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No. 10
Rasmus Laursen Kristensen

Rasmus Laursen Kristensen, 1953 2

Forældre

: nr. 20 Laurs Kristensen og nr. 21 Maren Rasmussen.

Børn

: Carlo Anton Kristensen, Mary Kristensen (5), Ane Marie (Mie) Kristensen og Grethe Kristensen.

Navn
Født
Døbt
Faddere

:
:
:
:

Gift
Stilling
Død

:
:
:

Dødsårsag

:

Rasmus Laursen Kristensen
8. februar 1895 i Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
19. januar 1896 i Virring Kirke, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
Afdøde Gaardmand Laurs Rasmussens Enke, Ane Margrethe Rasmussen, Fausing, Sypige Ane
Rasmussen, Randers, Ungkarl Niels Møller Kristensen, Langkastrup, Gaardmand Laurs Rasmussen, Fausing og Ringer Kristian Pedersen, Virring.
Søndag den 25. november 1923 med Kristine Andersen (11) i Albæk.
Landarbejder, Husmand og Sognerådsformand.
12. juni 1959 på Amtssygehuset Hobro, Onsild Herred, Randers Amt.
Begravet fra Sønder Onsild Kirke den 16. juni 1959.
Hjerneblødning (64 år gammel).

Rasmus Laursen Kristensen blev født den 8. februar 1895 i hjemmet i Langkastrup,
der er en lille landsby ude på Djursland.
Forældrene er husmand Laurs
Kristensen og hustru Maren
Rasmussen, der boede i et ganske lille husmandsted, matr.nr.
19a, i Langkastrup. (huset er i dag
revet ned, grunden ryddet og lagt ind
under matr.nr. 9a).

Barndomshjemmet i Langkastrup
Foto fra omkring 1946.erne - Privat foto 2

Rasmus blev døbt og navngivet i
Virring Kirke, men det var næsten
et år efter fødslen, den 19. januar
1896.

Der er ikke i kirkebogen nævnt nogen årsag til den sene dåb, og der er ingen nogen
nærmere kendskab til dette udover, at det måtte have været mest
hensigtsmæssigt af hensyn til tiden og pengene, hvem ved. (Kirkebog 1892-1897, fødte
Mandkøn, side 23, nr. 3 for 1895, for Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3a.

Leif Christensen
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Rasmus var nummer to i en søskendeflok på 10 – 6 piger og 4 drenge, hvor tre af
pigerne desværre døde mellem ¾ og 3 ½ år gammel, og en dreng var dødfødt.
Laurs’ og Maren’s børn er:
Kristen Laursen Kristensen (*05-05-1891)
Kirsten Marie Kristensen (*23-09-1893 – † 17-04-1894)
Rasmus Laursen Kristensen (*08-02-1895)
Karen Kirstine Marie Kristensen (*12-05-1897 – † 12-08-1900)
Ane Margrethe Kristensen (*14-11-1899 – † 24-05-1901)
Karen Jensine Kristensen (*10-10-1901)
Ane Margrethe Kristensen (*08-06-1904)
Niels Peter Laursen Kristensen (*17-05-1906)
Unavngivet Dreng – dødfødt (*24-02-1909 – † 24-02-1909)
Magdalene Kristensen (Magda) (*07-08-1911)

Rasmus og hans fem søskende.
Collage fra perioden 1906 og 1913.
1. billede, Rasmus og Kristen
2. billede, Peter og Ane Margrethe
3. billede Karen Jensine og Magda
Privat foto 2

