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No. 5
Mary Kristensen

Mary Kristensen, 1989

Forældre

: nr. 10 Rasmus Laursen Kristensen og nr. 11 Kristine Andersen.

Børn

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

Navn
Født
Døbt
Faddere

: Mary Kristensen
: 8. maj 1924 i Præstemarken, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
: 3. august 1924 i Sønder Onsild Kirke, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
: 1. Barnets Moder – 2. Arbejdsmand Søren Nielsens Hustru Anna Nielsen af Randers – 3. Gaardejer
Laurs Kristensen af Langkastrup, Virring Sogn – 4. Forretningsfører Anders Andersen af Randers.
: Den 11. september 1945 i Sønder Onsild Kirke med Egon Christensen (4).
: Tjenestepige, kokkepige, husassistent og rengøringsassistent.
: 3. december 2008 på Hobro Sygehus, Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Begravet den 8. december 2008 på Sønder Onsild Kirkegård i de ukendtes grav.
: Alderdom, 84 år gammel.

Gift
Stilling
Død
Dødsårsag

Mary Kristensen blev født den 8. maj 1924 på et lille statshusmandsbrug ”Solhjem”, matr.nr. 1g, ude på Præstemarken 11, der
lå på vejen mellem Sønder og Nørre Onsild (i dag er der, hvor
”Solhjem” lå, en viadukt under motorvejen mellem Hobro og Randers), af
forældrene statshusmand Rasmus Laursen Kristensen og
husmoder Kristine Andersen.
Hun var det andet barn ud af en børneflok på fire (en dreng og tre
piger), der – for de tre førstes vedkommende var født med syv års
mellemrum, og den sidste var født 9 år efter nummer tre.
Barndomshjemmet Solhjem

Hun blev døbt den 3. august 1924 i Sønder Onsild Kirke af præsten Hans Jørgen Jessen
(sognepræst i Sønder- og Nørre Onsild fra 1923-1928) (Kirkebog 1918-1941, fødte kvindekøn, side 3, nr. 76 for 1924,
Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt).

Ved Folketællingen af 1925 ses familien boende i Onsild på matr.nr. 1g, Onsild Herred,
Randers Amt, og husstanden bestod af landmand og husfader Rasmus Kristensen født 08-021895 i Langkastrup, Randers Amt, husmoder Kristine Kristensen født 14-11-1899 i Vestrup,
Sønder Onsild Kirke
Randers Amt, sønnen Carlo Kristensen født den 05-02-1917 i Vestrup, Randers Amt og pigen
Mary Kristensen født 08-05-1924 i Sønder Onsild. (Folketællingen af 5. november 1924 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers
Amt).

Ved Folketællingen af 1930 ses familien fortsat at bo i Onsild på matr.nr. 1g, Onsild Herred, Randers Amt, og hustanden
bestod som ovennævnt, dog ses Karlo (Carlo) og Kristine født i Albæk, Randers Amt. Det er registreret, at Rasmus og
Kristine er blevet gift i 1923. (Folketællingen af 5. november 1930 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt).
Leif Christensen
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Mary Kristensen’s barndom og ungdom er udførligt beskrevet af hende selv i perioden fra 1991-1995 i en dagbog, som
hun fik i gave af sit barnebarn Chalotte Knudsen. Uddrag af dagbogen er medtaget i denne Personbeskrivelse, men hele
dagbogen kan ses under ”Artikler-Aner”.
Mary Kristensen’s barndom og ungdom:
”Som det fremgår af dåbsattesten, er jeg
født i 1924, men jeg er sikker på, at mine
forældre ønskede, at jeg havde været en
plet på lagenet. Min mor fik jo Carlo, da
hun var sytten år, og skulle så have mig syv
år efter, så 6 mdr. efter brylluppet fødte
hun mig. Det har sikkert ikke været så
sjovt, den gang var det jo en skam at få
børn, før man var gift.
De første syv år af min barndom husker jeg
ikke så meget fra ud over, hvad der er
blevet fortalt mig. Der er et billede i det
gamle album, hvor jeg sidder ude på
græsset. Jeg gik tit op og ned ad markerne
for at plukke blomster, og jeg blev så glad,
når min far kaldte mig sin blomsterpige.
Jeg kan ikke mindes, at jeg nogen sinde har
fået et kærtegn af min mor og far.
Jeg havde en lille trækvogn, jeg tror det var
en cigarkasse, der var sat fire træhjul på.
Jeg skulle jo gå og passe mig selv, mens
mine forældre var ude og tynde roer. Så var jeg gået ind i køkkenet og taget alle mors krydderier og tømt dem ud i den lille vogn, og så kørte jeg ud i
marken med dem, hvad mor sagde, melder historien ikke noget om.

Mary Kristensen i 1926

Mary Kristensen i 1932

Mor sad altid ved køkkenbordet, når hun syede på maskine, så sad jeg tit oppe på bordet og legede med sykassen, og engang havde jeg fået fat i saksen og resultatet var nogle fine klippede steder i køkkengardinet. Nu vi er ved saksen, engang var jeg gået ind i en tom stue (de havde kun råd til
møbler til en stue), da mor så lukkede
døren op og spurgte, hvad laver du? – ikke
noget var svaret, men der lå hår alle vegne,
jeg havde prøvet at klippe mig selv.
Men tiden gik, og jeg fik så engang imellem
lov til at gå hen og lege med naboernes
børn, engang mor og far var i marken, gik
jeg hen ad vejen. Jeg hørte godt min far
kaldte, men jeg lod, som jeg ikke hørte det
– (det var dumt) – så smed far, det han
havde i hænderne og løb efter mig, tog mig
under armen og så fik jeg smæk i numsen
hele vejen hjem, det var første og sidste
gang min far slog mig. Jeg har tit fået et
tjat af min mor.
Jeg fik jo så en lillesøster (Anne Marie, kaldet
Mie), det år jeg blev syv, det var jeg faktisk
ikke glad for, jeg skulle hele tiden se efter
hende, synes jeg i hvert fald. Når der så var
nogen at lege med, skulle vi altid have
hende med, og hun skulle altid ødelægge,
der vi lavede.

Leif Christensen
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Nu var jeg jo også begyndt i skolen, jeg havde også fået lært at cykle på mors cykel, men jeg måtte jo stå op for jeg kunne ikke nå sadlen. Så fik far cykelsmeden til at sætte en klods på stangen længere nede, så der kunne sadlen så sættes ned, det var alle tiders.
Far havde et stykke eng nede ved stationen, du ved derude, hvor motorcyklerne havde et hus. Der skulle jeg så komme ned, når jeg kom fra skole om
sommeren, men det var på gåben, for mor havde jo cyklen, når jeg så kom derned, skulle jeg luge gulerødder eller vende tørv eller hjælpe med høsten,
jeg blev aldrig glad for landbrug”.

(jf. mundtlig overlevering var arbejdet med tørvene meget vigtig, da de på den tid fyrede med tørv, og Mary Kristensen
skulle først lægge dem til tørre, når de var skåret ud, og senere skulle hun stakke dem, så de kunne blive helt tørre,
inden de skulle køres hjem).
(Jf. mundtlig overlevering havde Mary Kristensen en del arbejdsopgaver, som hun absolut ikke brød sig om, det var
blandt andet at hjælpe til med at tærske, og når hun skulle smide neg ned til tærskeværket, kunne hun finde på at
smide negene ned i hovedet på sin far. Ligeledes kunne hun ikke lide at trække slibestenen, når hendes far skulle slibe
”hjøljen”, som de kaldte leen, for hun syntes aldrig det fik en ende).
(Jf. mundtlig overlevering var det en meget fattig tid, og deres kost var meget beskeden, Mary Kristensen fik grød og
flæsk hver dag. På rugbrød fik de fedt og salt, og somme tider skrabet leverpostej, som de for det meste havde. Om aftenen fik de for det meste kun brasede kartofler og rugbrød).
(Jf. mundtlig overlevering begyndte Mary Kristensen i skolen som 6-årig i 1930 efter eget ønske. I begyndelsen gik de
kun i skole hver anden dag, og de havde 8 fag i skolen: Dansk, regning, Danmarkshistorie, geografi, religion, gymnastik,
håndarbejde og sang. Hun kunne godt lide at gå i skole).
”Det gik ellers godt i skolen både med lektier og kammerater bortset fra, at de drillede mig engang imellem med mit tøj, min bedstemor strikkede
lange strømper til mig, og det var der nogle dumme tøser, der synes, de var grimme. Hun strikkede også en ulden underkjole, som jeg synes var så
pæn, men de dumme unger kunne godt finde på at løfte op i min kjole og grine af den.

Mie og Mary Kristensen i 1934

Nu er vi ved min bedstemor (mormor), jeg var meget glad for hende.
Når hun kom og besøgte os, hentede far hende altid ved toget (da var der jo station i Onsild), og det foregik med hestevogn. Når vi så kom hjem, skulle
hun altid se i sin taske, og det slog aldrig fejl, der var altid en pose knalder (bolsjer).
Det var lige meget, hvad jeg lavede, så
roste hun mig, det var ellers ikke
hverdagskost for mig, jeg fik altid at vide,
at det kunne jeg gøre bedre.
Jeg kan tydelig huske, da jeg begyndte at
strikke, det var før jeg begyndte i skolen,
mor havde slået en 15-20 masker op og
strikket et par pinde, så skulle jeg strikke,
men det var så fast, at jeg næsten ikke
kunne skubbe maskerne på pinden, men
jeg fandt så ud af at strikke løsere, så gik
det, men mor sagde, at jeg skulle strikke
fastere, ellers blev det ikke pænt.
Jeg havde strikket et stykke på længde med
bogen her, og det skulle bedste jo se, at nu
kunne jeg strikke, og hun roste mig til
skyerne, jeg skulle nok blive den dygtigste i
hele skolen (jeg må tilstå, at jeg blev
skamrost), det var ikke kønt, men jeg
gemte det i mange år.
Da jeg så begyndte i skolen, kom jeg ud til bedste i sommerferien, det var alle tiders, jeg fik franskbrød med rigtigt smør og ægte bihonning, men jeg
synes nu ikke det smagte godt, jeg var vant til margarine og kunsthonning. Jeg fortalte ikke bedste, at jeg ikke kunne lide det.
Leif Christensen
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På det tidspunkt begyndte de at lave
ispinde, det var ikke ret langt fra, hvor
bedste boede, så det hændte, at jeg fik en
ispind (”pindis” til 10 øre), det var guf.
Bedste var også gode venner med
rutebilchaufføren, så fik jeg lov at komme
med, han skulle til et par byer længere ude,
og så vendte han og kom tilbage igen, det
var også en oplevelse, jeg var ikke vant til
biler.
Der var så hyggeligt hos bedste, hendes
hus var bindingsværk med stråtag, det lå
lige op af vejen, der var nok kun to trin fra
trappen og ud på vejen, hun havde en stor
urtehave med kirsebærtræer hele vejen
rundt.
Når vi sad inde i stuen, kunne vi se
sejlskibene på Randers Fjord, det var jo
heller ikke noget man så i Onsild.

