i længere tid, og det var en stor dag, da de
tog af sted for at se på møbler i henholdsvis Hobro og Randers.
Det endte med, at de købte en sofa, et sofabord og tre lænestole, hvoraf den ene var en rigtig ”farstol”, endvidere
købte de nogle nye lamper.

Stuen i Forsamlingshuset med de nye møbler, og selv om det ser
lidt sparsomt ud i forhold til, hvad vi er vant til i dag, var Mary
og Egon meget stolte over, at de havde sparet op til at kunne
købe nye møbler, hvilket de aldrig havde haft før, Onsild 1956

Egon hygger sig med avisen i deres stue, 1958
Privat foto 2

Privat foto 2
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Billeder fra årene 1954 - 1958

Vera, Birgit med Inge, Harald, Leif, Egon og Kurt
Godthåb, 1954 – Privat foto 2

Helga, Kristian, Egon med Steen, Erik, Inge og Leif
Pause et sted mellem Hadsund og Mariager 1955
Privat foto 2

Leif, Mary med Steen og Inge
Onsild, 1955 – Privat foto 2

Egon med Steen, Leif, Inge, Helga med Ruth,
Kristian og Erik, Blokhus 1955
Privat foto 2

Grethe med Steen, Inge, Egon og Bitte,
Hårbylunde, pinsen 1956

Mie, Lis, Leif, Inge, Egon, Laurits og Steen,
Dalhuset, Klejtrupvej, 1956

Privat foto 2

Rasmus, Egon, Kirstine, Leif, Inge og Steen,
Mellerup Færgeleje 1957 – Privat foto 2

Leif, Inge og Egon, Blokhus 1955 - Privat foto 2

Privat foto 2

Inge, Kirstine, Rasmus, Leif, Egon og Steen,
Skatskov, St. Binderup 1957 – Privat foto 2

Laurits, Rasmus, Egon, Carlo, Steen og Lis
Dalhuset, Klejtrupvej, 12. maj 1957
Privat foto 2

Egon og Steen i den nyanlagte have,
Forsamlingshuset, Sønder Onsild, 1958
Privat foto 2
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Den 11. marts 1958 holdt Mary og Egon en stor fest i anledning af, at de havde kobberbryllup og havde været gift i 12 ½
år. Festen blev holdt i det der hed skænkstuen i Forsamlingshuset. Det var ikke den store sal, men et stort rum ved siden af, og den var lige netop stor nok til, at hele familien og deres vennekreds kunne være der.
Det var en fantastisk fest med godt humør, sange og taler, hvor et par af talerne (Rasmus (10) og Marius Munkholm (en ven, der
er svoger til Henry)) meget undskyldte, at de havde været modstander af, at Mary havde valgt Egon i stedet for Henry.
De var meget glade for, at det var gået som det gik, og de respekterede og holdt meget af kobberbryllupsparret, som de
ønskede held og lykke i mange år frem i tiden.

Mary og Egon’s kobberbryllup
Billeder fra festen, 1958

Privat foto 2

Familiefoto fra stuen ved kobberbrylluppet, 1958
Fra venstre, Mary med Steen, Inge, Leif og Egon – Privat foto 2

I 1958 fik Mary og Egon deres første gulvtæppe. Det var et de fik af Mary’s bror, Carlo, der nu havde en blomstrende
vognmandsforretning, og som havde lidt mere økonomi til sig selv og familie end mange andre.
Da de så skulle have et nyt gulvtæppe, fik Mary og Egon deres gamle gulvtæppe, som godt nok var noget slidt, men
Mary, Egon og børnene var så glade og stolte over, at de havde fået et gulvtæppe, hvilket ikke ret mange i byen havde
på den tid.
Den 12. juni 1959 døde Mary’s far, Rasmus Kristensen (10), efter en uges sygdom. Han blev 64 år gammel. Det var en
stor sorg for familien, men også for Onsild, hvor han siden 1950 havde været Sognerådsformand.
Han var meget respekteret, selvom han kun var statshusmand, hvilket i første
omgang ikke huede de rige gårdmænd, men med sin dygtige, intelligente,
retfærdige, pragmatiske og omsorgsfulde måde at håndtere problemer og
opgaver på, vandt han efterhånden alles tillid og respekt. Han repræsenterede
de Radikale Venstre.
Dødsfaldet medførte, at Mary’s mor, Kristine Andersen (11), solgte husmandsstedet Solhjem til sin datter og svigersøn, Grethe og Knud Stevnhoved. Hun ville
herefter bosætte sig på Ulstrupvej 19, Sønder Onsild, hvor Rasmus i april måned
1959 havde købt et hus.
Det skulle dog først bygges lidt om, så der på 1. sal blev en lejlighed, hvor hun
kunne bo, da det var alt for stor til at bo i alene. Hun havde lavet en aftale med
Mary og Egon om, at de kunne leje underetagen til en rimelig leje.
Så i sommeren 1959 flyttede familien fra Forsamlingshuset og over til Ulstrupvej
19, Sønder Onsild.
Leif Christensen

Mary og Egon uden for huset på
Ulstrupvej 19, Sdr. Onsild, 1960
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Billeder fra årene 1958 - 1962

Fra venstre og rundt – Egon, Laurits, Lis, Mie, Leif, Inge og
Steen – Lundby Krat 1958 - Privat foto 2

Fra venstre og rundt – Inge, Kristine, Leif, Egon, Rasmus og
Steen – Wolk Mølle 31-05-1959
(12 dage efter døde Rasmus) - Privat foto 2

Fra v. – Leif, Mie, Lis, Laurits, Steen, Inge og Egon
Ålborg, 1959 - Privat foto 2

Fra v. Aage, Egon, Leif, Steen, Inge, Lisbet og Ester
Afgang til Engene, 1959 - Privat foto 2

Fra venstre og rundt - Rasmus, Egon, Kristine, Mie, Inge, Knud,
Grethe, Steen, Lis og Laurits med ryggen til
Pinsefrokost i Solhjem, 1959 - Privat foto 2

Fra v. Ester, Inge, Egon, Aage, Leif og Nancy
Engene, 1959 - Privat foto 2

Inge, Egon, Steen og Kristine
Moesgaard Strand 1960 - Privat foto 2
Egon på ferie Egeskov, Fyn 1962
Privat foto 2

Leif Christensen
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Mary og Egon samt deres 3 børn boede herefter i stueetagen på adressen Ulstrupvej 19, Sønder Onsild, pr. Hobro. Inge
og Leif fik deres egne værelser i kælderen, mens Steen sov hos forældrene. Inge var dog ikke meget hjemme, da Mary
og Egon havde besluttet, at hun efter endt skolegang i Sønder Onsild i 1960 skulle på kostskole i Vebbestrup, hvor hun
skulle tage sin realeksamen, da det ville være for besværlig for hende, hvis hun skulle til Randers hver dag for at gå i
skole der (dengang var Sønder Onsild ikke under en ordning, så børn herfra kunne gå i skole i Hobro).
Det var en vanskelig beslutning for Mary og Egon, men de kunne ikke rigtig se andre muligheder. Det medførte dog, at
hver weekend skulle Egon låne en bil for at hente Inge hjem til weekend og køre hende til Vebbestrup igen søndag
aften. Til at begynde med, lånte han Kristine’s bil. Hun havde beholdt Rasmus’ (10) bil, en folkevogn, efter hans død,
selvom hun ikke havde kørekort. Egon brød sig dog ikke om at låne hendes bil, da han altid skulle stå med hatten i
hånden og vise stor taknemlighed. Det endte med, at han i stedet valgte at låne Marius Munkholm’s bil (svogeren til
Henry), som de var blevet gode venner med.
Det var der ingen problemer med, bare Egon betalte for benzinen. Egon fyldte benzin på hver gang for 5 kr. Engang
havde servicemanden på tankstationen hørt forkert og fyldt på for 15 kr. Det var en stor bet for Egon, for pengene var
stadigvæk små i familien. Han måtte så fortælle det til Marius, selvom han var meget forlegen, men Marius fandt, at det
var helt i orden og gav storsindet Egon 10 kr. tilbage.
Fjernsyn var ikke meget udbredt i Sønder Onsild, og omkring 1959 var
det kun lægen (doktor Theil) og gårdmændene (Svend og Henry Balle,
Mary’s tidligere forlovede) der havde fjernsyn. Børnene fra byen var
somme tider inde og se fjernsyn hos dem, men mest hos Svend og
Henry Balle, der faktisk havde en fantastisk pædagogisk forståelse for
børn, som altid legede på deres gård, både inde og ude. Svend og
Henry, der ikke selv havde nogle børn, havde endda sat både store
fjeldgynger og almindelige gynger op til børnene, der havde lov til at
færdes over alt. Det var et helt fantastisk børneparadis.
Mary og Egon fik dog også et fjernsyn, det var i 1960.
Egon og Mary’s stue på Ulstrupvej 19

Her med Inge, Leif og Steen, 1960
De fik råd til at købe det, da Mary det år ekstraordinært samlede
før de fik fjernsyn, som kom til at stå i hjørnet bag Leif
kartofler op ude hos mange af gårdene, men mest ude på Trinderup
Privat Foto 2
Gods, der leverede kartofler til Spritfabrikken i Hobro. Det lykkedes
hende at tjene, så de kunne købe et fjernsyn, hvilket familien var meget stolte og glade over. Det var en meget stor
omvæltning for den lille familie, der nu sad med næsen klistret ind til skærmen hver aften og så alt, hvad der blev vist
uden at forholde sig til, om det var godt eller skidt – det var fjernsyn.