Ved Folketællingen den 1. februar 1901 ses Rasmus at bo hjemme hos forældrene Laurs Kristensen og Maren
Rasmussen i Langkastrup, matr.nr. 19a, sammen med sine søskende Kristen Laursen og Ane Margrethe. Endvidere
boede Rasmus’ farmor Karen Nielsdatter hos familien. Det fremgår af Folketællingen, at moderen Maren havde fået 3
levende børn og 2 børn, der var døde. (Folketællingen af 1. februar 1901 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt). 3b
Rasmus’ moder Maren var en meget hård og bestemt person, der opdragede sine børn meget strengt. En gang Rasmus
havde lavet noget, som han ikke skulle/måtte, løftede hun ham med ud på gårdspladsen, hvor hun fjernede dækslet til
gårdens brønd og holdt ham over hullet og sagde, at hvis han ikke opførte sig ordentligt, så blev han smidt i brønden,
og det fremelskede bare nogen stædighed, og ifølge hans datter Grethe har Rasmus fortalt: ”Jeg gav mig sgu ikke selv
om hun holdt mig helt ud over brønden” 1
Rasmus gik i skole i den gamle skole i Langkastrup, hvor han formentlig begyndte den 1. april 1902, som 7-årig, hvilket
var det mest almindelige på den tid. Han kom også ud at tjene som 7-årig på en gård i nabolaget, hvor han også boede.
På den tid var det meget almindeligt, at børnene kom ud at tjene i en ung alder, da forældrene ikke havde råd og plads
til at have dem boende hjemme.

Langkastrup Gamle Skole i tegning og fotografi

Tegningen stammer fra Topograf Chr. Heilskovs samling 5 og begge Fra Arkiv.dk / Sønderhald Egnsarkiv 4

Selv om Rasmus’ mor Maren var en streng opdrager, og at Rasmus skulle tjene på gårdene allerede som 7-årig, så var
der dog også tid til at lege og more sig i landsbyen med de andre børn. Om sommeren f.eks. brugte børnene de damme,
som var i Langkastrup til at bade i.

Fra arkiv.dk 4

Leif Christensen
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Ved Folketællingen den 1. februar 1906 er Rasmus ikke fundet i tællingen i hos sine forældre i Langkastrup på matr.nr.
19a, ligesom han ikke er fundet i sognets registrering, hvilket vil sige, at han formentligt tjente på en gård uden for
sognet, et nabosogn eller hos noget familie i et andet sogn. (Folketællingen af 1. februar 1906 for Langkastrup, Virring Sogn,
Sønderhald Herred, Randers Amt). 3c

Den 18. april 1909 blev Rasmus konfirmeret i Virring Kirke og af registreringen i
Kirkebogen, ses han på ny at bo hjemme hos forældrene i Langkastrup. (Kirkebog
1907-1918, konfirmerede drenge, side 204, nr. 5 for 1909, Virring Sogn, Sønderhal Herred, Randers
Amt) 3d.

Virring Kirke, begyndelsen af 1900-tallet
Fra Gunnar Vestergaard’s samling 6 i
Arkiv.dk/Sønderhal Egnsarkiv 4, der har en kopi
af samlingen

Ved Folketællingen den 1. februar 1911 boede Rasmus hjemme i Langkastrup matr.nr. 19a sammen med sin forældre
Laurs Kristensen og Maren Rasmussen og søskende Karen Jensine Kristensen, Ane Margrethe Kristensen og Niels Peter
Laursen Kristensen. Som erhverv er Rasmus noteret som ”Landbruger”. (Folketællingen af 1. februar 1911 for Langkastrup, Virring
Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt). 3e

Rasmus og Kristen var i deres unge dage (teenagertiden) ret vilde og nogle værre slagsbrødre, som rejste rundt til
forskellige forsamlingshuse, hvor der nu var bal og fest om lørdagen i området nord og vest for Randers Fjord fra Øster
Tørslev - Gerlev området og ned til Albæk – Tjærby området. De hang ofte sammen med Nørgaard-drengene, som var
fætre til Ernst Nørgård, Vejmanden i Sønder Onsild. De skiftedes til at smide de andre karle ud af forsamlingshusene,
og så stod Rasmus, Kristen eller en Nørgaard-dreng der og bankede karlene, som netop var blevet smidt ud.
Det var en ret berygtet gruppe, som mange var bange for på den tid. Nogle få gange har Kristen fortalt om det, men
Rasmus ville aldrig høre tale om det, da han var klar over, at det ikke havde været deres bedste sider, de havde vist
frem. (Beretningen er henholdsvis fortalt af Jens Nørgaard, der er søn af Ernst Nørgaard, hvis fætre, Rasmus og Kristen var sammen med, og af
Kristen, som ved forskellige lejligheder har bekræftet historierne) 8.