Foto tv. Mary Kristensen’s skitse over sin bedstemor’s bindingsværkshus, matr.nr. 9e i Vestrup, som ses på billedet til højre fra et luftfoto fra 1948-52
Huset eksisterer ikke i dag, da det blev revet ned i 1960.erne
Fra Ålborg Luftfoto/Det Kongelige Bibliotek

Vi skulle også besøge min moster, når jeg var på ferie, der var nok 3 km, vi gik altid og jeg undrede mig altid over, at bedste gik i græskanten, det
kunne hun bedst hold ud, det var ikke så hårdt som vejen, det var grusvej, hun havde nogle store knyster på fødderne, så der var buler i skoene.
Min moster havde en pige, som var 2-3 år
ældre end mig, så hende skulle jeg lege
med, men jeg kom nu aldrig til at synes om
hende, hun var en vigtig unge, og hun
gjorde også nar af mit tøj, men mor fik nu
en del af hendes tøj, som hun syede om til
mig.
Jeg havde også en anden kusine, som kom
til bedste, mens jeg var der, hun var nok en
atten-tyve år, hun tjente (arbejdede) i
København.
Hun smurte pudder på og malede øjenbryn
og læber, du kan tro, jeg gjorde store øjne,
det havde jeg jo aldrig set før, da jeg så
kom hjem til Onsild, skulle jeg gøre hende
kunsten efter.
Jeg tog et spejl, noget rødt silkepapir og
noget mel, så du kan tro, jeg blev fin, men
da mor så mig, blev jeg beordret til at blive
vasket, så det var ikke længe, jeg var fin
dame.
Når jeg var på ferie, var jeg også med bedste ovre ved naboen (den gamle Mølle) og bytte avis, det var Farvehandler Østergaard’s (Farvehandleren i Hobro)
forældre.
Den 11. nov. hvert år, var vi alle sammen hos Bedste, det var hendes fødselsdag, så lejede far en lillebil, det var Oskars far (Taxa-firma i Onsild), der
kørte.
Leif Christensen
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Så vi var mange, vi må have været en 20
stk., der var mange fætre og kusiner, og
de ældste havde kæresten med. Så sad
damerne i en stue og spillede hjerterfri
med pip og kuk, der var et slemt
spektakel.
Mændene sad i en anden stue, men jeg
ved ikke, hvad de spillede, men jeg tror
det var whist.
Og de unge mennesker sad i en tredje
stue, vi små rollinger var jo alle steder,
men det var nu spændende at høre på
kærsteparrene.
Der hvor bedste boede hed Vestrup, og
hvor min moster (Marie) boede var
Dronningborg, så havde jeg en moster i
Randers, som havde en dreng og en pige,
og der var en morbroder også i Randers,
han havde 2 drenge og 4 piger.
Min farfar og farmor kom vi ikke så meget
til, de boede i Langkastrup på en gård, som de solgte og flyttede i et hus. Når de besøgte os, kom far og bedstemor altid til at diskutere politik, hun var
venstre og far var radikal, så de snakkede jo højt, jeg var bange for hende, og bedstefar ville altid kysse mig, og det kunne jeg ikke lide, så jeg fik aldrig
noget nært forhold til dem. Jeg havde 2 farbrødre og 3 fastre, men det kan du jo se i slægtsbogen. Jeg kan ikke huske alle de fætre og kusiner.
Det blev fortalt, jeg husker ikke hvem, at når far ikke opførte sig ordentlig som dreng, tog bedstemor ham i benene og holdt ham over brønden (dengang havde de åbne brønde, hvor de hejsede vandet op med spande) og sagde, hvis han ikke opførte sig ordentlig, så slap hun. Det var barske tider.

Mary, 1935

Mary på hesten Felix i 1937

Mary, 1936

Da jeg var 12 år, var jeg på ferie i København (farbror Peter og Elsebeth), jeg husker ikke så meget fra den ferie udover hjemrejsen, dengang sejlede der
passagerskibe fra Randers til København,
båden vi var med hed Cimbria.
Jeg skulle med min faster hjem, så da vi
kom om bord, fandt hun en bænk, så der
kunne jeg sove, det var om natten vi
sejlede.
Det gik også meget godt, jeg faldt i søvn,
men vågnede ud på natten, så skulle jeg
brække mig, jeg for hen på toilettet, men
god morgen, der stod en fire-fem
gulvspande rundt om på gulvet, som var
overbrækkede og lige så meget ved siden af
som i. Der var andre end mig, der var syge.
Men vi kom da til Randers, og så skulle
faster sende mig med et tog til Onsild, men
da jeg stod af toget og skulle gå hjem, tror
jeg, at jeg må have lignet en fuld mand.
Da jeg kom hjem, gik jeg på hovedet i seng,
men den kørte rundt med mig, jeg var ikke
mig selv før aften.
Nu må jeg vist til at nærme mig, min konfirmation.
Den husker jeg ikke meget fra. Min frakke kostede 48 kr., hvorfor jeg kan huske det, ved jeg ikke. Jeg fik 90 kr. i gaver, for dem købte jeg en cykel, den
kostede 110 kr., så far har nok spædet til. Selve festen husker jeg ikke”.
Leif Christensen
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Mary Kristensen i sin fine konfirmationskjole

Mary Kristensen blev konfirmeret i Sønder Onsild Kirke den 10. april 1938 af sognepræst Svend Birke (sognepræst i Sønderog Nørre Onsild fra 1928-1938).

I Kirkebogen er det registreret, at Mary Kristensen er datter af statshusmand Rasmus Laursen Kristensen og hustru Kristine Andersen, at hun er født den 8. maj 1924 i Sønder Onsild Sogn og døbt i Sønder Onsild Kirke den 3. august 1924.
Der er ikke registreret yderligere bemærkninger. (Kirkebog 1918-1941, konfirmerede piger, side 189, nr. 6 for 1938, Sønder Onsild Sogn,
Onsild Herred, Randers Amt).

”Inden jeg blev konfirmeret, mens jeg gik i skole, dengang havde vi kartoffelferie, var jeg ude på en gård og samle kartofler op, det kunne vi tjene 1015 kr. ved.
Jeg skulle også hjælpe hjemme med at hakke roer, det fik jeg 10 øre pr. række for, hold da helt ferie, hvor var de række lange, syntes jeg.
Vi havde også en sparekasse i skolen, der
kunne vi sætte penge i en gang om
måneden.
Jeg var meget ked af det, når jeg skulle ud
til far og bede ham om penge, men jeg fik
da gerne en 25 øre hver gang, så var jeg
lykkelig, bare ikke de velhavende børn så,
hvor lidt jeg havde, så gjorde de jo nar af
mig.
Vi skulle også selv købe penne, de kostede 5
øre, og regnehæfter skulle vi have med
hjemmefra ligesom alle lærebøgerne, skulle
vi også selv betale, så jeg fik jo Carlos. Jeg
kan huske min bibelhistorie, der var næsten
kun løse blade. Men da Mie begyndte, fik
hun en helt ny.
Dengang havde jeg lidt svært ved at se, at
det var nødvendigt.
Vi gik jo også rundt til fødselsdage dengang,
det var rigtig sjovt, men hvor var chokoladen altid varm, jeg brændte tungen hver gang. Vi gav hinanden 50 øre i fødselsdagsgave.
Det år jeg blev 12 år, fik jeg i alt 5 kr., så købte jeg et fotografiapparat, som jeg har endnu.
Jeg ville så gerne læse, så jeg cyklede til Hobro på biblioteket og lånte bøger, da der ikke var noget (bogudlån) på skolen.

Leif Christensen
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Nu vil jeg prøve igen at grave i
hukommelsen, jeg har jo ikke meget at
tage mig til.
Vi kan starte ved konfirmationen. Den kan
jeg ikke huske noget fra, som jeg har
skrevet.
Jeg ville ikke i realskole, for dem, jeg
snakkede med, der gik der, fortalte, at de
skulle synge solo, og mine søde veninder
havde fortalt mig, at jeg aldeles ikke kunne
synge.
Jeg ville gerne være damefrisør, så mor
fandt en i Hobro, der ville have mig.
Det jeg har skrevet, er ikke endnu, følger
senere.
Jeg blev konfirmeret i april, så kom jeg ud
at tjene til nov. (1938) på ”Højvang”, den
ved du godt, hvor var. (Den hvide gård til
højre på bakken på vej ned til Stationsbyen).