Det var ikke helt ufarligt for Egon at arbejde i grusgraven, hvor der var mange mulighed for arbejdsulykker. De mest
typiske uheld skete, hvis arbejderne ikke tog sig i agt for de stejle skrænter, der opstod, når traktoren, som Egon
betjente, gravede ud fra nede af for at fylde sand og grus i harpen
(sorteringsanlægget). Det var heller ikke så effektivt at benytte traktoren, så
Carlo Kristensen i 1960 besluttede at anskaffe en gravko, hvorved der kunne
graves ned i et hul i stedet for ind i en skrænt.
I forbindelse med opstarten med den ny gravko kom Egon slemt til skade.
Han befandt sig på et tidspunkt øverst på harpen (sorteringsanlægget), hvor
han var i færd med at justere harpens fødekasse – da skete det – gravkoens
skovl rev sig pludselig løs fra gravkokablets krog. Resultatet var fatalt – kablet
med den store krog svingede voldsomt frem og tilbage, og med ét – ramte
den med stor kraft Egon, der befandt sig omkring 5 – 6 meter over jorden.
Lykken var dog med Egon, så han ikke mistede bevidstheden og faldt ned.
Nej, han nåede heldigvis lige netop at gribe fast i fødekassen. Carlo stod på
Foto fra Onsild-lokalhistorie.dk 12
jorden nedenunder Egon og var klar til at gribe ham, hvis han faldt. De øvrige
arbejdere kom hurtig Egon til hjælp og fik ham hjulpet ned og kørt på sygehuset, hvor han blev behandlet og fik en
kæmpe forbinding om hovedet.
Selvsamme harpe og gravkoen, her i 1964
Egon stod ved fødekassen, hvor gravkoens grab er.

Da familien fik oplysningen, om at Egon var kørt på hospitalet, blev de meget forskrækkede og bekymrede. Det var Leif,
11-12 år gammel og alene hjemme, der først fik oplysningen. Han skyndte sig meget skrækslagen over til Frandsen, en
nabogård, hvor Mary var til et kaffeselskab, og fik hentet hende hjem. Kort efter kom Carlo Kristensen fra hospitalet
med Egon, der heldigvis var sluppet forholdsvis let fra uheldet. Han havde en frygtelig hovedpine nogle uger efter, men
var dog hurtig på arbejde igen.
Leif Christensen
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Folke- og boligtælling 1960

Folke- og boligtællingen 26-09-1960, hvor familien nu består af Egon og Mary samt deres børn Inge, Leif og Steen – Skemaet udfyldt af Mary
Fra arkivialieronline.dk 3 h

Leif Christensen
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Spørgeskema om deres bolig 1960 i tilknytning til Folketællingen – Fra arkivalieronline.dk 3 h

Inge blev konfirmeret den 3. april 1960 i Sønder Onsild Kirke, og Mary og Egon holdt en fin fest for hende i huset på
Ulstrupvej 19, hvor hele familien var samlet.

Inge, 1960
Privat foto 2

Fra v. - Lis, Steen siddende, Vera, Kirsten, Inge og Erik, 1960
Privat foto 2

De boede dog ikke længe på Ulstrupvej 19, da Kristine, som jo ejede huset, var alt for dominerende og ikke gav rum for,
at Mary og Egon og familien kunne foretage sig noget som helst uden hendes indblanding. Så Mary og Egon flyttede
tilbage til Forsamlingshuset i en frygtelig snestorm den 1. januar 1961. Forsamlingshuset’s værtspar, der tog over efter
Mary og Egon, var stoppet/sagt op, da de ikke rigtig egnede sig til det arbejde. En søster (Mie) til Mary flyttede i stedet
ind på Ulstrupvej 19 sammen med sin mand og to børn (Laurits, Lis og Hugo).
Leif Christensen
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Kommet tilbage til Forsamlingshuset var der igen stor travlhed med mange selskabeligheder som runde fødselsdage,
bryllupper og begravelser, ligesom skolen benyttede salen til gymnastik og Onsild idrætsforening til forskellige
indendørs sport om aftenen. Der var så meget pres på i 1961 med alle de
arrangementer ved siden af arbejdet i grusgraven, at Egon fik mavesår.
De regnede med, at det var på grund af stress (nyere tids forskning viser, at der ikke er
belæg for at sige, at stress giver mavesår) og Egon var indlagt på Hobro Sygehus i 14 dage,
hvorefter han var på diæt i en længere periode (et helt år fik familien næsten kun kogt
mad). Egon blev sit mavesår kvit, om det var på grund af diæten og mindre stress,
er nok tvivlsomt. Det var nok snare den medicin han fik mod sit mavesår.

Mary, Ella og Egon under en pause i
Forsamlingshusets køkken
Privat foto fra den 26-10-1963 2

Årsagen til mavesåret skal nok snare ses i, at både Egon og Mary i perioder med
mange selskaber i Forsamlingshuset, hvor de arbejdede fra tidlig morgen til meget
sent ud på natten, begyndte at tage ferietabeletter (i dag kendt som amfetamin, der i
1963 kom ind under narkotikalovgivningen), for hele tiden af være oven på og at kunne
præstere på et højt niveau.

Ferietabletter modvirker både træthed og søvnighed samt vedligeholder evnen til fortsat at arbejde. Det var på den tid
et accepteret middel. Amfetamin hæver blodtrykket og virker afmagrende samtidig med, at det er meget hårdt ved
maven og formentligt kan give mavesår.
1961 var året, hvor Inge stoppede på Vebbestrup Kostskole, da det ikke
lige fungerede, som det skulle, og hun kom hjem igen. Hobro Kommune
kunne nu tilbyde skoleophold for unge mennesker fra Onsild, og Inge
afsluttede sin skoletid med realeksamen på Søndre Skole i Hobro, og
efterfølgende fik hun i 1964 plads som kontorelev hos firmaet Ejnar
Christensen i Hobro.
Leif blev konfirmeret den 8. april 1962 i Sønder Onsild Kirke, og igen
holdt Mary og Egon en fin fest med hele familien samlet. Denne gang
blev den holdt i den store sal i Forsamlingshuset. Efter skoleafslutning i
Sønder Onsild, fortsatte han også på Søndre Skole i Hobro, og efter
skolen kom han i 1965 i lære som elektriker hos installatør Falkenberg i
Hobro.

Mary, Leif, Egon og Inge, Forsamlingshuset,
Leif’s konfirmation 8. april 1962 – Privat foto 2

Kristian og Egon byggede et drivhus,
medens Helga styrer slagets gang,
Forsamlingshuset, Onsild 1962
Privat foto 2

Mary foran udhuset med drivhuset, Forsamlingshuset 1962
Privat foto 2

Egon og Mary nyder solen i læbæltet ved
Forsamlingshuset, Onsild 1962
Privat foto 2

Udhuset til Forsamlingshuset var blevet anvendt til mange ting fra rode/altmuligrum til plante- og drivhus. Indimellem
havde Egon brevduer og deltog via lokalforeningen i Onsild i konkurrencer og turneringer med 2 af hans duer. Han
opnåede dog kun flere andenpladser, som det bedste resultat. Da han solgte duerne, brugte han udhuset til
fuglevoliere med mange forskellige fugle, hvilket var meget smukt og hyggeligt. Til sidst brugte han det som drivhus.
Leif Christensen
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I februar og marts 1963 blev Egon andenchauffør på Carlo’s kølebil, der skulle køre kølevarer til Vestberlin gennem
Østtyskland/DDR i et stræk på en særlig anvist transitmotorvej vej, og hvor der ikke måtte standses i længere tid, end
det tog at skifte chauffør.
Egon skulle være makker med kølebilens faste chauffør, Sven Bengtsen, der i øvrigt var nabo til huset på Ulstrupvej 19,
hvor Egon og Mary tidligere boede sammen med Egon’s svigermoder, Kristine.
Det var en noget anderledes oplevelse, end Egon var vant til.
Han har fortalt, at det ikke var uden en vis uro og nervøsitet, at
de kørte gennem DDR, hvor de aldrig følte sig særlige trygge.
Når de stoppede kortvarigt, var det Østtyske politi straks hos
dem med en masse spørgsmål om, hvorfor de var stoppet,
ligesom de blev hos dem, indtil Sven og Egon kørte igen.

Kølevognen, som Egon og Sven kørte med til Berlin
Fra onsild-lokalhistorie.dk 12

Det var heller ikke uden spænding, når de skulle gennem
paskontrollerne, hvor de ofte fik lov til at vente i timevis. Der
var vagttårne, pigtråd, hunde og mange soldater mv., som Egon
ikke var vant til. Det mindede mere om et land i krig.

Vi børn fandt det spændende, at vores far sådan kørte i udlandet, og syntes det var spændende, når han fortalte om
turene. Dog var vi særlig spændte, når han lige kom hjem, for da havde han en masse slik med, som han havde købt, da
det var meget billigt i Tyskland – det var værd at vente på for børnene.