Rasmus blev 18 år i 1913, og skulle derfor på session, jf. lov om almindelig værnepligt, og som det ses af lægdrulleudklippet, blev han indkaldt til militærtjeneste i 1914 i forbindelse med Første Verdenskrig (1914-1918).

L = 1913, 13 er løbenummer - navn og faderens navn, fødested og -dato, Arb=Artilleribataljon og til og fra datoen
Vedt.: 1914-værnepligtens start år, højde 1,67 cm, Landmand, uhinderlig kalveknæet, K I 2 (særligt egnet til fodfolksreg.)
2903 er tjenestenr. 1/9-14 Artilleribataljon 1790/14
(Lægdrulle, 4 udskrivningskreds 1859-1931 for lægd 320, Virring Sogn 1913 lbnr. 13) 3f

Rasmus aftjente sin almindelige værnepligt fra 30. juli 1914 til
og med 13. juli 1915 form. hos 5. Dragonregimentet-Thorsgade
24 i Randers, jf. mundtlig overlevering.
Uniformerne ligner dog mere en Artilleriuniform, og det fremgår
også, at han ”1/9-14 Arbtjn 1790/14” hvilket form. betyder at
han har gjort tjeneste i 2. Artilleribataljon i Randers.
Han blev alt overvejende sandsynligt indkaldt til sikringsstyrken,
som blev etableret i forbindelse med 1. Verdenskrigs (19141918) første år.

Artikel om delvis mobilisering under 1. Verdenskrig
Fra forsvaret.dk 7

Leif Christensen
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Rasmus i soldateruniform, 1914

Kristine Andersen, 16 år
Tjæreby, 1916 - Privat foto 2

Privat foto 2

Rasmus og Kristen, 1914
Privat foto 2

Efter soldatertiden var Rasmus ude at
tjene i 1915/1917 hos gårdmand Kresten
Keldsen Sørensen, i Tjærby, matr.nr. 9a.
Her mødte han den smukke 16-årig
Kristine Andersen (11), der ligeledes tjente
i Tjærby som tjenestepige på samme gård.

Bekendtskabet resulterede i et kæresteforhold og en undfangelse omkring
maj måned 1916. Kristine fødte derefter en søn Carlo Anton Kristensen, der
er født 5. februar 1917 i Albæk.

Tjærby Overgård, luftfoto 1946
Fra Sylvest Jensen/Det Kongelige Bibliotek

Folketællingen fra 2. februar 1916 – Fra arkivalieronline.dk 3g

Kristine Andersen var kun 17 år gammel, Rasmus 22 år gammel, og de tjente ikke nok penge til, at de kunne forsørge en
familie, hvorfor de ikke på daværende tidspunkt blev gift. Kristine flyttede hjem til sine forældre, hvor hun boede og
ernærede sig ved at være sypige og sy for folk rundt omkring. En periode syede hun også undertøj på en
undertøjsfabrik.
Rasmus tjente fra 1917 en periode på Egegaarden i Helsted ved Randers, hvor han var særlig god til at passe hestene,
som han havde et godt håndelag for. Så med en god anbefaling fra ejeren af Egegaarden om Rasmus’ særdeles gode
evner til at omgås heste, kom Rasmus i 1918 til en gård i Skyhede i Outrup ved Varde, hvor han skulle passe en meget
værdifuld hingst. Det fik Rasmus 14-1600 kr. for om måneden, hvilket var utrolig mange penge på den tid, og han havde
mulighed for at spare penge sammen, så han kunne blive gift med sin Kristine1 (daglønnen på landet var ca. 2,39 kr. i 1924 og
arbejdstiden var 56 timer pr. uge i 1918, så det lyder usandsynligt med den nævnte månedsløn, det er nærmere årslønnen, der er tale om)25.