Det var et ungt ægtepar, der havde gården sammen med mandens bror (Asger Nielsen).
Jeg skulle så stå op om morgenen, tænde op i komfuret og koge havregrød, og derefter skulle der jo vaskes op, tørres støv af og vaskes gulve hver dag.
Det gik formiddagen med. Når opvasken så var til side efter middagen, skulle jeg gå tur med drengen i barnevognen, og stoppe strømper, så blev det
aften med mad og opvask igen. Hvis jeg skulle i byen, enten hjem eller til badminton, skulle jeg ind og spørge fruen, om jeg måtte gå.
Der var en forfærdelig snevinter det år, jeg lærte at stå på ski. Jeg fik lov at låne fruens ski, men uha det var ikke så let, der blev mange røvture, inden
jeg kunne styre dem.
Det år fik jeg et par ski i julegave af min far.
Men der skete også det, at der kom mund- og klovsyge på gården, så måtte vi ingen steder gå på grund af smitten, så i 3 uger så jeg ikke mine forældre, det var hårdt, jeg var jo kun 14 år. Og det var langt fra en familiær stilling, jeg havde.
Vi vaskede storvask en gang om måneden,
der foregik med vaskebræt og noget
hjemmelavet sæbe, det blev lavet af
selvdøde dyr, der blev kogt i gruekedlen
med noget soda, det blev så skummet af
og lagt i nogle plader. Når det så var kold,
kunne vi skrabe det med en kniv, så det
blev som ”sæbespåner”, men det lugtede
ikke godt.
De malkede med hånd den gang, og
manden havde kittel på, når han malkede,
når vi så skulle vaske de kitler, der var
fuldstændig stive af mælk foran, så
forsvandt Marys skind på fingrene.
Hele vinteren tror jeg ikke mine hænder
var hele, skindet gik af, og de revnede ude
i fingerspidserne, det var ingen spøg,
opvaskevandet var tilsat soda.
En gang om ugen skulle smørebrættet og
køkkenbord skures med soda og kalk på,
ja grydeskeerne også, og kosteskafterne.
Nå, det blev heldigvis maj (1939), så rejste Mary.
Så var det jeg kom til Hobro på prøve hos en damefrisør, jeg tror, jeg var der i tre måneder, hvis der var 1 kunde om ugen i den tid, så var det højt sat.
Hun havde en datter, der sommetider kom i forretningen med det resultat, at hun smittede mig med lus. Frisøren selv var der næsten aldrig. Bagefter
har jeg hørt, at hun ernærede sig som ludder. Det var jo nok derfor, at tøsen skulle være i forretningen, når hun havde kunder oppe.
Da de tre måneder var gået (1. august 1939), var det jo så forbi.
Skulle jeg fortsætte i faget, skulle jeg til Randers, men det havde mine forældre ikke råd til, sagde de.
Det var da heller ikke arbejde det hele, der var da bal i forsamlingshuset en gang om måneden, og der var som reglen altid en, der var så galant at
følge mig hjem i al ærbarhed. Jeg havde fået at vide af min mor, at jeg skulle holde de ”kålfolk” tre skridt fra livet, og det gjorde jeg jo så indtil videre.

Leif Christensen
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Jeg vil nu prøve om jeg kan huske mere, det
er svært.
Efter mit forsøg som frisør var jeg hjemme
til nov. (1939), så fik jeg plads som enepige
på Onsildgaard (ligger mellem Nørre Onsild og
Veggedal eller Væggedal, som det også staves).

Det var jo det sædvanlige med op tidlig om
morgenen, tænde op og koge havregrød.
Karlene skulle jo spise kl. 7, og så gik det jo
ellers med rengøring, opvask, storvask.
(Mary fortalte engang, at fruen på Onsildgård
havde for vane at smide indholdet af natpotten
ud ad vinduet og ned i haven – dejligt!)

Der var jeg så til maj (1940), så var jeg
hjemme hele sommeren for mor fik jo
Grethe.
(Der mangler ligesom 1 år, hvor der ikke er gjort
rede for, hvor Mary Kristensen har tjent, men
måske var hun hjemme i 1 ½ år).

Jeg var på Støvring højskole, det var i 1942 (fra maj), det var i 3 mdr. Gerda Balle var der også, og vi cyklede derop og hjem hver anden søndag. Jeg var
jo forlovet med Henry.
Der skete ikke så meget, Forstanderen Stæremose var med i modstandsbevægelsen. Han havde en lærer, Ulrik Hansen, som ikke var lærer, men var
der for at skjule sig for tyskerne”.

Besættelsestiden (1940-1945) var en hård tid for danskerne, og også for folkene i Onsild, hvor der var en del, der var med
i modstandskampen. Således var Mary Kristensens bror, Carlo, særligt aktiv, da han var afhenter af våben, der blev kastet ned af de allierede. Nogle gange var det også ved at gå helt galt, da hans gruppe var ved at blive fanget efter opsamlinger.
Fra www.onsild-lokalhistorie.dk
Om Onsildgruppen
Af Lilly Thorup
Skrevet efter egen erindring samt notater af nu afdøde modstandsmand Ejnar Thorup
Modstandsbevægelsen i Onsild blev ledet af pastor Hans Kvist der senere blev biskop i Roskilde.
Da gruppen blev startet, var holdet i Klejtrup hos Sandbæk gruppen for at se nedkastningsmetoden. De fik herefter nedkastningspladser selv. Den første ved Karlslyst i
Vinge, hvor der lidt fra gården var en gammel ajlebeholder, der ikke mere blev brugt. Her blev containerne kastet i, når gruppen havde tømt dem for våben. Så blev
indholdet ellers kørt ud i et skur på Stampe Jørgensens eng. Skuret havde Carl Ove lejet.
En dag en fra gruppen skulle hente våben i skuret, så han en mand, som gik og luskede omkring skuret. Så han lod som ingenting og gik bare forbi. Han skulle ikke ene
dertil, når han ikke vidste, hvem det var der gik der. Måske en stikker. Så om aftenen fik han hele gruppen med. De omringede skuret, men fandt intet mistænkeligt.
Man flyttede alligevel det hele til et skur på Søren Thorups mark. Det lå et stykke ude på engen.
Gruppen fik også en ny nedkastningsplads, for en aften kunne de se, at der havde været nogen ved ajlebeholderen. De kunne se, at der var flyttet på de tomme containere, så måske var de opdaget. Gruppens nye nedkastningsplads var i Hejring på Lundgårdens mark.
Der skulle helst være noget de engelske flyvere kunne tage bestik af, og der var en sø det bedste. Den var let at se fra luften. Pladsen i Hejring var nær Klejtrup sø og
den i Vinge nær Tjele Langsø. Meldingen kom fra BBC over den danske radio. Den kom i kode som gruppen kendte. Derefter skulle frihedskæmperne møde på pladsen,
for de skulle stå med lygter og signalere, så flyverne kunne se det. Carlo havde så kørt sin lastbil ud til Trinderup, inden det blev mørkt. Så var han fri for at komme over
jernbaneoverskæringen i Veggedal, for der gik næsten altid tyske vagtposter. Der kunne de jo nemt kontrollere alt.
Når våbnene var nede og læsset på lastbilen mest af Carlo Christensen, skulle de køres ud i skuret ude i engen. En aften, hvor der var livlig trafik af Gestapo på Skivevej, og det snart var morgen, sagde Carlo ”Så er det nu gutter”. Han var så fræk, at han med slukkede lygter kørte bagefter tyskerne, der kørte ad Lindum skov til. Tyskerne fortsatte til Vammen ad, og dem med våbnene kørte gennem skoven.
Hvor let kunne det ikke være gået galt? Der kom et læs brædder ud til Søren Thorup på Holmslyst, og det tog gruppen med ud i skuret, for gruppen skulle selv lave
kasser til de forskellige våbentyper. Der var en ” Kurt ” (en der var gået under jorden). Han boede hos lærer Lorentsen i Sjørring. Han lavede mange kasser. Han havde
jo intet arbejde, hvorimod resten af gruppen skulle passe deres normale arbejde, ellers ville det jo vække mistanke.
Når der kom bud, at gruppen skulle levere våben, blev de pakket i kasser, som var lavet dertil. De skulle til andre grupper i Danmark, som på grund af befolkningstæthed ikke havde muglighed for selv at tage våben ned. Derfor skulle de grupper i byerne have våben fra dem ude på landet. Der kom bud til Carl Ove (han var blevet
gruppeleder da Hans Kvist måtte gå under jorden). Våbnene skulle lastes i skibe på havnen i Hobro, og det var mest Svend Nielsen der kørte. Engang hvor Ejnar var
med ham, stod de ved siden af de tyske vagter og læssede af. Det skulle forestille at være kartofler. Men tyskerne troede vel ikke, at de kunne være så frække lige for
øjnene af dem.
Når gruppen fik ordre om at sprænge banen, fik de hjælp af Dahl på stationen. Det var når der var tyske troppetransporter på vej til Norge. De kunne selvfølgelig ikke
stoppe dem, men forsinke dem. Dahl kunne få at vide, hvor de tyske vagtposter gik. Sent hen i krigen havde tyskerne ikke så mange folk, så når de gik på strækningen
fra Hobro til Trinderup, så sprængte frihedskæmperne skinnerne fra Onsild mod Randers. Det hændte, at der i en container fra England var en med tøj. Alt var jo rationeret i Danmark. Det tøj nød franskmændene i Lindum skov godt af. De havde kun det tøj, de havde på, da de deserterede fra tyskerne, og vinteren var meget kold.
Det om franskmændene er en helt anden historie. I starten, når der var nedkastning, fløj de engelske flyvere en tur hen over pladsen - vendte så om - og kastede deres
ladning. Men det kunne tyskerne opfatte på deres radar. Så senere blev det lavet sådan, at når englænderne skulle ned og bombe i Tyskland, fløj der mange over Danmark. Så kunne tyskerne ikke så godt se, om det var overflyvninger eller det var til nedkastning. Det blev også lavet sådan, at flyverne skulle kaste deres ladning første
gang de fløj over pladsen. De måtte ikke vende og flyve over en gang til. Dette er kun lidt af de ting og episoder der hændte dengang. En helt anden historie var, da
befrielsen kom og gruppen kunne hente pastor Kvist hjem fra Esbjerg og tilbage til hans hustru Inga Kvist, der må have haft mange søvnløse nætter, da hun boede ene i
Præstegården med sine små børn.
Modstandsgruppen i Onsild bestod af følgende:
Hans Kvist Sognepræst – gruppeleder, Villy Clausen, Kommis i Onsild Brugsforening, Carlo Christensen, Vognmand i Onsild, Poul Dahl, Ekspedient på Onsild Station,
Svend Flensborg, Trafikelev på Onsild Station, Peter Juul Bagersvend i Onsild Bageri, Peter Pedersen såkaldt ”Svellebetjent”, 3 brødre fra Karlslyst, Jørgen Hansen, Landmand, Mogens Hansen, Landmand, Carl Erik Hansen, Officer i Hæren, Carl Ove Thorup, Landmand - gruppeleder efter Kvist, Ejnar Thorup, Landmand.