Egon’s pas, med DDR-visum og stempler, udstedt i forbindelse med, at han skulle køre til Berlin
Privat dokument 2

Leif Christensen
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Da Mary og Egon var flyttet til Romdrup i 1945, fik de en hund, en dobermann, som de kaldte Zita. Det var en meget
trofast og loyal hund over for familien, og særligt passede den godt på Inge, da hun blev født. Zita flyttede selvfølgelig
med til Rævebakken, da de flyttede dertil, og familien og Zita havde nogle gode år der. Da familien flyttede til Lindum
Skov, tog de selvfølgelig Zita med, men den blev mere og mere vagthund, og den ville ikke tillade, at fremmede kom ind
på grunden, herunder også postbuddet som Zita en enkelt gang bed. Herefter var det uhørt, at de kunne beholde Zita.
Egon forhørte sig derfor hos dem, som de havde solgt husmandstedet i Rævebakken til, om de ville have Zita, hvilket de
gerne ville. Egon regnede med, at da Zita havde haft det godt der, da de boede der, så ville den også få det godt nu
igen, den var tilbage.
Men, men, sådan gik det langt fra. Allerede et par dage efter, var Zita kommet tilbage til huset i Lindum. Den havde selv
fundet vej – en afstand på ca. 10 km. Det gjorde stort indtryk på Egon, men da han ikke kunne have en hund, der bed
postbuddet, så afleverede han igen Zita i Rævebakken, og han håbede på, at den ville blive der. Det var dog med
samme resultat, efter et par dage var Zita tilbage i det gule hus i Lindum hos den familie, som den elskede og ville passe
på.
Selvom det var med stor sorg, så Egon og Mary ikke anden udvej end at få Zita aflivet. Egon lånte et gevær hos naboen,
der var skovfoged i Lindum Skov, og han aflivede selv Zita og begravede den på grunden.

Zita fotograferet i Romdrup 1945, Privat foto 2

Det var ikke nogen rar oplevelse, men for at komme over det og komme videre anskaffede de sig en ny hund. Denne
gang var det en lille hund – en pekingeser – som de kaldte Pussi. I starten havde
de dog nogen problemer med den, da den jagtede deres duer, og en gang
lykkedes det også for den, at fange en dueunge. Det resulterede i, at Pussi fik
nogle tæsk, mens den døde due lå foran den.
Det hjalp, og Pussi var derefter en ordentlig og sød hund. Den flyttede med til
Onsild i 1953, da familien flyttede dertil, og de fik flere kuld hvalpe med den. De
solgte hvalpene og tjente lidt penge ved det. De havde Pussi, indtil den blev
gammel og blind, hvorefter Egon lod den aflive i julen 1958. Det var først langt
Egon og Steen ser på hundehvalpe, Onsild 1955
ind i januar, at børnene opdagede, at hunden var væk, og det var i forbindelse
Privat foto 2
med en bemærkning om at noget var mærkeligt, at de sagde: ”Det var da
pussigt”, hvorefter de undrede sig over, hvor hunden var.
De fik en hund mere i 1963, faktisk var det Inge’s hund, det var en Cocker Spaniel, som blev kaldt Trold. Det var en sød
hund, men der var noget galt med den, da den ikke ville lade sig opdrage. Den løb over til naboen og tog nogle kyllinger,
og den elskede at sidde midt på vejen, hvor den jage bilerne, når de kom kørende. Det var kun ganske kort tid, de havde
den, før de lod den aflive. Herefter havde de ikke flere hunde. På Ulstrupvej havde de af flere omgange forskellige
katte.

Egon og Steen har Trold i bad, Forsamlingshuset,
pinsen, 1963 - Privat foto 2

Leif Christensen
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Jul i Forsamlingshuset 1963
Fra v. Inge, Egon, Mary og Steen på gulvet - Privat foto 2

Egon, Steen, Mary og Inge, Forsamlingshuset 1964
Privat foto 2

I 1963 skiftede Mary og Egon arbejde, da Egon efter ansøgning fik stillingen som pedel på den nye kommuneskole i
Sønder Onsild. Han begyndte at arbejde der den 1. august 1963, nogle uger før skolen blev indviet, da der var mange
ting, der skulle ordnes og arrangeres, inden den nye skole var klar til brug efter sommerferien den 15. august 1963.

Avisudklip fra Hobro Avisen ”Himmerland” af 16. august 1963 om Sønder Onsilds nye Centralskoles
indvielse den 15. august 1963. I fotoet til højre ses Egon arbejdende ude til højre 17

Sønder Onsild Centralskole, 1964
Forsamlingshuset ses nederst i fotoet

Privat Foto 2

Sønder Onsild Skole henholdsvis 1961 og 1965 - fotograferet fra Forsamlingshuset private køkken på første sal

Mary fik job som rengøringsassistent på skolen, og nu begyndte det at se bedre ud med økonomien, da de nu havde to
gode kommunale job med gode fremtidsudsigter, og de var meget glade for de nye job, hvor de på det nærmeste var
selvstændige. Deres øverste chef var førstelærer Erikslev, og han blandede sig ikke i deres arbejde, som de selv styrede.
Leif Christensen
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Den 19. november 1964 skrev lederen af Sønder Onsild Centralskole en anbefaling for Egon. Hvem det var til, og hvad
den skulle bruges til, er ikke oplyst og erindres ikke.

Privat dokument 2

For tydlighedens skyld, står der følgende:
Hr. Egon Christensen har været pedel
ved herværende centralskole siden 1. august 1963.
Hr Egon Christensen er et udpræget
ordensmenneske, der er meget interesseret
i, at skolen er i orden både ude og inde.
Han er altmuligmand med håndelag
og evne til at klare de problemer, som kan
opstå ved en skole.
Endvidere må fremhæves hans dygtighed til at holde anlæg og blomster i orden.
Samarbejdet mellem os har været udmærket.
K. L. Erikslev
skolens leder

Leif Christensen
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Forsamlingshuset blev ikke længere benyttet så meget af byens beboere, som det tidligere havde gjort, og det var svært
for bestyrelsen at få det til at løbe rundt økonomisk. Bestyrelsen for Forsamlingshuset havde derfor planer om at
indstille driften af et forsamlingshus i Onsild og afhænde bygningen ved salg. Mary og Egon overvejede, om de skulle
købe Forsamlingshuset og drive det videre som en slags kro, men der var i forvejen en kro i Onsild, og nu havde de også
fået gode arbejdspladser, så de slog det ud af hovedet igen.
De købte i stedet for en byggegrund overfor skolen, så de eventuelt kunne bygge et hus, hvis Forsamlingshuset blev
solgt. Til at begynde med brugte Egon grunden til sin lille ”Hobby Planteskole”.
Det gik dog helt anderledes, idet Mary’s søster Mie og hendes mand Laurids ville bygge deres eget hus og derfor ville
flytte fra Kristine’s hus på Ulstrupvej. Kristine brød sig, som nævnt tidligere, ikke om at skulle bo med nogle tilfældige
lejere i huset, da hun helst ville bo sammen med noget familie. Egon og Mary optog derfor forhandling med Kristine om
at købe hendes hus, og i 1966 handlede de til en meget fordelagtig pris for begge parter, således at Kristine nu sad til
leje i huset på en slags aftægtskontrakt.
Kristine havde lært af den første tid, hvor de boede sammen med hende som ejer, og de fik et fantastisk forhold og
havde derefter mange gode år sammen. Så - derefter boede Mary, Egon og deres tre børn igen på Ulstrupvej nr. 19 i
Sønder Onsild.

Genforeningspladsen, 1965 - Ulstrupvej 19 er sidste hus til højre

Privat fotos 2

Ulstrupvej 19 – tættere på, 1966

Mary, Egon, Aage og Ester på ferie 1966 - Privat foto 2

Egon ved at lave kaffe, Ulstrupvej 19, 1967
Privat foto 2

Leif Christensen

Steen og Egon har lavet et bassin til fisk, Ulstrupvej 19, 1967
Privat foto 2
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Kopi af skødet ved handlen af Ulstrupvej 19

(I dag (2019) er adressen: Sønder Ulstrupvej 19, Sønder Onsild, 9500 Hobro)

Leif Christensen
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I 1967 havde Mary og Egon fest igen, da deres datter, Inge, blev gift den 1. juli 1967 i Sønder Onsild Kirke med Arne
Knudsen, der var lærer på Sønder Onsild Skole. Det var en hyggelig fest, der blev holdt på Ulstrupvej 19 med deltagelse
af den nærmeste familie fra begge sider.

Inge og Arne, 1967 - Privat foto 2

Mary og Egon fik deres første barnebarn, Chalotte, den 1. oktober 1968, og de var meget lykkelige. Det første
barnebarn er jo altid noget ganske særligt. Mary har i en erindringsdagbog til Chalotte skrevet:
”..... Jeg kan se dig endnu, den første gang du besøgte os, Bedstefar (Egon) havde hentet dig og din mor på sygehuset, han satte liften på ottomanen,
mens vi fik os en tår kaffe, du var så lille og sød. Bedstefar passede godt på dig, han kom hver dag og mærkede på dit badevand, det skulle jo ikke
være for koldt. Til jul fik du jo også en marcipan narresut af ham, du kan tro, din mor var sur .......”

Chalotte’s anden jul, Ulstrupvej 19, 1969
1. foto, Mary og Egon - 2. foto, Inge, Chalotte, Egon og Mary
3. foto Egon, Mary, Kristine, Steen, Inge og Chalotte med ryggen til- Privat foto 2

Chalotte og Egon, Ulstrupvej 19, 1969
Privat foto 2

Leif Christensen
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Den 28. april 1968 blev Mary og Egon’s yngste søn, Steen, konfirmeret i Sønder Onsild Kirke, og igen var der fest på
Ulstrupvej 19, hvor hele familien var samlet.