Der ses ikke i lægdrullen at være nævnt, at han tjente i Outrup,
men derimod ses, at Rasmus i november 1922 var flyttet fra
lægd 320 Virring Sogn til lægd 427 Randers Købstad. Det har
formentligt været i forbindelse med, at han tog tjeneste som
karl på Højslet Gaard nord for Randers, efter perioden i
Skyhede.
Højslet Gaard, 2019 - Fra Nybolig 9

Leif Christensen
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L=1913, lbnr. 13, Rasmus Laursen Kristensen, Husmand Laurs Kristensen, Virring, 1895 d. 8/2, Artilleribataljon, 30/7 14 – 13/715
Vedtegninger: 1914, 167 cm høj, Landmand, K I 2= (særlig egnet til fodfolksartilleri) 2903 er han tjenestenr.
Er fraflyttet Lægdet uden Anmeldelse – Tiltalt § 41
26/11 1922 til 4. udskrivningskreds, 427 Randers Købstad, 1922, lbnr. 388
(Lægdrulle, 4 udskrivningskreds 1859-1931 for lægd 320, Virring Sogn 1913 lbnr. 13) 3f

Lbnr. 388, Rasmus Laursen Kristensen, Husmand Laurs K, Virring, 1895 d. 8/2, Artilleribataljon, 30/7 1914 - 13/7 1915
Vedtegninger: (kommer fra) 4. udskrivningskreds, Lægdsnr. 320, L=1813, U.A. 1914=udskrivningsår
(flyttet til) 405 (Onsild) X=1924-lbnr. 5
(Lægdrulle, 4 udskrivningskreds 1859-1931 for lægd 427, Randers Købstad, 1922 lbnr. 388) 3f

Lægdets Nr. 405 = Onsild
X=1924, lbnr. 5, Rasmus Laursen Kristensen, Hmd Laurs K, Virring, 1895 d. 8/2, Artilleribataljon 30/7 14 – 12/7 15
Vedtegninger: (kommer fra) 4. udskrivningskreds, 427 Randers Købstad, U=1922, lbnr. 388, Udskrivningsår 1914
31/5 24 betalt 4 kr. efter § 41 (straf for ikke at have meddelt flytning)
(Lægdrulle, 4 udskrivningskreds 1859-1931 for lægd 405, Onsild, 1924 lbnr. 5) 3f

Rasmus blev gift med Kristine Andersen den 25. november 1923 i Albæk Kirke.
Af indførelserne i Kirkebogen fremgår Rasmus’ fødedata og -sted samt hans forældres navne. Det fremgår endvidere, at
Rasmus er ungkarl og arbejdsmand med ophold i Sønder Onsild. Kristine Andersen ses indført med fødselsdatoen 14.
november 1899 og født i Vestrup som datter til murer Niels Kristian Andersen og hustru Ane Marie Kristensen. Kristine
er ugift tjenestepige med ophold i Vestrup. (Kirkebog 1892-1926, ægteviede side 222, nr. 4 for 1923, for Albæk Sogn, Sønderhald Herred,
Randers Amt) 3h

Efter vielsen flyttede Kristine og deres søn Carlo med Rasmus til Sønder Onsild, hvor de den 1. november 1923 havde
købt/overtaget et statshusmandsbrug på Præstemarken 11, matr.nr. 1g. Rasmus og Kristine havde sparet penge op til
udbetalingen, som for en stor dels vedkommende kom fra de mange penge Rasmus havde tjent ved at passe den
værdifulde hingst i Skyhede. Med penge opsparet og et godt cv, godkendte jordlovsudvalget Rasmus til at overtage
statshusmandsstedet med de økonomiske forpligtigelser, der fulgte med.
Det lykkedes for Kristine og Rasmus at købe til ”fri ejendom” i 1947, så de selv ejede ejendommen og senere selv kunne
sælge den uden godkendelse fra myndighederne til hvem, de ville eller lade arvinger overtage den.

Leif Christensen
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Solhjem, Præstemarken 11, matr.nr. 1g, Sønder Onsild – henholdsvis 1924 og 1940 - Privat foto 2

Realregister 1916-1955 nr. 94 for Onsild II B49D SP 140 3i

Præstemarken, som vej-området mellem Sønder Onsild og
Nørre Onsild hedder, fik sit navn på grund af, at Jordene på
begge side af vejen de første par kilometer havde tilhørt
kirkens len langt tilbage i tiden og indtil omkring århundredeskiftet 18/1900, hvor Husmandsloven af 1899 trådte i
kraft, hvilket åbnede en mulighed for at udstykke kirkens
Jorde til små husmandsbrug.
Modellen var, at husmændene fik et statslån på 90% af
anskaffelsessummen for bygningerne, mens de forpagtede
jorden af Staten på jordrentevilkår, typisk på den tid en årlig
rente på 4% af jordens værdi.