Leif Christensen
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Skrevet af Svend Nielsen
Et par gange, hvor der skulle modtages nedkastninger, kom der ingen fly til os, så vi var lange i ansigterne. Da der kom hilsen til Christian 3 gang, var vi enige om at
rykke derud igen. Vi havde jo vagtværn på gaden i Onsild, som hele tiden kunne høre, når jeg startede gasgeneratoren og se, at jeg kørte. Den aften da hele flokken
cyklede ude på landevejen ved saltværket i Brøndum, kunne vi høre mange fly summe i luften, så vi fik travlt med at komme på plads, og vi var dårlig nok på plads, før
maskinen var lige over os. Den gav et lille blink og fortsatte, men 2 minutter senere var den vendt om, og vi fik vore gode sager.
Nu var vi noget i knibe, for vi manglede bilen for at få alt væk. Carlo og jeg fik besked på at hente bilen. Der var bare den forhindring, at jeg havde kørt 2 aftner, så jeg
måtte ikke køre ud igen den aften. Carlo havde sin bil til at stå på Trinderup fordi forsamlingshuset i Onsild var besat af tyske soldater og mange gange, når han kom
hjem, skulle han køre for dem. Han boede jo i købmandsforretningen lige over for forsamlingshuset.
Vi kom til Trinderup og fik bilen gjort klar til at køre, da der blev lys i gården. Der kom en lille ed ud af munden, for hvad gjorde vi nu? Vi tog en hurtig beslutning og gik
ned til døren. Ud kom chefen sammen med fruen og et par personer mere. De så noget på os, men Carlo sagde til dem, at alt var i orden. Det var os, der skulle køre en
tur, og de blev klar over, at de ikke skulle efterlyse bilen og ønskede os god tur.
Den aften er en, vi sent glemmer. Vi kom over til Hejring, fik læsset i en fart og kørte. Da blev den første lysbombe kastet, så der var helt lyst over hele Klejtrup, men
Carlo kørte alt, hvad bilen kunne køre. Men da vi kørte ovre på Sjørringbakken, var der biler bag os i Lindum. Vi kørte nu uden lys og nåede ind over Onsild enge.
Da vi var ved vejen ud til vores depot, sagde Carlo: ” Svend kan du bruge håndbremsen lidt, så vi kan få drejet af vejen”. Jeg bremsede så med håndbremsen, for hvis
han brugte fodbremsen, kunne de måske se vores stoplys. Straks efter da vi holdt på vejen ud til depotet, røg der et par tyske biler forbi. Vi fik læsset af og cyklede
hjem 1 eller 2 mand ad gangen. Der var efterhånden helt lyst, så vagtværnet i Onsild skulle ikke se en flok cykelister så tidlig en morgen.

Fra 4. maj Avisen, udgivet af Hobro Kommune 1995 i anledningen af 50 år dagen for befrielsen af Danmark

Mary Kristensens forældre og farbror Kresten var også involveret i frihedskampen, da de opbevarede de nedkastede våben i halmstakke og roekuler
på husmandstedet ”Solhjem”. Mary’s mor Kristine Andersen (11) sov med en
økse ved siden af sengen i tilfælde af, at tyskerne kom for at hente hendes
mand Rasmus Kristensen (10). Det var da også lige ved at gå galt en gang, da
de var ved at gemme våben væk, for da kom tyskerne kørende på patrulje
ude på vejen, efter der havde været nedkastninger. Tyskerne opdagede dog
ikke noget, og frihedskæmperne kunne afslutte deres arbejde.
En enkelt gang var Mary Kristensen også selv involveret i illegalt
arbejde, da hun kørte med en
frisktrykket sending illegale blade, som skulle uddeles af gruppen.
Det var en nervepirrende periode
for familien, der samtidig prøvede at leve et så normalt og godt
Legitimationskort, som alle danskere over 15 år
skulle bære under besættelsen
liv, som det nu var muligt, selvom der var pålagt befolkningen
restriktioner i bevægelsesfriheden, ligesom besættelsestiden medførte vareknaphed og rationeringer.

Rationeringsmærker

Rationeringsmærker blev anvendt i Danmark fra 9. oktober 1939 til 24. oktober 1952. Sukkerrationering var den første
og også den vare, som sidst slap for rationering. Derudover var der varer som kaffe, the, smør, margarine, brød, mel,
gryn, brændsel, benzin, sæbe, soda, salt, gas, el, strømper, tekstil, fodtøj, kød, flæsk og pålægsvarer.
Leif Christensen
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”Da jeg var færdig på skolen (1. aug.), kom
jeg hjem igen, men blev så pige hos Ellen
og Karlo (Carlo), der havde Købmandsforretningen (den Dalsgaard havde). Til
nov. (1942) tog jeg så plads hos Købmand
Vasehus i Nr. Onsild.
Det var en værre omgang, de troede jo, de
var fine mennesker.
Om morgenen ringede Fruen, så skulle jeg
hente den mindste dreng oppe i
soveværelset, hvor Hr. og Fru V. lå og ville
sove videre.
Jeg tog så ungen med ned i køkkenet, fik
ham klædt på og gav ham noget at spise
og derefter på potten.
Så kom Hr. V. ned og skulle spise
morgenmad, men han ville, som han kunne
bande, ikke sidde og spise, når ungen sad
og sked, så gik han.

Der var to drenge mere, de var meget uvorne, men Fruen gav dem nogen i bagen med en tøjbøjle.
De var også altid i byen, så måtte jeg jo være barnepige.
Da der var gået en måned, sagde jeg op, men måtte jo så blive en måned mere.
Så den 1. jan (1943) var jeg hjemme igen, jeg blev ikke rost af mine forældre.
Men så en dag, blev jeg ringet op af Fru Dolleris på Trinderup, hun havde hørt, at jeg ingen plads havde, så hun ville tilbyde mig kokkepigestillingen på
Trinderup, men det mente jeg ikke, at jeg kunne klare. Det mente hun sagtens, at jeg kunne.
Så blev jeg kokkepige den 1. feb. 1943. Der
var meget at lave, men det var en dejlig
plads.
Ja, der var dejligt på Trinderup, der var jo
en masse unge mennesker, kokkepige (mig
selv), stuepige, barnepige, 5 karle og 1
gartner.
Det var jo i krigsårene, så det var jo småt
med varer.
Det var der, jeg begyndte at ryge, vi kunne
få 10 cigaretter om ugen, så dem skulle jeg
jo have, de kostede 40 øre for 10 stk.
Vi kunne ikke få kaffe, så ristede vi
rugkerner i ovnen til de var brune, så blev
de malet på en kaffekværn, men nydelsen
var nu så som så. Sukkeret var også
rationeret, så karlene fik roesirup på
havregrøden om morgenen, det smagte
rent ud sagt modbydeligt.
Smør var også rationeret, så det lavede vi selv, vi fik jo mange liter nymalket mælk, når fløden så blev skummet af, lavede vi smør, det fik karlene, så
kunne herskabet jo få det, vi kunne få på mærker. Flormel kunne vi jo kun få det danske, det var nu ikke så godt. Franskbrødene var altid klege i bunden. Men kød havde vi nok af, der blev slagtet en gris og en kalv på tiden. Vi lavede selv spegepølse, de smagte virkelig godt.
Det var ellers alle tiders sted at være, der var brusebad til folkene og centralvarme på pigeværelserne, det var meget sjældent. På karlekamrene var
der kakkelovne.
Fyret stod i kælderen, og vi eller jeg skulle fyre med halm. Oppe i stuerne var der brændeovne.
Mit arbejdsområde var køkken, anretteværelse, opvaskerum og folkestue, bryggers og kælder. Jeg skulle selvfølgelig lave mad, jeg skrællede to
spande kartofler om dagen.
Det hele blev vasket af en gang om ugen og vinduerne pudset, og gulvene blev vasket hver dag. Når vi vaskede op, stod stuepigen i køkkenet, hun
havde opvasken for herskabet, der var jo Herren og Fruen, to børn, forvalteren og en forsøgsassistent. Trinderup var jo Sprittens forsøgsgård (De danske Spritfabrikker, Hobro).

Jeg havde opvasken fra folkestuen plus gryder og fade osv.
Leif Christensen
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En gang om måneden var der gårdmøde, det var de fine herrer fra Spritten, der var til frokost. De fik alt, hvad hjertet og ”maven” kunne begære. Der
blev ikke sparet på snapsen. Der var gerne nogle sjatter tilbage, dem hældte vi sammen og tog ind til os selv.
Sankt Hansaften havde de havefest, da
bagte jeg æbleskiver, jeg ved ikke hvor
mange timer. Det var meget varmt, det var
jo et gammeldags brændekomfur, der skulle
fyres i, men det var meget flot, pladen, eller
hvad den nu hedder, var slebet helt blank,
det blev den hver dag.
Der blev også syltet en hel masse, der var jo
en stor have.
Jeg var også med Fruen i skoven og plukke
skovhindbær, da vi skyllede dem, ville jeg
pille ormene ud, men det var unødvendigt,
sagde Fruen, dem kan vi skumme af, når de
koger ”sådan”.
Da høsten kom, kom der 4 studenter fra
Randers og skulle hjælpe. De spiste i
folkestuen, dem havde vi meget sjov med.
Jeg tror, karlene var lidet sure på dem og vi
piger. Der blev en vældig vandkamp, det
flød med vand, men vi morede os godt”.