Ellen, Laurits, Knud og Mary

Arne, Egon, Kristine og Mie

Carlo, Inge, Arne og Egon

Efter konfirmationen og skoletiden i Sønder Onsild fortsatte Steen på Randers Realskole, og efterfølgende kom han i
lære som elektriker hos Falkenberg i Hobro.

Egon, Mary og Henny – Stuen, Ulstrupvej 19, 1968
Privat foto 2

Egon, Mary og Kristine – Dråby Strand, 1968
Privat foto 2

Egon i yndlingsstolen og Steen,
Stuen Ulstrupvej 19, 1969 Privat foto 2

Leif Christensen
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I 1969 holdt Mary og Egon en fælles 45-års fødselsdagsfest, hvor de fleste af familien var samlet.

Privat foto 2

Den 11. september 1970 havde Mary og Egon været gift i 25 år, og kunne fejre deres sølvbryllup, hvilket blev gjort på
behørig vis.

Fra Aalborg Stiftstidende, 10-09-1970 13

Vennerne og naboerne havde som traditionen foreskriver det lavet en flot æresport om natten, og om morgenen var
familien, venner og naboer mødt tidligt op for at synge og spille for sølvbrudeparret, og bag efter var de inviteret ind til
dejlig og hyggelig morgenkaffe mv.

Mary og Egon sammen med Chalotte
under æresporten - Inge ses i
baggrunden - Privat foto 2

Leif Christensen

Sølvbrudeparret ved morgenkaffen med sang, Ulstrupvej 19, 11-09-1970
Privat foto 2
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Om aftenen var der så stor fest nede på Pigernes Kro i Sønder Onsild Stationsby, hvor det smukke og søde sølvbrudepar
blev fejret af alle deres venner, naboer og familie, som i anledningen af dagen selvfølgelig var mødt talstærkt op.
Det blev en dejlig og minderig fest for Mary og Egon, hvor der var mange taler og sange. Her er en af sangene, fra
Mary’s mor og søskende. (Det er en ret dårlig kopi, så der er en afskrift af sangen – lavet efterfølgende af deres datter Inge, 2012).

Fra v. Steen, Sølvbrudeparret Mary og Egon samt Inge,
Pigernes Kro 11-09-1970 - Privat foto 2

Mary og Egon danser brudevalsen ved sølvbryllupsfesten Pigernes Kro
11-09-1970 - Privat foto 2

TIL MARY OG EGON PÅ SØLVBRYLLUPSDAGEN
11. september 1970
Mel: Lille Sommerfugl…….
Til et sølvergilde samles vi i dag
parret skal nu hyldes efter skik og smag,
femogtyve år har de nu sammen holdt,
delt, hvad der er kommet – både ”varmt og koldt”,
for vort sølverpar – vi en vise ta´r,
med lidt minder, som tiden givet har,
for et gæstfrit hjem vil vi hylde dem,
vores tak bærer vi nu frem.
Ja, i Nørre Onsild var jert første bo,
der på Rævebakken startede I jo,
og på ”Landmandslivet” havde begge mod,
men der gik ej længe, før I det forlod,
Egon så en tid – må i skoven slid´,
Siden grusgraven mærkede hans flid,
Ja, Mary må – så derhjemme gå,
Hus og hjem passed´ hun som få.
Da Forsamlingshusets værtspar I to blev,
her som ”kringlevrider” Mary langt det drev,

ja, for dejlig mad du jo blev berømt,
og vi må da sige, intet blev forsømt,
Egon gik omkring – ordned´ mange ting,
alle ”tropper” han dygtigt holdt i sving,
suppen – det gik nemt – den kom ind bekvemt,
flødekagerne nær blev glemt.
Så kom I til skolen – fik den for jer selv,
Mary hun gør rent og Egon er pedel,
ude såsom inde bli´r den passet godt,
men et ”kørekort” det mangler Egon blot,
plænen ”trimmes må” – Egon løber så,
ja, for græsslåmaskinen af vil slå,
gulve bones ska´ - og han synes da,
- at på maven det ordnes ka´.
Benene kan smutte – Mary ved det selv,
midt i en spand vand hun satte sig med smæld,
den slags episoder klarer I med smil,
alting ta´r I begge i den rette stil,
Egon er så glad - - for al dejlig mad,
men det gør ham dog ikke spor af lad,

han i haven går – hvor motion han får,
megen glæde han her opnår.
Havens fine plæne er jo no´et for sig,
her må ikke dyrkes fodbold eller leg,
I har begge stridt for børn og hus og hjem,
sammen kan I altid finde hyggen frem,
og som tiden gik – barnebarn I fik,
og Charlotte er da en lille strik,
for jer begge to – kan hun nemlig sno,
om sin finger – kan alle tro.
Mens vi takker for at være ved jert bord,
her ved sølverfesten si´r vi disse ord;
Gid I to endnu får mange skønne år,
og at I en dag til ”Guldet” sammen når,
TAK endnu engang – slutter vores sang,
til at hylde jer begge har vi trang,
så I skal nu ha´ - på jeres sølverda´,
LÆNGE LEVE og højt HURRA!!!
B.-E.K.-G.K.-M.L.
(Bedste – Ellen og Karlo – Grethe og Knud – Mie og Laurits)

Leif Christensen
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Den 29. marts 1971 fik Mary og Egon deres andet barnebarn, da Inge fødte en dreng, der blev døbt Jørgen Knudsen, og
igen bragte det stor glæde hos Mary og Egon.

Fra venstre og rundt – Arne, Jørgen, Inge, Henny, Chalotte, Egon og Mary - Besøg hos
Henny og Leif, Gyldenlakvej 37, København, 1974 - Privat foto 2

Mary og Egon havde altid elsket at køre rundt i landet og se nye steder, og de har kørt det meste af landet rundt. Til at
begynde med var det i lånte biler eller sammen med venner, der inviterede dem med, men senere, da de selv fik bil,
blev der jo mulighed for selv at køre, og det nød de i fulde drag. For som de sagde: ”Hvorfor tage på dyre ferier i
udlandet, når vi endnu ikke har set hele vores eget land?”
Ferier og ture med forskellige køretøjer
før Mary og Egon selv fik bil
Private fotos 2

Mary på deres ”Røvskubber” Lindum 1953

Sommerferie 1955, her i Godthåb. Inge og Leif foran en lejet VW

Sommer ved Øster Hurup Strand 1958, lånt Opel Rekord af
Marius Munkholm. Fra venstre Mie, Lis, Mary, Steen, Laurits,
Inge og Leif

Pinsetur til København, 1969 i Carlo’s Ford Taunus

Leif Christensen

Mary i Østrup Skov 1957, Fort T lånt
af Rasmus (10)

Grenå Landevej – Kristine’s (11) VW
Klar til at skifte hjul efter en punktering, 1962

Ferie med Aage og Ester, 1962 i deres Ford Taunus 12
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I 1972 havde Mary og Egon endnu en stor dag, da de fik råd til at købe en bil, godt nok en brugt bil, men de var meget
glade og stolte over, at de nu havde råd til at have en bil. Det var en gammel Ford Taunus 12, som var meget velholdt
og ikke havde kørt mange kilometer, da de tidligere ejere var et ældre ægtepar, som ikke kørte meget.

Mary’s og Egon’s første bil Ford Taunus 12M – første foto fra indkørslen til Ulstrupvej 19, Sønder Onsild og det andet foto er
ud for Østerlarsvej 16, København, hvor Henny og Leif boede som deres første sted i København, 1972 - Privat fotos 2

Det var ikke længe, de havde deres Ford Taunus, for allerede året efter, fik de på ny et godt tilbud på en bil, det var en
nyere Volvo Amazon, som de også kunne få til en god pris. De slog til, og nu følte de, at de var rigtig standsmæssigt
kørende. Taunusen solgte de til Steen. Efter Volvoen, som de havde i mange år, fik de bl.a. først en Zastava og derefter
en lille Ford Fiesta, men da var det ingen sensation, og glæden var mere som en selvfølgelighed.

Henny, Egon med Mette og Mary foran deres Volvo Amazon, 1974 – Sommerhusgrund på
Møn, som Henny og Leif havde købt. - Privat foto 2

I 1973 var der igen fest på Pigernes Kro i Sønder Onsild, da Mary’s og Egon’s søn Leif (2) blev gift med Henny (3) den 22.
september 1973.

Fra venstre – Anni, Egon, Henny, Leif, Mary og Inge
Brudevalsen på Pigernes Kro 22-09-1973 - Privat foto 2

Leif Christensen
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I 1974 blev Mary og Egon bedsteforældre for tredje gang, da Henny og Leif fik en datter, Mette, der blev født den 14.
februar 1974 på Sct. Joseph Hospital i København. Ligeledes var det året, hvor Egon blev 50 år, som han fejrede med en
familiefest.

-

Avisnotits - Egon’s 50-år

Egon og Mary med Mette til hendes
barnedåb, Onsild, 12-05-1974

Privat dokument 2

Privat foto 2

Egon og Mary til Mette’s 1-års fødselsdag
Gyldenlakvej 37, 2300 Kbh. S, 1975
Privat foto 2

Fra v. og rundt, Henny, Egon, Mary og Mette
Altanen, Listedvej 84, Kastrup, sommeren 1975

Fra v. og rundt, Leif, Egon, Mary og Mette
Listedvej 84, Kastrup, julen 1975
Privat foto 2

Privat foto 2

I 1975 tog Mary og Egon et kreditforeningslån, så de kunne få lagt nyt tag på deres hus, Ulstrupvej 19, og udenfor huset
blev der i stedet for trappen op til hoveddøren lavet en flot terrasse, hvor der altid hang mange flotte blomster, som de
selv havde fremavlet. Huset kom til at se meget flot og romantisk ud.