Fra aastruparkiv.dk 10

Solhjem, som Præstemarken nr. 11 var navngivet, var på 12 ½ tdl. Jord, da husmandstedet blev bygget i 1916, men
Rasmus fik hurtigt noget mere jord tilkøbt/lejet, så i mange år var stedet på 20 tdl., som var tilstrækkeligt til, at Kristine
og Rasmus kunne opretholdet et godt og fornuftigt liv i mange år.
Leif Christensen
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Rasmus og Kristine fik familieforøgelse den 8. maj 1924, hvor Kristine fødte en datter, der den 3. august 1924 blev døbt
Mary Kristensen i Sønder Onsild Kirke.
Herefter bestod husstanden af Rasmus, Kirstine, Carlo og Mary, som nu var en lykkelig familie med eget husmandsted.

Folketællingen den 5. november 1925 - fra arkivalieronline.dk 3j

Kristine, 1930
Privat foto 2

Carlo på hesten Felix, 1924
Privat foto 2

Mary plukker blomster, 1925

Rasmus kører ajle ud med Felix og Klaus, ca. 1930

Privat foto 2

Privat foto 2

Rasmus og Kristine var meget glad for at have deres eget, men det var ikke uden bekymringer, og det var meget
vanskeligt at holde det hele kørende og tjene penge, så de kunne beholde deres dejlig hjem.
De arbejdede begge meget med og i husmandsstedet uden, at de var nødt til at tage arbejde ved siden af, hvilket heller
ikke var let, da der i 1920.erne og 1930.erne var meget arbejdsløshed.
Hele Danmark og Den Internationale Verden var i tiden efter 1. Verdenskrig inde i en meget vanskelig økonomisk krise,
der ramte både stort og småt. Trods alle odds og med hårdt arbejde og nøjsomhed samt med hjælp fra staten og ny
lovgivning, lykkedes det dog at holde skindet på næsen og få Solhjem til at fungere.

Danmark i 20.erne og 30.erne
Fra historielab.dk 11

Leif Christensen
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Ved Folketællingen den 5. november 1930 bestod familien fortsat af Rasmus, Kristine, Carlo og Mary. Deres fødselsdata
og fødested er korrekt anført og Rasmus’ erhverv er anført som Landmand og Kristine’s erhverv er anført som
Husgerning. De er registreret som værende gift i 1923, ellers er der ingen yderligere oplysninger (Folketælling af 5. november
1930 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt) 3k.

Kirstine og Rasmus’ søn Carlo Anton Kristensen blev konfirmeret den 12. april 1931 i Sønder Onsild Kirke, og den 20.
april 1931 fik de endnu en datter, der blev født på Hobro Sygehus, og som blev kaldet Mie. Hun blev døbt Anna Marie
Kristensen i Sønder Onsild Kirke den 7. juni 1931.

Carlo som ung, ca. 1931
Privat foto 2

Mie og Mary, ca. 1933
Privat foto 2

Kristine og Rasmus drev husmandstedet med stor arbejdsomhed
og energi. De fik således hurtig arbejdet ejendommen op til at
være et mønsterbrug, og de har gennem tiden modtaget mange
præmier og anerkendelser for det fine arbejde. Blandt andet fik de
flere gange 1. præmien i Husmandsforeningernes Amts
konkurrence og deres jyske besætning var til stadighed hvert år
blandt de højestydende.

Fra Nordjyske Avisarkiv/
Morsø Folkeblad, 18-11-1932 13a

Diplom for Anerkendelse for Mønsterlandbrug, form. omkring
1930 – Privat foto2 – originalen er hos barnebarnet Ulla Stevnhoved