Her slutter Mary Kristensen’s dagbog, da hun desværre ikke fik skrevet mere.
Da Mary Kristensen var 16 år, i 1940, begyndte hun at komme sammen med Henry Balle, som var søn af en stor gårdmand i Onsild. Det passede hendes forældre fortræffeligt, og de opmuntrede dem da også til at blive forlovet. Hvilken
dato de blev forlovet, foreligger der ingen tilgængelige oplysninger om, men som hun skrev, var de blevet forlovet, da
hun var på Højskolen i Støvring. I sin sparsomme fritid fik hun dog også tid til at spille badminton og stå på ski om
vinteren, men derudover spillede Mary Kristensen også håndbold i klubben i Sønder Onsild.

Mary’s håndboldhold i Sønder Onsild – 1940
Mary er nr. 5 stående talt fra højre

Grethe og Mary - 1941

Henry og Mary - 1940

Idrætsnål, O.I.F – H.B.
1941

Trinderup Gods’ stuehus - 1943
Mary, Mie, Kristine, Rasmus og Grethe
foran køkkendøren i ”Solhjem” - 1943

Leif Christensen

Mary, 17 år i 1942
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Mary Kristensen var altid sød og hjælpsom, men hun kunne godt blive gal, når hun følte sig uretfærdigt behandlet. En
gang hun var ved at lave frikadeller på Trinderup, kom Fru Dolleris og påtalte et eller andet om, at de var for store,
hvorefter Mary tog skålen med farsen og satte den hårdt foran Fruen og sagde, at så kunne hun selv lave dem. Ret vovet på den tid, da Herskaber ikke fandt sig i noget fra tyendet og smed dem på porten for det mindste, men der skete
ikke noget udover, at fruen gik.
I november 1944 kom der en ny karl til Trinderup, Egon Christensen (4), der gik som naver på valsen som ”Herregårdsbums” og tog arbejde, hvor det bød sig. De fik sympati for hinanden, og en aften inviterede Mary Kristensen ham
ind i køkkenet, hvor han skulle smage hendes 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, og
kommet helt over til hende gjorde han forsigtigt tilnærmelser. Hun afviste ham ikke, og det hele endte med et kys.
Fra den dag 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
hun slog op med sin forlovede Henry Balle.
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 gårdmands søn til fordel for en fattig
og uægte søn af en simpel tjenestepige. Mary 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 slå op med Egon Christensen og tage Henry Balle tilbage.
Da hun ude af sig selv og tynget af stor sorg grædende måtte fortælle det til
Egon Christensen, 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.
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 han 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.
Mary og Egon i skoven i marts 1945

Egon Christensen 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 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 Kristensen og Egon Christensen 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 Kristensen 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 kom,
sagde de begge deres pladser op på Trinderup og flyttede til Romdrup Bakke og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, da
det var uholdbart at være i Onsild området, hvor Mary Kristensen’s forældre ikke ville se hende, da hun nu igen havde
gjort det slut med Henry Balle, og alle der kendte familien Balle og Mary Kristensen’s venner ville ikke vides af dem.
I Romdrup, hvor Egon Christensen kom fra, flyttede de ind hos hans bedstefar (18) og morbror, hvor Egon var vokset
op. Mary Kristensen fik plads hos dyrlægen Hans Jacobsen i Romdrup, og Egon Christensen fik plads på gården
Christianshøj i Romdrup. I juni måned 1945 lykkedes det så Mary Kristensen at blive gravid, og da det var så synligt, at
det kunne ses, tog de 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 Christensen vred og sagde til Kristine Andersen (11), at
de ikke havde været meget bedre selv, da hun var blevet gravid som 17-årig og var først blevet 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 Mary og
Egon 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 på denne side er personligt overleveret af nr. 4 Egon
Christensen den 7. marts 1986 til nr. 2 Leif Christensen).
Leif Christensen
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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 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).

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

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

Mary, Inge og Egon

Kristine Andersen (11), Mary’s mor, med Inge og Mary

Leif Christensen

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

Fire generationer, Mary, Ane Marie (23), Inge
og Kristine (11)
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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 (4) 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
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 ved.
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 fødehjem ”Solhjem” lå kun ca. 2 km syd for Nørre Onsild på vejen til
Sønder Onsild.
I 1948 fødte Mary en søn den 24. januar 1948, der blev døbt Leif (2) i Nørre Onsild Kirke den 7. marts 1948 (hans søsters 2års fødselsdag) af sognepræst Hans Kvist Jensen. Fadderne var forældrene, Ellen og Carlo Kristensen samt Anne Marie
(Mie) Kristensen.

Egon og Inge på mælketur

Mary med Leif, 3 mdr., og Inge 2 år gammel

Det var ikke gode tider for landbruget lige efter krigen, så økonomien kunne ikke hænge sammen, hvorfor de 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

og foto fra en 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 og sovs til aftensmad. Kartoflerne og grøntsager kunne de selv dyrke i deres køkkenhave. Det hændte dog også, at de fik fisk, da
Egon (4) kunne fiske i Skals å, der løb 300 meter fra deres hus.
Mary plukkede også kirsebær, som hun kunne sælge til Brugsen og på den måde få penge til forskellige varer til husholdningen. Egon lavede også kassefælder til at fange fasaner med, når fasanerne kom ind i køkkenhaven for at spise.
Leif Christensen
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Når han havde sat fælderne op, satte han sig ind på et gammeldags
lokum, der vendte ud mod køkkenhaven. Her sad han så med
snoren, og når fasanen gik under kassen for at spise lokkemaden,
trak han i snoren, og så havde de igen kød til middagsbordet.
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.
Mary, Egon, Leif og Inge

i haven ved deres hus i Lindum Skov
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 sygedommen 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.dk

Mary Kristensen’ s vaccinationskort

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 hopitalerne 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 arbejde i en grusgrav i Sønder Onsild hos Mary’s bror, Carlo, der havde startet en grusgrav. Pengene 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.
Leif Christensen
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I efteråret 1950 begyndte Egon så at arbejde i grusgraven i Sønder Onsild, og i 1953 flyttede familien til Sønder Onsild,
hvor de bosatte sig i Forsamlingshuset, hvor Mary og Egon - foruden hans almindelige arbejde - havde fået ansættelse
som Forsamlingshusets værtspar. Hovedårsagen, til at de flyttede, var, at det foruden at komme tættere på arbejdet i
grusgraven, så var det også meget lettere med offentlige transportmidler, når de skulle af sted med deres polioramte
pige.

Forsamlingshuset i Sønder Onsild (foto fra 2009)

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 i begyndelsen af 1950.erne.
Alt taget i betragtning 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. 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, kogekone fra Hobro, Egon,
Grethe fra Holmen, Ella Knudsen, Elly Nyby
Køkkenhold og serveringsdamer ved en sølvbryllupsfest i Forsamlingshuset 24-08-1955

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.
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.
Faddere var forældrene, Bestyrer Aage Laurits Søndergaard og hustru Anna Marie
Kristensen (Mie).

Steen i 1956

Leif Christensen

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 Kristensen
aldrig været lykkeligere.
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I 1955 havde de fået råd til at købe nye møbler, 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 Kristensen og Egon Christensen
meget stolte over, at de havde sparret op til at kunne købe nye møbler,
som de aldrig havde haft før

Tiderne i Danmark var ved at blive bedre efter 2. Verdenskrig, og der blev mere 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.
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 med Steen, Inge, Leif og Egon

Billeder fra Kobberbrylluppet

Leif Christensen
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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
husmandstedet Solhjem til sin datter og svigersøn, Grethe og Knud
Stevnhoved.
Hun ville herefter bosætte sig på Ulstrupvej 19, Sønder Onsild, hvor
Rasmus (10) 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.
Mary og hendes familie boede herefter i stueetagen. 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
Mary og Egon (4) uden for huset på Ulstrupvej 19 i 1960
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
Egon hver weekend skulle 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 (11) bil, hun havde beholdt Rasmus’ bil, en folkevogn, efter hans død, selvom
hun ikke havde kørekort. Egon (4) 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 (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 det var ikke noget
problem, Marius gav ham storsindet 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, og de fik råd til at købe det, da Mary det år ekstraordinært
samlede kartofler op ude hos mange af gårdene, men mest ude på Trinderup Gods, og 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.

Leif Christensen
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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 i sine fine konfirmationskjole

Fra venstre: Lis, Steen siddende, Vera, Kirsten, Inge og Erik

De boede dog ikke længe på Ulstrupvej 19, da Kristine (11), som jo ejede huset, var alt for dominerende og ikke gav rum
for, at Mary og hendes familie 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, da de ikke rigtig egnede sig til det arbejde. En søster (Mie), til Mary flyttede ind på Ulstrupvej 19 sammen med sin mand og to børn (Laurits, Lis og Hugo).
Inge stoppede på Vebbestrup Kostskole, da det ikke lige fungerede, som det skulle, og hun kom hjem igen. Hobro kunne
nu tilbyde at tage unge mennesker fra Onsild, og hun afsluttede sin skoletid på Søndre Skole i Hobro, og efterfølgende
fik hun plads som kontorelev hos firmaet Ejnar Christensen i Hobro.
Leif blev konfirmeret den 8. april 1962 i Sønder Onsild Kirke, 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 lære som elektriker hos Falkenberg i Hobro.
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 måneder før den blev indviet, da der var mange
ting, der skulle ordnes og arrangeres, inden den nye skole var klar til brug efter sommerferien 1963. 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.
Forsamlingshuset blev ikke længere benyttet af byens befolkning som tidligere og havde svært ved at løbe rundt,
hvorfor bestyrelsen for Forsamlingshuset havde planer om at sælge bygningen. 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 fået
gode arbejdspladser, så de slog det ud af hovedet igen.
I stedet tog de forhandling med Mary’s mor Kristine (11) om at købe hendes hus og med hende som lejer. Dette kom på
tale, da Mary’s søster Mie og hendes mand Laurids ville bygge deres eget hus og flytte, og Kristine brød sig ikke om, at
skulle bo med nogle tilfældige lejere i huset. Mary og Egon købte huset i 1966 til en meget fordelagtigt pris, men med
Kristine 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 de igen på Ulstrupvej nr.
19, Sønder Onsild.