Ulstrupvej 19 med nyt tag og fin ny terrasse, 1975
Privat foto 2

Egon’s yndlingsplads i spisestuen
Ulstrupvej 19, 1975
Privat foto 2

Leif Christensen
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I 1976 fik Mary og Egon deres fjerde barnebarn, da Henny og Leif fik en søn, Thomas, der blev født den 31. januar 1976
på Sct. Joseph Hospital i København.

Egon og Mary tager Thomas i øjesyn,
Listedvej 84, februar 1976

Egon og Mary med Thomas og Mette, Listedvej 84, februar 1976
Privat foto 2

Privat foto 2

I sommeren 1976 var Mary og Egon sammen med Henny, Leif, Mette og Thomas på ferie i 14 dage i Vejby Strand i
Nordsjælland, hvor de havde lejet et sommerhus.

Foto 1 - Mary og Egon i sommerhuset, Vejby Strand, Foto 2 – Egon og Thomas får sig en lur og Foto 3 – Egon giver Thomas lidt mad - Privat foto 2

Egon var i en årrække bestyrelsesmedlem i Sønder Onsild Kirkebys Vandværk, og han var de fleste af årene formand.

2 avisartikler af 08-10-1976 og 26-10-1979 fra Nordjyske avisarkiv - Aalborg Stiftstidende vedrørende
generalforsamling i Sønder Onsild Kirkebys Vandværk 13

Leif Christensen
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Mary og Egon, Kehlet Hobro, 1976 - Privat foto 2

Egon er ved at lave en gynge til Thomas
H/F Formose, have nr. 7, 1977
Privat foto 2

I 1977 fik Mary og Egon Christensen deres femte barnebarn, da deres søn Steen og hans kæreste Dina fik en søn,
Rasmus, der blev født den 3. december 1977 på sygehuset i Hobro.

Egon og Mary med Rasmus ved hans barnedåb,
Ulstrupvej 19, Sønder Onsild 1978
Privat foto 2

Alle børnebørnene
Fra v., Jørgen, Mette med Rasmus, Thomas og Chalotte
Ulstrupvej 19, Sønder Onsild 1978
Privat foto 2

Leif Christensen
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Den 7. juli 1978 døde Egon’s svigermor og Mary’s mor, Kristine Kristensen, f.
Andersen (11), på Hobro Sygehus, af en blodprop i hjertet, hvorefter Mary og
Egon var alene på Ulstrupvej 19.
Mary og Egon besluttede at bygge en del om, således at der blev lavet
soveværelse, gæsteværelse og et meget fint badeværelse på første sal.
Det tidligere soveværelse i stueetagen blev lagt sammen med stuen, således
at der nu blev en stor, fantastisk og dejlig stue over hele husets bredde.
Udenfor ud mod baghaven blev der med udgang fra den nye stue lavet en
dejlig terrasse.

Rasmus og Egon læser i den nye stue, 1979
Privat foto (Steen Christensen) 2

I 1979 blev det til Mary’s og Egon’s sjette barnebarn, da Steen og Dina fik en datter, Lisa, der blev født den 31. oktober
1979 på Hobro Sygehus. Steen blev borgerligt gift med Dina den 21. maj 1980 på Hobro Rådhus.

Steen, Rasmus, Dina med Lisa ved hendes barnedåb i
Hobro, 03-03-1980
Privat foto 2

Dina og Steen – borgerlige bryllup
Hobro 21-05-1980
Privat foto 2

I 1980 fik medarbejderne på skolerne i Hobro Kommune, herunder også Sønder Onsild Centralskole, lejlighed til at
fortælle om deres arbejde i dagligdagen. Her er Egons bidrag:

Fra Hobro Avisen (Himmerland), 1980 17
Privat udklip 2

Leif Christensen
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Mary’s og Egon’s hjem var et meget hyggeligt, varmt og kærligt hjem, hvor alle havde det godt og trivedes, og der var
ingen streng opdragelse af børnene, men der blev lagt vægt på, at de lærte livets værdier og at respektere andre
mennesker og deres ting, uagtet om det var lav eller høj – ” Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig” –
som Mary altid formanede sine børn om.
Der var også altid mange familiemedlemmer, venner og bekendte på besøg hos Mary og Egon, og deriblandt var der
også mange unge mennesker, som elskede at komme over til dem, hvor der altid var megen diskussion, hygge, sjov, leg
og spil. Det var ofte et utal af forskellige spil og lege til stor morskab, men det alt overskyggende var dog kortspillet
whist, som næsten altid blev spillet, når der var gæster på besøg.
Deres børnebørn elskede også at komme på besøg hos bedstemor og bedstefar, som Mary og Egon ønskede at blive
kaldt. Børnebørnene elskede også alt den hygge og kærlighed, der var i hjemmet, ligesom de var meget glade for at
spille og lege med bedsteforældrene, der altid havde tid til at tage sig af dem.
I deres fritid var haven et elsket sted at være, særligt for Egon, der elskede alt med planter, og han havde da også en
lille amatør planteskole, hvor han selv lavede sine planter og solgte nogle få af dem til billige penge. Egon stoppede dog
sin amatør planteskole, da en eller anden meldte ham til myndighederne for ikke at have registreret sin hobby som en
virksomhed, der skulle betale skat og moms mv.
Desværre fik Egon en depression i forbindelse
med, at der kom en ny skoleleder til Sønder
Onsild Centralskole.
Egon kunne under Erikslev, der gik på pension
i 1974, selv bestemme og planlægge alting
vedrørende sit arbejde, og Egon havde de
samme beføjelser under Erikslevs afløser Johs.
Pedersen, der begyndte ved skoleårets start i
1974, med hvem Egon blev rigtig gode venner,
og de kom også sammen privat, men desværre
stoppede han igen efter skoleårets afslutning i
1975, hvilket Egon var meget ærgerlig over.
Jørn Møller var derefter skoleinspektør på
Onsild Skole fra den 1. august 1975 til 1. april
1980, under hvem Egon havde almindelige
arbejdsforhold.

Avisartikler vedrørende skoleinspektører af- og tilgang på Sønder Onsild Skole
Fra Nordjyske Avisarkiv/Ålborg Stiftstidende af henholdsvis 13-05 og 10-06 1975 13

Den 1. april 1980 blev Børge Mungaard Christensen ansat
som skoleinspektør på Onsild Skole. Det var en ung mand,
der var en meget kontrollerende og dårlig leder, der ikke
viste tillid til sine medarbejdere. Han kommanderede rundt
med alt personalet, og gav dem ingen mulighed for at
beslutte noget selv eller vise initiativ. F.eks. ville han
fuldstændig bestemme over pedellens arbejdsdag, selvom
han ikke havde forstand på det arbejde, som pedellen
varetog og ikke kendte til de forskellige rutiner og gøremål.
Fra Nordjyske Avisarkiv/Ålborg Stiftstidende,
05-03-1980 13

I løbet af året blev det efterhånden for meget for Egon, og
han fik stress og en depression, og samtidig havde han en
slem slidgigt. Han blev derfor sygemeldt og forblev syg, indtil han gik på sygepension i 1981,
og fra 1984 på førtidspension.

Opslag af en ledig stilling som
Pedel ved Onsild Skole til
besættelse den 1. maj 1982
Fra Nordjyske Avisarkiv/Ålborg
Stiftstidende af 03-04-1982 13

Fri fra hårdt arbejde og stress mv. blev hans helbred gradvis bedre og bedre, men han blev aldrig helt den gamle Egon
igen.
Egon havde nogle tanker om førtidspension/efterløn til ældre og nedslidte, der skulle have mulighed for at trække sig
tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet til 90% af lønnen før de 60 år, som netop var blevet vedtaget af den
socialdemokratiske regering under statsminister, Anker Jørgensen i 1979.
Det var en måde, de ældre kunne give plads til de unge arbejdsløse, og på den måde sænke ungdomsarbejdsløsheden,
som på den tid var meget høj.
Leif Christensen
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Egon skrev derfor om sine tanker og ideer i et brev til et medlem af folketinget, Per Blendstrup, af 8. februar 1981.

Leif Christensen
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Selv om det var et godt initiativ og en god ide, blev det dog aldrig til noget – tværtimod så blev alder for fratrædelse
hævet betragtelig i begyndelsen af det 21. århundrede.
Leif Christensen
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Billeder fra 1980, 1981 og 1982 – Mary og Egon på besøg hos Henny, Leif, Mette og Thomas, Listedvej 84, Kastrup, samt udflugt til Lindum Skov - Private fotos 2

Leif Christensen
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Den 5. marts 1984 fejrede Egon sin 60 år fødselsdag med den nærmeste familie på Ulstrupvej 19, og i den anledning
havde hans datter, Inge, lavet en dejlig sang til ham, som en hyldest og tak for den dejlige og gode far han altid var.

Mary og Egon til fødselsdagsfesten Privat 2

Egon – 60 år

Fra Nordjyske Avisarkiv Ålborg Stiftstidende, 03-03-1984 13

Egon’s 60-års fødselsdag – festsagn lavet af hans datter Inge
Privat dokument 2

En tiltrængt hvil efter en god middag og kaffe
Egon med Lisa og Steen med Rasmus
Ulstrupvej 19 – 1984

Privat foto 2

Året efter, den 11. september 1985, kunne Mary og Egon fejre deres 40-års bryllupsdag med en dejlig fest på Ulstrupvej
19, hvor den nærmeste familie var samlet.