Gennem Ramsus’ rolige, besindige og kloge væsen vandt Rasmus hurtigt de øvrige husmænds tillid, og han blev efter
kort tid valgt til formand for husmandsforeningen i Sønder- og Nørre Onsild. Der var imidlertid også andre end sognets
husmænd, som havde opdaget, at Rasmus havde særdeles gode evner til at være med i ledelsen af samfundets
fællesopgaver.
I 1937 blev han så opstillet som de Radikal Venstres
Repræsentant på husmandslisten.
Han blev valgt ind i Sognerådet for Sønder- og Nørre Onsild,
hvor han hurtig blev kasserer og leder af Folkeregistret, som
han varetog i 13 år i træk.
Før han blev valgt ind i Sognerådet i 1937 havde han også
andre tillidsposter. Han var blandt andet medlem af
bestyrelsen for Sønder- og Nørre Onsild sygekasse og
formand for Onsild Brugsforening.
Onsild Brugsforretning, Onsild Stationsby, ca. 1940
Fra Onsild-lokalhistorie.dk 12

Leif Christensen
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Kristine og Rasmus’ datter Mary Kristensen blev konfirmeret i Sønder Onsild Kirke den 10. april 1938 af sognepræst
Svend Birke (sognepræst i Sønder- og Nørre Onsild fra 1928-1938). I Kirkebogen er det registreret, at Mary Kristensen er datter af
statshusmand Rasmus Laursen Kristensen og hustru Kristine Andersen. (Kirkebog 1918-1941, konfirmerede piger, side 189, nr. 6 for
1938, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt) 3l.

Efter konfirmationen var Mary hjemme fra april til november, hvor hun kom ud at tjene. Carlo og Mie var fortsat
hjemme på Solhjem. Mie var lige begyndt i skolen og Carlo hjalp til med husmandsbruget undtagen den periode, hvor
han aftjente sin værnepligt.

^ Rasmus og Mie, 1938
< Carlo som soldat, 1936
Privat foto 2

^ Mary’s konfirmation, 1938
< Kristine og Rasmus, Solhjem 1937
Privat fotos 2

For Rasmus, der havde mange forskellige tillidshverv, og som nævnt blev valgt ind i sognerådet i 1937, var det svært at
få tid til både landbruget og sine tillidsposter. Det gik fint, da Rasmus og Kirstine’s store dreng, Carlo, boede hjemme og
var en stor hjælp, men da han kom ind som soldat, manglede der noget arbejdskraft i Solhjem, ligesom Carlo havde
købt sig en lastvogn og så småt havde startet et vognmandsfirma op. Rasmus’ bror Kristen flyttede derfor ind på
Solhjem, og han var derefter i mange år bestyrer og en virkelig god hjælp med landbruget på Solhjem, så Rasmus uden
dårlig samvittighed kunne varetage sine tillidshverv.
1940 kom, og med det desværre også den 9. april 1940, hvor Danmark blev besat af tyskerne i Anden Verdenskrig,
hvilket var en frygtlig katastrofe og en skræmmende hændelse for danskerne og selvfølgelig også for beboerne i Sønder
Onsild, herunder Rasmus og familien.

Den 9. april 1940 blev Danmark besat. Allerede tidligt om morgenen trængte tyske styrker over den danske
grænse, og bombemaskiner hang som truende sorte fugle over landet. Det fik de ledende politikere og kongen
til samme morgen at overgive sig og indgå den senere så berømte og berygtede samarbejdspolitik, som kom til
at præge Danmark de følgende fem år.
Formålet med samarbejdspolitikken var at beskytte det danske samfund i en usikker tid, og i det store og hele
lykkedes det at skåne Danmark for krigens ødelæggelser. Samarbejdet holdt også de økonomiske hjul i gang,
eftersom danske landbrugs-, fiskeri- og industrivarer i stor stil kunne afsættes til Tyskland. Konsekvensen var, at
den danske befolkning klarede sig rimeligt og levede en forholdsvis normal tilværelse, især i de første år af
besættelsen.
Augustoprøret 1943 indebar et brud med samarbejdslinjen, da almindelige danskere pressede regeringen til at
træde tilbage. Samtidig kom en ny magtfaktor på banen: modstandsfolkene og deres styrende organ
Frihedsrådet, hvis budskaber befolkningen nu hellere lyttede til. Det betød ikke, at hele Danmark gik til
modstand imod besættelsesmagten. Modstandskamp var og blev en sag for de få, der med livet som indsats
forrettede sabotageaktioner mod fabrikker og jernbaner og foretog partisanangreb mod tyskerne.
Tiden fra augustoprøret 1943 til befrielsen i maj 1945 blev blodig, da et brutalt tysk sikkerhedspoliti gjorde alt
for at bekæmpe den voksende modstandsbevægelse. Imens varetog embedsmændene i
departementschefstyret officielt den danske tilpasningslinje, men reelt var det stadig de "gamle"
samarbejdspolitikere, der trak i trådene. Politikerne nærmede sig nu Frihedsrådets modstandslinje i
bestræbelserne på at få vasket deres tyskvenlige stempel af og være klar til et comeback, den dag befrielsen
kom.
Kilde: Faktalink.dk – af cand.mag. i historie Jakob Heuseler. 14