Genforeningsstenen og Ulstrupvej 19, som er det sidste hus til højre

Leif Christensen

Ulstrupvej nr. 19 – tættere på, 1966
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Kopi af skødet ved handlen af Ulstrupvej 19

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. Festen blev holdt på Ulstrupvej 19 med den nærmeste familie fra begge
sider.
Den 1. oktober 1968 fik Mary og Egon deres første barnebarn, Chalotte. Det første barnebarn er jo altid noget særligt,
og de var meget lykkelige. I dagbogen til Chalotte, har Mary som indledning skrevet lidt om den tid.
”Nu har vi jo været til barnedåb, med vores syvende barnebarn, den lille Chris.
Det får mig til at tænke på, da I andre seks var små.
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.
Kan du huske, du græd dine modige tårer, da de kørte den på lossepladsen.
Et sidespring, hvorfor siger man modige tårer?
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.
Så var der en anden episode, nu vi er ved sutten.
Vi var oppe ved Olde og
spise, så skulle du sove til
middag, og din far lagde
dig ned i min seng, men
han havde ikke set, at bedstefars tændstikker lå på natbordet, men dem fik du fat i og fik en tændt, så der gik ild i
sengetøjet, du skreg og kravlede ud af sengen, og heldigvis var din far inde i stuen, så
der skete ikke så meget, det værste var, at din sut blev forkullet, og din matros fik sin ene
arm sveden af.
Steen må også have været
nede i stuen, for han kom
op med dig, og så for vi jo
alle sammen ned for at se,
hvor galt det stod til.
Din mor sagde, at nu
kunne du ikke få sut mere,
for den var jo brændt, så
den kom i skraldespanden.
Jeg ville smide matrosen i
også, men så hylede du, og
så sagde Olde, at den
kunne jeg da sagtens
reparere, så efter den tid havde den så en kunstig arm.
Om sommeren skulle vi jo trave rundt i haven, og du ville lugte til blomsterne, men ikke
nok med det, jeg skulle også, så der var motion at hente”.

I 1968 blev Steen konfirmeret i Sønder Onsild Kirke, den 28. april 1968, og igen var der fest på Ulstrupvej 9, hvor hele familien var
samlet.

Steen’s konfirmationsbillede

Leif Christensen
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Efter konfirmationen og skoletiden i Sønder Onsild fortsatte Steen på Randers Realskole, og efterfølgende kom han i lære som
elektriker, også hos Falkenberg i Hobro.
Mary og Egon fik, som nævnt i Mary’s dagbog, i alt 7 børnebørn. Inge og Arne fik udover Chalotte også en søn, Jørgen. Leif (2) blev
gift med Henny Pedersen (3), og de fik datteren Mette og sønnen Thomas, der er probanderne til nærværende slægtshistorie. Steen
blev gift med Dina Sørensen, og de fik datteren Lisa og sønnen Rasmus. Steen blev skilt fra Dina og gift igen med Helle Kristensen, og
de fik sønnen Chris.
Mary og Egon holdt meget af alle deres børnebørn og elskede, når børnebørnene var på besøg. Børnebørnene holdt også meget af
deres bedsteforældre og nød at komme på besøg hos dem.
I 1969 holdt Mary og Egon en fælles 45-års fødselsdagsfest, hvor de fleste af familien var samlet.

Fra Mary’s familiealbum (navne tilføjet)

Den 3. december 1969 blev Mary bloddonor, hvilket skete på Hobro Sygehus,
hvor der på den tid var en donorcentral med tappested for Statens Seruminstitut.
Hun blev donor, da hun var af den opfattelse, at det var en meget lille ting at
yde, når mange mennesker hvert år er afhængige af at få donorblod for at overleve.
Hun var bloddonor i ca. 15 år, indtil hun nåede aldersgrænsen for at være
donor, som dengang var ca. 60 år.

Leif Christensen
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Den 11. september 1970 blev Mary’s og Egon’s sølvbryllup fejret på behørig vis.
Vennerne og naboerne havde som traditionen foreskriver lavet en flot æresport om
natten.
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.
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 efterfølgende (af deres datter Inge, 2012).

Mary og Egon, sølvbryllup

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,

Leif Christensen

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)
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Mary blev medlem af Kvindeligt Arbejderforbund i 1971, nu hun havde et fast job hos kommunen som rengøringsassistent, det var
dog mærkeligt, at hun først blev medlem ca. 8 år efter, at hun begyndte på skolen, særligt da Egon altid havde været en stærk
fortaler for fagforeninger og socialdemokratiet.

I 1972 havde Mary og Egon 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

Det var også i 1972, at Mary fik sit
første pas, hvilket formentligt skyldtes,
at de nu havde fået bil og således
kunne køre til Tyskland for at handle.

Leif Christensen
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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. Efter Volvoen, som de havde i mange år, fik de bl.a. en Zastava og en lille
Ford, men da var det ingen sensation, og glæden var mere en selvfølgelighed.

Henny, Egon med Mette og Mary foran deres Volvo Amazon, 1974

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 nu havde de 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

Mary på deres ”Røvskubber” Lindum 1953

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

Sommerdag ved Øster Hurup Strand 1958
En lånt Opel rekord af Marius Munkholm.
Fra v. Mie, Lis, Mary, Steen, Laurits, Inge og Leif

Mary i Østrup Skov, 1957
Fort T lånt af Rasmus

Moesgård Strand – Kristine’s VW
Fra venstre Inge, Egon, Steen og Kristine

Pinsetur til København i Carlo’s Ford Taunus

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 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 nærsten 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 dem. Mary var udMary kokkererer i køkkenet på Ulstrupvej 19, 1978
over at være verdens bedste kok også fremragende til at sy og strikke,
og hun strikkede mange forskellige ting som trøjer, huer, vanter og sokker til stor glæde for hele familien. Derudover gættede hun
også altid kryds og tværs, som hun selvfølgelig også var fantastisk god til. Hun var i øvrigt god og dygtig til alle de ting, som hun satte
sig for, men havde fra barnsben desværre fået indpodet, at hun ikke var god nok, og at hun altid kunne gøre det bedre, hvor var det
synd for hende.
Den 7. juli 1978 døde Mary’s mor, Kristine Andersen (11), på Hobro Sygehus, af en blodprop i hjertet. Hun blev begravet på Sønder
Onsild Kirkegård.
Efter hendes mors død tog Mary initiativ til, at
der blevet lavet fætterkusine sammenkomster.
Tidligere var hele familien samlet en gang om
året i forbindelse med Kristine Andersen’s (11)
fødselsdage, men dette ophørte jo i forbindelse med hendes død.
Mary var af den opfattelse, at hvis der ikke blev
gjort noget aktivt til, at familien kunne ses,
mindst en gang om året, så ville det jo kun
blive i forbindelse med sørgelige begivenheder,
at familien sås.
Mary skrev derfor et brev til alle medlemmerne
af familien og foreslog, at hun og Egon startede
op med en sådan fætterkusine sammenkomst.
Brevet blev modtaget meget positivt af alle familiemedlemmerne, og festen foregik, som det
her til venstre kan ses af Mary’s brev, den 1.
december 1979.
Festen blev en stor succes, og der var stor villighed til, at ideen fortsatte og blev til en tradition.
Fætterkusinefesterne fortsatte herefter i mange år og gik i tur fra familie til familie startende
i den ældste ende af familien.
Det ebbede dog noget ud, da de yngre generationer skulle til at stå for arrangementet, og efter nogle træge år, gik det herefter i sig selv, og
som Mary havde frygtet, så familien herefter
kun hinanden ved de sørgelige begivenheder.

Leif Christensen
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Herefter var Mary og Egon alene på Ulstrupvej 19, og et par år efter i sommeren 1981 byggede de huset om, således at der blev lavet
soveværelse, gæsteværelse og et meget fint badeværelse på første sal. Allerede i 1975 tog de et kreditforeningslån, og der blev lavet
en ny stor flot kvist i forbindelse med, at der blev lagt nyt tag, 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, efter ombygningen

Mary sidder og hygger sig på den nye terrasse

Egon og Mary i 1982

Den 8. maj 1984 fejrede Mary sin 60 år fødselsdag med den nærmeste familie på Ulstrupvej, og i den anledning havde hendes datter,
Inge, lavet en dejlig sang til hende, som en hyldest og tak for den dejlige, søde, hjælpsomme og elskelige mor hun var.

Leif Christensen
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Mary’s 60 års fødselsdagsfest i 1984

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.

Mary’s og Egon’s 40-års bryllupsdag, 1985

Den 8. maj 1989 havde Mary igen inviteret til en dejlig fest, da hun fejrede sin 65 år fødselsdag på Ulstrupvej 19, og igen var det
sammen med den nærmeste familie.

Fødselaren med flag og balloner, 1989

Leif Christensen
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I deres dejlige hus på Ulstrupvej 19, som de nu havde fået lavet sig, levede og hyggede de sig i ca. 10 år, efter at de havde købt det.
De 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 mobil og kunne indrette et nyt hus i et plan. 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 var meget tæt på, hvor deres datter og svigersøn Inge og Arne Knudsen boede, der kun lå 3 huse derfra. Huset købte de af Laurits Søndergård, der boede alene i huset, 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.
Her fik de 4 gode år, hvor de som folkepensionister havde god tid til deres store hobby, som var hus og haven, der fremstod lige så
flot, som det de havde på Ulstrupvej. De havde 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.
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.
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 sidst
bopæl.
Her fik hun indrettet en dejlig og rar lejlighed, hvor det var særdeles hyggeligt at komme på besøg, og
selvom hun blev ældre, fortsatte hun med at lave mad i verdensklasse, og hun gik aldrig på kompromis med noget, og gæsterne
spiste næsten altid for meget, da maden smagte så fantastisk godt. Hendes børnebørn var særlig flinke til at komme at besøge
hende, hvilket glædede Mary særdeles meget og lyste op i hendes ensomme hverdag.