Egon og Mary ved deres 40-års bryllupsdag, 1985
Privat foto 2
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Billeder med Mary og Egon fra 1986 - 1989

Lammegilde – fra v. Arne, Jørgen og Egon
Klejtrupvej 5, Sønder Onsild, 1986
Privat foto 2

Lammegilde, Klejtrupvej 5, Onsild, 1986
Fra v. Linda, Jessica, Mette, Henny, Inge, Chalotte,
Egon, Mary, Jørgen, Thomas, David og Arne
Privat foto 2

1. billede - fra v. Thomas, Henny og Egon efter julemiddagen
2. billede - Egon og Mary tog et hvil efter dansen om juletræet
Listedvej 84, Julen 1986 - Privat foto 2

Chalotte får studenterhuen sat på af Egon og dagen blev fejret i Hvidsten Kro,
her med Egon og Mary – 18. juni 1987 Privat foto 2

Udsnit af sang til Mette, der henviser til Egon’s måde
at forkæle sine børnebørn på – Privat dokument 2

Egon og Mette
Mette’s konfirmation, 15. maj 1988
Tårnby - Privat foto 2

Mary, Egon og Inge til Mette’s konfirmation
Tårnby 1988 - Privat foto 2

Mormor Johanne, Thomas, Egon og Mary
Thomas’ konfirmation 7. maj 1989
Tårnby - Privat foto 2

Leif Christensen

Egon og Mary til Thomas’ konfirmation
Tårnby 1989 - Privat foto 2
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I deres dejlige hus på Ulstrupvej 19, som de nu havde fået
bygget om og indrettet lige præcis, som de ønskede sig,
levede og hyggede de sig i ca. 10 år, efter at de havde købt
det.
Det var nogle dejlige år for dem, og de elskede hinanden,
som de havde gjort lige fra den første dag de mødtes, og de
opførte sig faktisk altid som et par teenagere, der ikke kunne
holde sig fra hinanden. Vi børn har aldrig oplevet, at de
skændtes eller var uenige om noget. Vi havde nogle
vidunderlige forældre.
Mary og Egon den 5. august 1989 hos Inge og Arne på Klejtrupvej
Privat foto 2

Haven optog meget af deres tid, men Egon fik også lavet et dejligt
værksted i kælderen, hvor han blandt andet lavede hobbytrædrejning. Han lavede mange forskellige skåle, lamper, standere - ja,
alt muligt bl.a. restaurerede han f.eks. historiske gamle ting, som var
gået i stykker bl.a. ure. Han var fantastisk dygtig til at dreje og lave ting
i træ (han burde have været snedker).
Han havde også et fantastisk håndelag til at lave alle mulige andre
ting, bl.a. lavede han og naboen Sven en del krukker i mange
forskellige størrelser til planter. De pyntede mange steder hos familie,
venner og naboer.
Mary og Egon besluttede sig imidlertid for at sælge huset, da det var
blevet for meget med trapper ned i kælderen og op på første sal, og
de var nu blevet 65 år, så de ville hellere sælge, mens de fortsat var
nogenlunde mobile og kunne indrette et nyt hus i et plan.
Nogle af Egon’s forskellige træarbejder
Privat eje 2

Så selv om det var med nogen vemod, solgte de huset til naboens søn,
Birger Christiansen, den 13. november 1989.

I stedet købte de et lille etplans hus på Klejtrupvej 1, der lå meget tæt på, hvor deres datter og svigersøn Inge og Arne
Knudsen boede. Huset købte de af Laurits Søndergård, der boede alene, efter at Mary’s søster, Mie, var død, og da hans
helbred ikke var for godt, kunne han ikke klare at bo alene i huset. Så nok en gang flyttede Mary og Egon ind i et hus
efter hendes søster og mand.

Klejtrupvej nr. 1, Sønder Onsild
1. foto er fra ca. 1966 – Fra Onsild-lokalhistorie.dk 12
2. og 3. foto er fra ca. 2010 – Google Street View 20
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Mary’s og Egon’s søn Steen blev i 1989 skilt fra Dina, og den 24. februar 1990 blev han på ny gift med Helle Kristensen i
Hørby Kirke, og den 9. juli 1991 fik Mary og Egon deres 7. barnebarn, da Steen og Helle fik en søn, Chris, der blev født
på Hobro Sygehus.

Egon, Lisa og Rasmus
Helle’s og Steen’s bryllupsfest, Hørby Forsamlingshus, 1990
Privat foto 2
Helle og Steen, Hørby Kirke, 1990
Privat foto 2

Mary og Egon med Chris
ved hans dåb 1991 - Privat foto 2

Chris og Egon,
Nytårsaften 1991/92, Klejtrupvej 1

Chris og Egon, Fjordparken 9, Hobro, den 29-02-1992
Privat foto 2

Privat foto 2

Egon, Chris og Lisa
Chris’ 1-års fødselsdag 09-07-1992, Fjordparken 9
Privat foto 2

Chris og Egon, 28-06-1992
Hygge på Klejtrupvej 1
Privat foto 2

Leif Christensen

Chris og Egon, juli 1992
Pause efter en tur i Zoo/Ålborg

Christ og Egon, 1992, Fjordbakken 9, Hobro
Privat foto 2

Privat foto 2
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Egon og Jørgen fejrer Jørgens
studentereksamen den 18. juni 1990
Klejtrupvej 7 – Privat foto 2

Egon holdt sin sidste jul i 1992 på Listedvej 84 hos Leif, Henny, Mette og Thomas. Det var Thomas’ første jul efter, at
han var kommet hjem fra et års ophold i USA.

1. billede - Egon ser på juletræet – 2. billede Mette, Henny, Mary, Leif og Egon
Julen 1992, Listedvej 84, 2770 Kastrup - Privat foto 2

Mary og Egon – Egon’s fødselsdagsfest i 1993, Klejtrupvej 1
Egon har fortsat styr på charme og kurmageri
Privat foto 2

Lisa og Egon
Lisa’s konfirmation 25-04-1993, Fjordparken 9
Privat foto

Leif Christensen

2

Egon og Mary til Lisa’s konfirmationsfest
25-04-1993 på Bakkekroen, Hobro
Privat foto 2
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To der er glade for hinanden, Fjordparken 9
Privat foto 2
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Egon med Chris, der ryger pibe – i baggrunden er det
fra venstre Helle, Inge og Steen – Klejtrupvej 1, 1993
Privat foto 2

Chris hjælper Egon med havearbejde,
Klejtrupvej 1, 1993
Privat foto 2

Mary og Egon fik 4 gode år i deres nye hus på Klejtrupvej 1, hvor de som folkepensionister havde god tid til deres store
hobby, som var hus og haven, der fremstod lige så flot, som på Ulstrupvej. De havde også fortsat mange besøg af gode
venner og familien, og der blev holdt mange dejlige fester og sammenkomster på Klejtrupvej 1, hvor deres dejlige
selskab og gode humør samt ikke mindst Mary’s dejlige mad blev nydt i fulde drag.
Desværre fik det hele en meget brat og pludselig afslutning, da Egon efter en kort sygeperiode meget uvarslet døde af
blodpropper i lungerne den 23. oktober 1993 på Hobro Sygehus.

Dødsannonce - Privat udklip 2

Han døde på Hobro sygehus den 23. oktober 1993, til stor sorg for hele familien, men det var en frygtelig og ubærlig
sorg for Mary. Hun var sønderknust af sorg over at miste sin elskede mand, og hun kom sig aldrig nogensinde helt over
det, hvilket prægede resten af hendes liv, da der ikke var én eneste dag, hvor hun ikke savnede Egon dybt og smerteligt.
Egon havde valgt at blive bisat, og at urnen blev nedsat i de ukendtes grav på Sønder Onsild Kirkegård.

Sønder Onsild Kirke – De ukendtes gravsted
Fra onsildkirkerne.dk 14

Mary solgte herefter huset på Klejtrupvej 1, da det var for stort og dyrt at bo i alene. Hun flyttede til Hobro, hvor hun
først boede i en lille lejlighed på Nordvestvej, hvor hun boede et lille års tid. Herefter fik hun en pensionistbolig på
adressen Fortunavej 78, 9500 Hobro i 1994, som blev hendes sidste bopæl.

Leif Christensen

Redigeret 30-09-2011 – opdateret 24-12-2019

53

Egon Christensen (4)

Slægtshistorie

Kirkebog – Fødsel og dåb

Kirkebog 1911-1934, fødte Mandkøn, side 29, nr. 3 for 1924, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt 3a

Samme Kirkebog - udklip

Egon’s Dåbsattest udskrevet i 1926 – Privat dokument 2

Leif Christensen
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Kirkebog - Konfirmation

Kirkebog 1935-1972 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, konfirmerede drenge, side 154, nr. 3 for 1938 3d

Samme kirkebog - Udklip

Fortsættes næste side

Leif Christensen
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Kirkebog - Ægteviede

Kirkebog 1942-1950, ægteviede, side 126, nr. 5 for 1945, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt 3f

Samme kirkebog – venstre udklip

Egon’s og Mary’s vielsesattest fra 1945- Privat eje 2
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Historiske begivenheder i Egon Christensen’s liv
1924 – Egon Christensen blev født den 5. marts 1924.
12. oktober - Der blev vist talefilm for første gang i Danmark.
1925 – 1. januar - Norges hovedstad Christiania skiftede navn til Oslo.
1. januar - Som start på det nye års første dag blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det
blev fremover en fast nytårstradition.
1926 - 1. august - Pressens Radioavis gik i luften.
1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.
24. oktober - Wall Street-krakket.
1930 - Jetmotoren blev opfundet af Frank Whittle.
1932 - 9. januar - Den østrigske ingeniør Gustav Tauschek fremstillede det første datalager på en magnettromle.
1933 - 1. juni - Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen blev Aalborg Tårnet indviet.
3. december - Christian 10. talte, som den første danske konge, i radioen.
1934 - 3. april - Københavns første S-togs-linje blev åbnet (Frederiksberg - Vanløse - Nørrebro - Hellerup).
2. august - Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.
1935 - 14. maj - Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.
1938 – Egon Christensen blev konfirmeret den 3. april 1938.
29. maj - Aalborg Lufthavn blev indviet.
22. oktober - Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria.
1939 - 1. september - 2. verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.
Albert Einstein informerede præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.
1940 - 9. april - Danmark og Norge blev besat af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske besættelsesmagt, og skånede derfor den danske befolkning mod militære overgreb og ødelæggelser. (Fredsaftalen ophørte i 1943 med Augustoprøret).
1941 - 1. januar - Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december - Japans angreb på Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side.
1942 - 6. januar - Amerikanske styrker blev udstationeret i England.
1943 - 10. marts - Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.
(Slutningen af august) - Danskerne var utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret startede med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august - Danmark blev erklæret i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte den danske regeringen.
1.-2. oktober - Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000, blev varskoet og slap væk til Sverige, men ca. 500 blev fanget og
deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkom.
1944 - 4. januar - Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.
19. september – Dansk politi blev arresteret af den tyske besættelsesmagt og deporteret til Tyskland.
1945 – Egon Christensen blev gift med Mary Kristensen den 11. september 1945.
21. marts - RAF bombede Shellhuset i København. Ved et uheld blev Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en ejendom på
Sønder Boulevard også bombet.
5. maj - Danmark blev befriet af de allierede, hvilket afsluttede 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm blev dog først befriet senere.
6. og 9. august - Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober - Forenede Nationer (FN) grundlagt.
1946 – Inge Christensen blev født den 7. marts 1946 – Mary’s og Egon’s første barn.
5. april - Russerne forlod Bornholm, og det satte endelig punktum på krigen, for øen.
1947 - 29. november - FN besluttede at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som
endnu ikke er effektueret i 2019.
1948 – Leif Christensen blev født den 24. januar 1948 – Mary’s og Egon’s andet barn.
22. marts - Retskrivningsreformen bliver gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen trådte i kraft den 1.
april.
1. juni - Rygeforbud i danske biografer blev indført ved Justitsministeriets bekendtgørelse af 24. maj 1948 med titlen: Bekendtgørelse om Forbud mod
Tobaksrygning i Biografteatre mv., som trådte i kraft 1. juni 1948.
1949 – 29. august - Sovjetunionen sprængte sin første atombombe i Kasakhstan.
1950 – 24. juni - Tropper fra Nordkorea angreb Sydkorea, som blev starten af Koreakrigen.
1951 - 9. januar - FN’s hovedkvarter i New York, USA, blev indviet.
2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus fandt sted i Riis Skov.
1952 - 10. januar - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise sank i den Engelske kanal efter at have drevet rundt i 13 døgn,
med svær slagside efter en storm.
3. oktober - Storbritanniens første atombombeforsøg ved Monte Bello Islands ud for Australiens nordvestlige kyst.
1953 - 27. januar - Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.
5. juni - Danmark får ny grundlov.
fortsættes……
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1954 – Steen Christensen blev født den 13. oktober 1954, Mary’s og Egon’s tredje og sidste barn.
15. november - Den første polarflyrute åbnede med afgange fra København til Los Angeles
1955 - 8. februar blev det anvendte dobbelt-A (AA), erstattet af bogstavet Å. Kommuner, med bynavne med Å, bestemmer selv om de bruger AA.
14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) blev sat i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur blev sat i gang af Kong Frederik 9. og Jens Olsens yngste barnebarn Birgit.
Danmarks første IT-virksomhed Regnecentralen blev dannet.
1956 – I foråret 1956 opstod der en omfattende arbejdskamp. Arbejderne krævede arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer.
23. oktober - Opstanden i Ungarn startede, men blev slået ned af Sovjetunionen.
1957 - Danmarks første datamat DASK kom til verden.
14. maj - Folketingsvalg i Danmark. H.C. Hansen (S) fortsatte som statsminister, men efter et mindre socialdemokratisk mandattab kom Det Radikale
Venstre og Danmarks Retsforbund nu med i regering.
4. oktober – Sovjetunionen opsendte den første kunstige satellit, Sputnik 1.
1958 - 1. januar - Rom-traktaten trådte i kraft, og dannede de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF).
1959 – 1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista blev styrtet af Fidel Castro.
2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.
1960 - 15. februar - Aksel Larsen stiftede Socialistisk Folkeparti efter at være blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti.
21. juli - Frihandelsområdet EFTA blev stiftet i Stockholm af syv stater, som ikke er medlemmer af toldunionen EF. Landene var Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig.
30. januar - Passagerskibet M/S Hans Hedtoft forliste med alle mand om bord ved Kap Farvel, Grønlands sydspids.
1961 – 20. januar - John F. Kennedy blev indsat som USA’s 35. præsident.
12. april - Jurij Gagarin blev det første menneske i rummet i Vostok 1.
13. august - Opførelsen af Berlinmuren mellem Vestberlin og Østberlin blev påbegyndt.
1962 - 3. september - Statsminister Viggo Kampmann opgav posten efter flere hjerteanfald. Udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister.
22. oktober - Cubakrisen. USA blokerede søvejen til Cuba.
1963 - 26. juni - Præsident John F. Kennedy holdt tale i Berlin og udtalte de berømte ord "Ich bin ein Berliner".
28. august Dr. Martin Luther King holdt sin tale - I Have a Dream - på trappen foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for 250.000 tilhørere.
23. marts - Grethe og Jørgen Ingmann vandt eurovisionens Melodigrandprix i London med melodien "Dansevise".
22. november - Den amerikanske præsident John F. Kennedy blev skudt og dræbt i Dallas, Texas.
1964 – 16. januar - Københavns Borgerrepræsentation vedtog et forbud mod rygning i hovedstadens sporvogne og busser.
24. april - Den lille havfrue fik hovedet savet af i nattens løb.
18. september - Den 18-årige prinsesse Anne-Marie blev viet i Athen til 23-årige kong Konstantin af Grækenland.
16. oktober - Kina foretog sin første atomprøvesprængning.
1965 - 8. marts - Vietnamkrigen blev optrappet. 3.500 US-marineinfanterister ankom til Sydvietnam som de første amerikanske kamptropper i krigen.
18. september - 4 politibetjente blev skudt på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der kort efter blev anholdt. Han blev dømt til livsvarigt
fængsel, hvoraf han afsonede godt 33 år, inden han blev benådet. Efter drabene fik det danske politi lov til at bære skydevåben.
1967 - Postnummersystemet blev indført i Danmark.
3. juni - Den socialdemokratiske regering under Jens Otto Krag indførte moms i Danmark. Momsen var på 10%.
10. juni - Kronprinsesse Margrethe 2. og Prins Henrik blev gift i Holmens Kirke.
15. juni - København fejrede 800-års jubilæum.
1968 - 15. januar – En orkanagtig storm over Danmark kostede 9 mennesker livet.
23. januar - Ved folketingsvalget mistede regeringspartiet Socialdemokratiet 7 mandater. Statsminister Jens Otto Krags regering gik kort tid efter af,
og blev afløst af en regering ledet af den radikale Hilmar Baunsgaard.
4. april – Martin Luther King blev myrdet i Memphis, Tennessee.
1969 - 6. maj - Limfjordstunnelen, Aalborg og Nørresundby, åbnet for trafik. Blev fejret med en hel festuge i de to nordjyske købstæder.
21. juli - Neil Armstrong betrådte som det første menneske Månens overflade.
1970 – Mary’s og Egon’s sølvbryllup den 11. september 1970.
1. januar - Kildeskatten blev indført.
1. april – Kommunalreformen reducerede antallet af kommuner i Danmark til 275, og antallet af amter til 14.
Den nye Lillebæltsbro blev indviet. Lillebæltsbroen blev bygget på fem år og banede vejen for at hovedvej 1 blev til E66(E20).
1971 - 11. maj - Den første danske olie blev hentet op fra Nordsøen.
21. september Folketingsvalg i Danmark. Hilmar Baunsgaards regering mistede samlet 10 mandater, og blev afløst af en regering ledet af
Socialdemokratiets Jens Otto Krag.
1972 - 14. januar - Den danske kong Frederik 9. døde, og dagen efter blev Dronning Margrethe den 2. Udråbt som dronning.
12. august - De sidste amerikanske landtropper blev trukket ud af Sydvietnam.
5. september - Elleve israelske atleter blev skudt ved Sommer OL i München af otte medlemmer af en arabisk terrorist-gruppe; fem terrorister og en
politimand blev også slået ihjel.
2. oktober - Ved folkeafstemning stemte et flertal (63.3%) for dansk indmeldelse i EF.
3. oktober - Statsminister Jens Otto Krag meddelte overraskende fra Folketingets talerstol, at han trådte tilbage som statsminister. Regeringen fortsatte, og socialdemokraten Anker Jørgensen overtog posten som Danmarks statsminister.
1973 – 1. januar - Storbritannien, Irland, og Danmark tilsluttede sig Det Europæiske Fællesskab (EF).
1. april - 1 øre og 2 øre blev afskaffet som mønter i Danmark.
4. december - Der blev afholdt folketingsvalg i Danmark, hvor de etablerede partier oplevede en voldsom tilbagegang. Til gengæld stormede de nye
partier Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet ind i Folketinget i det, der siden er kaldt "Jordskredsvalget".
Undervisningspligten bliver udvidet fra 7 til 9 år.
fortsættes….
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1974 - 10. januar - Benzinprisen i Danmark steg til "uhyrlige" 2,05 kr. pr. liter.
1976 – 3. januar - En stormflod i Sønderjylland under en orkan gjorde det nødvendigt at evakuere 20.000 mennesker på Tønder- og Ribeegnen efter
katastrofealarm. I Nordjylland blæste en kraftig storm fra øst og sydøst flere højspændingsmaster omkuld og efterlod mange husstande uden strøm i
dagevis.
1978 – 22. juni - Den tidligere Statsminister Jens Otte Kragh døde.
1979 – Efterlønnen blev indført i Danmark.
28. marts – Atomkraftulykken på Tremileøen, Pennsylvania, USA, med radioaktivt udslip.
1. maj – Grønland fik hjemmestyre.
1981 – 6. juni De første tilfælde af det, der senere blev kendt som AIDS, blev fundet i Los Angeles.
1982 – januar - Computeren Commodore 64, verdens mest solgte, lanceredes, hvorved hjemmecomputer-revolutionen blev sat i gang.
10. september – Poul Schlütter blev statsminister som leder af en borgelig koalitionsregering.
1985 – 21. juni – På Grønlands nationaldag hejses det grønlandske flag for første gang.
1986 – 28. februar – Sveriges Statsminister, Oluf Palme, blev udsat for et skudattentat og døde.
26. april – Atomkraftulykken ved Tjernobyl i Sovjetunionen, der forurener store områder af Sovjetunionen og Europa.
Oktober – Regeringen søsætter ”kartoffelkuren” for at fremme opsparing og mindske gælden.
1987 – 26. januar – Historisk aftale, da det danske arbejdsmarked for første gang indgik en fireårig overenskomstaftale inden for de store områder.
1988 – Det berømte ”Hvide Spir, Sommerspiret” på Møns Klint styrtede i havet.
21. december – Pan Am flight 103 blev sprængt i luften af terrorister over Lockerbie i Skotland.
1989 – 4. juni – Massakren på den Himmelske Fredsplads i Beijing i Kina.
9. november – Berlinmuren blev åbnet ved Bornholmer Strasse kl. ca. 2130 og hurtigt fulgte flere steder efter – Den kolde krig var ved at være slut.
1990 – 11. februar – Nelson Mandela blev løsladt fra Victor Vester Fængsel, nær Cape Town i Sydafrika.
1991 – 26. december – Sovjetunionen blev opløst af Dumaen.
1992 – 26. juni – Det danske fodboldlandshold vandt Europamesterskabet på Nya Ullevi, Göteborg, Sverige.
1993 – Egon Christensen døde 23. oktober 1993.
14. januar - Statsminister Schlütter gik af da Tamilsagen kulminerede med Dommer Hornslets redegørelse, og Poul Nyrup blev statsminister.
20-januar – Bill Clinton blev USA’s 42. Præsident.