Mary’s hyggelige lejlighed. Fra venstre er det Thomas, Henny, Helle, Steen, Chris og Mary

Mary sammen med sine børnebørn i september 2000
Øverst fra venstre er det Rasmus, Thomas, Lisa, Jørgen
Nederst fra venstre er det Chalotte, Mary med Chris og Mette

Leif Christensen
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Selv om Mary fortsat var meget påvirket af tabet af Egon, fejrede hun dog sin 70-års fødselsdag den 8. maj 1994 med at invitere
familien ud i Skovpavillonen i Hobro, hvor vi trods alt havde en dejlig og hyggelig dag, og Inge havde igen lavet en dejlig sang til Mary.

Mary 1994

Leif Christensen
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Der blev fortsat også spillet mange forskellige spil hos Mary, når der var besøg, og særligt var whist, yatzy og backgammon de foretrukne spil. Endvidere lavede Mary en kortklub sammen med nogle af de andre beboere i Fortunaparken, som hun mødtes med én
gang om ugen.
Når hun havde tid eller rettere sagt, når hun havde lyst, var hun også til hygge og bankospil nede i Medborgerhusets pensionistklub i
Bies gård, hvor hun vandt en del præmier i form af forskellige ”købmandsvarer”.
Endvidere fortsatte Mary med sin hobby, kryds og tværs, som hun var meget skrap til.
Hun havde altid været god til at strikke, hvilket hun fortsatte med, og særligt strikkede hun sokker, der var meget populære blandt
hendes børn og børnebørn, der var storforbruger af Mary’s sokker.

Mary får sig en politisk snak i forbindelse med
folketingsvalget i 2001.
(Fra Hobro Avis)

Den 7. maj 2004 fejrede Mary sin 80-års fødselsdag på Musikcaféen, Søndre Kajgade 8A, 9500 Hobro, hvor hele familien og mange
venner var med til at fejre dagen, som var særdeles hyggeligt. Mary så ud til at nyde dagen og at hygge sig. Inge havde, som det var
tradition, lavet endnu en fin sang til Mary.

Inge’s sang til Mary’s 80 år fødselsdag

Leif Christensen
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Mary sammen med sit barnebarn Mette på selve fødselsdagen

Fødselaren morer sig sammen med sin søster Grethe

Mary sammen med sit barnebarn Chalotte

Mary sammen med sin søn Leif

På Fortunavej 78 boede og levede Mary sine sidste år, og umiddelbart havde Mary et godt alene- og pensionistliv, men hun blev nu
aldrig rigtig glad igen, efter at hendes elskede mand var død, og hun havde mange stunder, hvor hun følte sig meget ensom og alene
og længtes efter Egon. Inderst inde havde hun ikke rigtig mere livslyst tilbage.
Mary var de sidste år af sit liv noget svækket af dårligt hjerte, og hun fik indopereret en pacemaker. Hendes lunger havde det heller
ikke for godt, da hun havde røget siden krigens tid, hvilket medførte, at hun havde fået rygelunger. Inge, hendes datter, var sød og
hjælpsom over for Mary og hjalp hende meget i de svære stunder.

Mary 2006

Mary havde en del indlæggelser på Hobro Sygehus, og i 2008 kunne hendes helbred ikke klare mere, og hun sov stille ind den 3. december 2008. Bisættelsen fandt sted den 8. december 2008 fra Hobro Sygehus kapel, og efter ceremonien blev Mary kørt bort til
kremering. Hun ønskede at blive brændt, og at hendes urne skulle sættes ned på de ukendtes grav på Sønder Onsild Kirkegård, hvor
også hendes elskede mand Egon var nedsat.
Efter bisættelsen var familien samlet i Musikcaféen, Søndre Kajgade 8A, 9500 Hobro, hvor familien sammen kunne sørge og mindes
alle de gode stunder, vi havde haft med Mary.

Leif Christensen

1. udgave/30-09-2011 – 2. udgave/12-10-2019 – 3. udgave redigeret og udgivet 07-06-2020

side 33

Mary Kristensen (5)

Slægtshistorie

Mary’s søster, Grethe, holdt en meget smuk afskedstale for Mary:

Farvel til Mary.
Mange tanker trænger sig på i sådan en tid, hvor man mister en man holder af, skønt min søster fik et forholdsvis langt liv og ikke havde flere kræfter, kommer døden alligevel bag på en,
den er så definitiv.
Mary har altid været et beskedent og uselvisk menneske, men det betød ikke, at hun ikke var
en personlighed med en stålsat vilje og egen mening om tingene.
Jeg har kun gode minder fra det halve år, jeg var ung pige i huset hos Mary og Egon, da de var
værtspar i forsamlingshuset, Mary var berømt for sin kogekunst og lækre bagværk, jeg lærte en
hel del ved eksemplets magt, for Mary var ikke den, som kommanderede med nogen, men en
god læremester.
Efter jeres fars død mistede Mary en stor del af livsglæden og blev mindre udadvendt, og de
seneste år levede hun stort set gennem jer og for jer, som hun var en kærlig mor, svigermor og
bedstemor for, og at følelserne også gik den anden vej, sås tydeligt af jeres omsorg for hende.
At hun betød en masse for jer børnebørn, vidnede de stadige blomsterhilsner og jeres søde
pakkekalendere om, jeg ved, skønt hun jo ikke slog ud med armene, at det glædede hende meget.
Jeg har, - især førhen været på mange små hyggelige formiddagsvisitter hos Mary og Egon på
Ulstrupvej og Klejtrupvej. Efter Mary flyttede til Hobro, må jeg tilstå, at det blev sjældnere, men
hun var altid gæstfri og hurtig med kaffekanden, når man kom. Hun var et hjemmets menneske
om nogen, havde en utrolig evne til at hygge i hjemmet og om hjemmets gæster, og manglede
vi noget at snakke om, kunne vi altid finde emner i hendes mange fotos af familien.
Det er altid svært at miste, at forlige sig med, at livet ikke varer ved, men efter en tid, når savnet aftager, så det ikke længere gør så ondt, begynder man at glæde sig over minderne, og alt
det man modtog.
Jeg kan huske da mor døde, følte jeg en forladthed ved at tænke på, at nu, var jeg i den ældste
generations række, kunne jeg mon løfte arven?
Jeg føler lidt det samme nu, hvor jeg er den sidste i søskendeflokken, derfor er det godt at have
minderne, som jeg tror, jeg mere eller mindre bevidst bruger, når jeg skal forholde mig til noget
som er svært, - hvordan ville den eller de have set på situationen.
Sådan tror jeg også, I vil kunne bruge den åndelige arv min søster gav jer, hendes kære, en arv
som altid er der, og som ingen kan tage fra jer.
Mary er her ikke længere fysisk, men det hun stod for, det hun betød for os hver især - det lever.
Æret være Marys minde.
Grethe’s tale ved Mary’s bisættelse.

Leif Christensen
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Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1918---1941, Sønder Onsild, Onsild, Randers, fødte kvindekøn, side 76, nr. 3 for 1924
Mary Kristensen født den 8. maj 1914

Leif Christensen
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Kirkebog --- konfirmation

Kirkebog 1918---1941, Sønder Onsild, Onsild, Randers, konfirmerede piger, side 189, nr. 6 for 1938
Mary Kristensen konfirmeret den 18. september 1938

Samme kirkebog – udklip, venstre side

Samme kirkebog – udklip, højre side

Leif Christensen
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Kirkebog --- vielse

Kirkebog 1942---1950, Sønder Onsild, Onsild, Randers, viede, side 126, nr. 5 for 1945
Egon Christensen og Mary Kristensen gift den 11. september 1945

Leif Christensen
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Folketællingslisterne fra 1925 og 1950

FT- 05-11-1925 – Sønder Onsild, hvor Mary boede hjemme

FT-05-11-1930 – udklip, venstre side – Sønder Onsild, hvor Mary ligeledes boede hjemme

FT---1930 – udklip, højre side – Sønder Onsild

FT-05-11-1940 – Sønder Onsild, hvor Mary boede hjemme, hvilket alle børnene faktisk gjorde.
Den sidste, Kresten, er Rasmus’ broder – Listen er udfyldt af Rasmus

FT-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

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

Leif Christensen
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Spørgeskema om deres bolig 1960
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Historiske begivenheder i Mary Kristensen’s liv
1924 – Mary Kristensen blev født den 8. maj 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 – Mary Kristensen blev konfirmeret den 18. september 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.
1945 – Mary Kristensen blev gift med Egon Christensen 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 2012.
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.
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
fortsættes……
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1955 - 8. februar blev det hidtil anvendte dobbelt-A (AA), erstattet af bogstavet Å.
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.
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 berømte 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 i de tilfælde, hvor der ikke
kan skærmes af for ikke-rygere.
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, da 3.500 amerikanske 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. Derefter 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 går 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 mellem Aalborg og Nørresundby blev åbnet for trafik. Begivenheden 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 indføres 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, lanceres, hvorved hjemmecomputerrevolutionen 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 dør.
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 styrter 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 – Mary Kristensen’s mand 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.
1995 – 4. maj – 50. års dagen for Danmarks befrielse i 2. Verdenskrig.
22. juni – Balkankrisen startede.
1998 – 6. januar – Den lille Havfrue på Langelinie mistede for anden gang i historien sit hoved (første gang var i 1964).
2000 – 13. maj – Danmark vandt Eurovisionens Melodigrandprix i Stockholm ved Brødrene Olsen (det er anden gang Danmark vandt, første gang var i
1963).
1. juli – Øresundsbroen åbnede.

Fra Berlingske.dk

2001 – 11. september – World Trade Center og Pentagon blev udsat for det frygtelige terrorangreb, hvor flere flyver fløj ind i bygningerne, og hvor
Tårnene kollapsede og 2.973 mennesker døde.
20. november – Anders Fogh Rasmussen blev Statsminister.
2002 – 1. januar - Euroen blev indført som ny fælles mønt i 12 EU-lande.
19. oktober – Metroen åbnede i København på strækningen Nørreport-Vestamager-Lergravsparken.
2004 – 14. maj – Kronprins Frederik blev gift med Mary Donaldsen i Vor Frue Kirke, Domkirken i København.
1. oktober – Det ny Operahus på Dokøen i København blev overdraget af Mærsk McKinney Møller til det danske folk.
2005 – 30. september – Morgenavisen Jyllandsposten offentliggør 12 muhammedtegninger i forbindelse med en artikel om ytringsfriheden.
15. oktober – Prins Christian blev født – søn af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marry, deres førstefødte.
2007 – 1. januar – Kommunalreformen trådte i kraft med 96 nye storkommuner og 5 regioner.
2008 – Mary Kristensen døde den 3. december 2008.

Mest fra Wikipedia
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Ålborg, Viborg og Randers Amter, Herreder og Sogne.

Ålborg Amt

Rander Amt

Viborg Amt

Mary Kristensen blev født den 8. maj 1924 i Sønder Onsild Sogn, Onsild
Herred, Randers Amt, og har han opholdt sig følgende steder:
1924–1939 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1939– (3 mdr.) – Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1939–1940 – Sønder Onsild Stationsby, Onsild Herred, Randers Amt.
1940–1942 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1942– (3 mdr.) – Højskolen, Støvring Sogn, Støvring Herred, Randers
Amt.
1942–1943 – Nørre Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
1943–1945 – 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.
1953–1994 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Rander Amt.
1994–2008 – Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Se stederne - rød markering på kortet
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Personlig overlevering fra Mary Kristensen.
Personlig overlevering fra Egon Christensen (4).
Personlig overlevering fra Inge Christensen, datter af Egon og Mary Christensen.
Personlig overlevering fra Steen Christensen, søn af Egon og Mary Christensen.
Personlig overlevering fra Chalotte Knudsen, datter af Inge Christensen.
Personlig overlevering fra Leif Christensen (2), søn af Egon og Mary Christensen.
Billede- og avismateriale fra Mary Kristensen’s fotoalbummer.
Billede- og avismateriale modtaget fra Hanne Stevnhoved, datter af Knud og Grethe Stevnhoved.
Billede- og avismateriale modtaget fra forskellige slægtninge i øvrigt.
Dagbogsmateriale fra Chalotte Knudsen.
Grethe Stevnhoved’s tale ved Mary’s begravelse.
Arkivalieronline:
Kirkebog 1918-1941, fødte kvindekøn, side 3, nr. 76 for 1924, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Kirkebog 1918-1941, konfirmerede piger, side 189, nr. 6 for 1938, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Kirkebog 1942-1950, ægteviede, side 126, nr. 5 for 1945, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Folketællingen af 5. november 1924 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Folketællingen af 5. november 1930 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Folketællingen af 5. november 1940 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Folketællingen af 5. november 1950 for Lindum By, Vammen, Lindum og Bigum Sogn, Nørrelyng Herred, Viborg Amt.
Folketælling 26. september 1960 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
Onsild-lokalhistorie.dk.
Aktuelle Facebook-profiler.
Aktuelle iPhoneogram-profiler.
Instagram.com
MyHeritage
Motorsporten.dk og motorsport.com.
Dk-gravsten.dk.
Berlingske Tiende.
Hobro Avis.
BT
Ekstra Bladet
Kraks Forlag.
Frihedsmuseet.
Rolex.
Http://øls-hørby-døstrup.dk
Kongelige Bibliotek/Danmarksetfraluften.dk
Afdøde.dk
Midtfyns-håndbold.dk/find-din-vognmand-i-Viborg/
Berlingske.dk

Mary Kristensen’s aner – Fra MyHeritage
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Efterslægtstavle for forældrene
Rasmus Laursen Kristensen (10) og hustru Kristine Andersen (11)
Børn
Rasmus Laursen Kristensen’s og Kristine Andersen’s børn

1)
2)
3)
4)

Carlo Anton Kristensen
Mary Kristensen
Anne Marie Kristensen
Grethe Kristensen

Rasmus’ og Kirstine’s sølvbryllup i 1948
Fra venstre stående – Mie, Rasmus og Carlo
Fra venstre siddende – Egon, Mary med Inge, Kirstine, Grethe,
Ellen med Kurt og Carl Erik.

1) Købmand, vognmand og entreprenør
Carlo Anton Kristensen
* 05-02-1917
Vestrup, Albæk Sogn, Randers
† 23-08-1979
Hobro Sygehus, Randers

husmoder

gift med
23-04-1941
Sønder Onsild Kirke

Ellen Andersen
* 29-10-1919
Sønder Onsild, Randers
† 23-04-1998
Sønder Onsild, Randers

Børn:
1) Carl Erik Kristensen
2) Kurt Kristensen

Carlo som ung

Ellen som ung

Carlo som soldat

Ellen med Kurt og Carlo med Carl Erik
1944

Carlo med Carl Erik og Ellen
foran købmandsbutikken i 1943
Herover Carlo med sin første bil i 1941.
Til højre Carlo’s biler i grusgraven ca. 1950

Leif Christensen
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Carlo registreret som frihedskæmper

Sølvbryllup, 23. april 1966

Reg. i 1945 og havde 40-års jubilæum i 1985.
Carlo begyndte som vognmand allerede i 1940-41

Ellen og Carlo, 23. september 1973

Carlo og Inge, 28. april 1968

Carlo, Carl Erik og Inge, Onsild 14-11-1974

Carlo’s 60-års fødselsdag
5. februar 1977

Kristine med sine børn stående bagved
Fra venstre, Grethe, Mie, Carlo og Mary

Leif Christensen
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Ellen og Tom, Onsild 25-08-1984

Ellen og Kirsten, Onsild 19-07-1986

Private avisudklip – medie ukendt

Dødsannonce – Fra Hobro Avis
Carlo’s og Ellen’s gravsted på Sønder Onsild Kirkegård - Fra dk-afdøde.dk
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2) husassistent, kokkepige og rengøringsassistent
Mary Kristensen (5)
* 08-05-1924
Sønder Onsild, Randers
† 03-12-2008
Hobro Sygehus, Nordjylland

landmand, arbejdsmand og pedel

gift med
11-09-1945
Sønder Onsild Kirke

Egon Christensen (4)
05-03-1924
Romdrup, Ålborg
23-10-1993
Hobro Sygehus, Ålborg

Børn:
1) Inge Christensen
2) Leif Christensen (2)
3) Steen Christensen

Mary’s og Egon’s kobberbryllup i 1958
Fra venstre – Mary med Steen, Inge, Leif og Egon

3) rengøringsassistent
Anna Marie Kristensen
* 20-04-1931
Hobro Sygehus, Randers
† 30-04-1976
Hobro Sygehus, Randers

landbrugsbestyrer og arbejdsmand

gift med
31-10-1953
Sønder Onsild Kirke

Aage Laurits Søndergaard
* 20-05-1924
Lindum, Viborg
† 23-07-1989
Hobro Sygehus, Randers

Børn:
1) Lis Søndergaard
2) Hugo Søndergaard

Anna Marie Kristensen, (Mie)
Mie og Laurits med Hugo og Lis i 1958

Laurits, Handest 31-07-1983
Hugo, Lis og Mie, Onsild 14-11-1974

Dødsannonce
Privat avisudklip

Leif Christensen

Gravsten fra Onsild Kirkegård
Fra dk-gravsten.dk

Mie’s Nekrolog
Privat avisudklip
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4) beskæftigelsesvejleder
Grethe Kristensen
* 06-06-1940
Sønder Onsild, Randers
†
Ukendt
Børn:
1)
2)
3)
4)

landmand

1. ægteskab
14-11-1959
Sønder Onsild Kirke

Knud Jensen Stevnhoved
* 04-04-1932
Ove Sogn, Ålborg
† 10-09-1999
Hobro Sygehus, Ålborg

2. ægteskab
11-08-2007
Hover kirke

Jens Brændgård Lauridsen
* 23-02-1935
Ukendt
†
Ukendt

John Stevnhoved (døde som spæd)
Hanne Stevnhoved
Ulla Stevnhoved
Lene Stevnhoved

Børn: Ingen fællesbørn

Grethe, ca. 1942

Kristine, Grethe og Rasmus
Grethe’s konfirmation i 1954

Leif Christensen

Grethe med sin far og mor, ca. 1943

Grethe, februar 1959

Grethe, skolebillede fra ca. 1952

Knud som ung, 1948
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Grethe og Knud – bryllupsbillede - 1959

Knud med Hanne og Grethe med Ulla,
1965

Fra Hobro Avis, 1980

Knud 50 år, 4. april 1982

Lene, Ulla, moster Mary, Grethe og Hanne
Solhjem 25-07-1982
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Nøjagtig der, hvor motorvej E45 krydser Præstemarken, lå Solhjem,
Præstemarken nr. 11, 9500 Hobro, matr.nr. 1 g, der blev opført i 1916
og har været i familiens eje siden 1923.

Knud døde desværre af kræft den 10. september 1999
Her er hans gravsted, Onsild Kirkegård
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Grethe’s og Jens’ bryllup den 11. august 2007

Jens og Grethe ved Hanne’s og Peter’s bryllup, 7. juli 2007

Jens og Grethe da Siv, Grethe’s barnebarn,
blev student i 2011

Grethe, 2012

Grethe, Jens, Lærke og Hanne, julen 2012

Det kan anbefales at se den fulde efterslægtstavlen for Rasmus og Kristine Kristensen i helec.dk/Artikler-Anerne eller købe et trykt eksemplar.
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Mary’s forfædre til tip2-oldeforældre

Mary’s efterkommere til oldebørn
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