Mest fra Wikipedia 19

Leif Christensen

Redigeret 30-09-2011 – opdateret 24-12-2019

59

Egon Christensen (4)

Slægtshistorie

Ålborg, Viborg og Randers Amter, Herreder og Sogne.

Kilde: slaegtogdata.dk/kilder/sognekort 18

Egon Christensen blev født den 5. marts 1924 i Romdrup Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt, og har haft ophold følgende steder:
1924–1941 – Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1941–1942 – Skalborg Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1942–1942 – Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1942–1943 – Ålborg Lufthavn, Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt.
1943–1944 – Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.
1944–1945 – Trinderup, Hvornum Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1945–1946 – Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1946–1948 – Nørre Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1948–1953 – Lindum Skov, Lindum Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt.
1953–1993 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Rander Amt.
Se stederne - rød markering på kortet
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Luftfotografier af Sønder Onsild fra 1954
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1 Personlig

overlevering af Egon Christensen (4) som han har fortalt og overleveret til sine børn.
foto, attester, papirer og andre arkivalier mv., som Inge, Leif (2) og Steen Christensen har taget, samlet og
arvet fra deres forfædre mv.

2 Private

3 Akivalieronline.dk
3a Kirkebog

– særligt kirkebøger og folketællinger:

1911-1934, fødte Mandkøn, side 29, nr. 3 for 1924, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
3b Folketælling 5. november 1925 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
3c Folketælling 5. november 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
3d Kirkebog 1935-1972, konfirmerede drenge, side 154, nr. 3 for 1938, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
3e Folketælling 5. november 1940 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
3f Kirkebog 1942-1950, ægteviede, side 126, nr. 5 for 1945, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt
3g Folketælling 5. november 1950 for Lindum By, Vammen, Lindum og Bigum Sogn, Nørrelyng Herred, Viborg Amt.
3h Folketælling 26. september 1960 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt
4 Arkriv.dk

– Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup.
mv. fra Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup.
6 Skolehistorie.au.dk.
7 Godthaabarkivet.dk.
8 Google Maps.
9 Nordjyske.dk.
10 Geodatastyrelsen.
11 Min.medicin.dk.
12 Onsild-lokalhistorie.dk.
13 Nordjysk Avisarkiv.dk - Aalborg Stiftstidende.
14 Onsildkirkerne.dk.
15 MyHeritage.
16 Luftfoto af fotograf, Sylvest Jensen, Hillerød.
17 Hobro Avisen – Himmerland.
18 Slaegtogdata.dk/kilde/sognekort.
19 Wikipedia og knowledge.
20 Google Street View.
21 Map.Krak.dk.
5 Oplysninger

Egon Christensen’s aner (forfædre) tilbage til bedsteforældrene 15
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Egon’s forfædre tilbage til tip2-oldeforældre

Fra MyHeritage 15

Egon’s og Mary’s efterkommere

Fra MyHeritage 15
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Efterslægtstavle for forældrene

Helga Annette Kristiane Christensen (9) og Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen (8)
samt ægtefællen Kristian Marinus Nielsen

Helga, 1955

Rejnhardt, 1923
Privat eje 2

Kristian, ca. 1951

Helga Annette Kristiane Christensen’s og Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen’s børn
1)

Egon Christensen

Helga Annette Kristiane Christensen’s og Kristian Marinus Nielsen’s børn
2)
3)
4)

Tove Nielsen
Udøbt Pige
Erik Nielsen

1) landarbejder, husmand, arbejdsmand og pedel
Egon Christensen
* 05-03-1924
Romdrup, Fleskum, Ålborg
† 23-10-1993
Hobro Sygehus, Nordjylland
Bisat på Sønder Onsild Kirkegård

tjeneste- og kokkepige og rengøringsass.

gift med
11-09-1945
Sønder Onsild Kirke

Mary Kristensen
* 08-05-1924
Sønder Onsild, Onsild, Randers
† 03-12-2008
Hobro Sygehus, Nordjylland
Bisat på Sønder Onsild Kirkegård

Deres børn:
1) Inge Christensen
2) Leif Christensen
3) Steen Christensen

Mary og Egon, 1957
Privat foto 2
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2) tjenestepige, fabriksarbejderske og husmoder
Tove Nielsen
* 09-03-1930
Vejgaard, Ålborg
† 12-03-1992
Skagen, Hjørring

arbejdsmand, sømand og chauffør

gift med
15-08-1951
Vor Frue Kirke, Ålborg
skilt og gift igen

Poul Erik Johnsen
* 23-07-1925
Frederikshavn, Hjørring
† 03-07-1980
Skagen, Hjørring

Deres børn:
1) Ruth Johnsen
2) Inger Johnsen
3) Jan Johnsen

Tove og Poul, 1951
Privat foto 2

3)
Udøbt Pige
* 15-12-1931
Falstersgade 36, st., Vor Frue, Ålborg
† 28-02-1932
Romdrup, Fleskum, Ålborg Amt
02-03-1932, Begravet på Romdrup Kirkegård
4)
Erik Nielsen
* 27-11-1948
Komm.hospitalet, Budolfi, Ålborg
Døbt og reg. i Vor Frue Kirke

døde 2 mdr. gammel

gift med
03-03-1973

Lone Guldhammer Jensen
* 21-06-1952
Komm.hospitalet, Budolfi, Ålborg
Døbt i Ansgar Kirke

skilt før 1987

Deres barn:
1) Henrik Guldhammer Nielsen

Lone blev gift igen 05-09-1087 med Kai
Guldborg Nielsen i Nørresundby.

Erik Nielsen som soldat

Lone Guldhammer Jensen

Privat foto 2

Privat foto 2

Flere optegnelser i efterslægtstavlen fra denne streng kan ses i www.helec.dk under linket Artikler-Anerne
Nr. 39 Met’ Kirstin’s aner og efterkommere – 2. udgave (1-E-Marthine Jensen)
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