Leif Christensen
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Der var dog også et lyspunkt det år. Kristine og Rasmus fik familieforøgelse, da deres yngste datter blev født den 6. juni
1940 og blev døbt Grethe i Sønder Onsild Kirke den 7. juli 1940. For at hjælpe til i hjemmet og med den nyfødte flyttede
Mary hjem en periode fra maj 1940 til maj 1942, hvorefter hun kom på Højskole.

Grethe, 1941/42

Privat foto 2

Mie, Rasmus med Grethe
og vejmand Søren Olesen
Solhjem’s marker 1941
Privat Foto 2

Kristine og Grethe, Solhjem 1940
Privat foto 2

Privat foto 2

Ved Folketællingen 5. november 1940 ses husstanden at bestå af Husmand Rasmus Kristensen, Husmoder Kristine
Kristensen, Husassistent Mary Kristensen, Barnet Anna Marie Kristensen, Barnet Grethe Kristensen, Vognmand Karlo
Kristensen og Landarbejder Kristen Kristensen (Rasmus’ broder).

Folketællingen af 05-11-1940 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt 3m
Alle børnene boede hjemme, ligesom Rasmus’ broder boede der – håndskriften er Rasmus’, da Listen er udfyldt af ham

Kristine og Rasmus’ søn, Carlo, blev gift den 23. april 1941 i Sønder Onsild Kirke med Ellen Andersen og umiddelbart
efter brylluppet flyttede de til købmandsforretningen i Sønder Onsild, som de havde købt.

Carlo’s første lastbil, Solhjem 1941 ^
< Ellen og Carlo, brudebillede 1941
Rasmus og Kristine, Købmandsbutikken i Onsild, 1943 >
Privat foto 2

Leif Christensen
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Godt et år efter i 1942 blev Kristine og Rasmus bedsteforældre, da Carlo og Ellen fik en søn, der blev født den 16. juli
1942, og døbt Carl Erik den 23. august 1942 i Sønder Onsild Kirke. Familien kunne nu stolt samle hele fire generationer.
Den 11. december 1943 blev Rasmus og Kristine igen bedsteforældre, da Carlo og Ellen fødte endnu en dreng i Sønder
Onsild, der blev døbt Kurt den 1. juni 1944 i Sønder Onsild Kirke.

Maren og Laurs, Langkastrup 1941
Privat foto 2

4 generationer
Rasmus, Laurs med Karl Erik og Carlo,
Solhjem, 1942 - Privat foto 2

Kurt og Carl Erik, Multi Foto, Hobro, 1944
Privat foto 2

Ganske kort tid før Carlo’s bryllup var der også fest, da Rasmus’ forældre Maren og Laurs Kristensen havde Guldbryllup
den 17. marts 1941, som med stor pragt blev fejret i Langkastrup Forsamlingshus. Desværre døde Rasmus’ mor nogle få
år efter den 24. marts 1943. Hun blev begravet på Virring Kirkegård.
Besættelsestiden (1940-1945) var en hård tid for danskerne, og også for beboerne i Onsild, hvor der var en del, der var
med i modstandskampen. Således ydede Rasmus og farbror Kristen et stort arbejde med at gemme og distribuere
våben mv., Rasmus’ datter Mary transporterede og omdelte illegale aviser, og sønnen Carlo var særlig aktiv, da han
udover at lave sabotage også 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 12
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 ned kastningsplads 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.

Leif Christensen
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Skrevet af Svend Nielsen 12
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.
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.

Billede taget efter besættelsen af nogle af modstandsfolkene fra Onsild-gruppen. Det er Carlo yderst
til højre i forreste række, og personen i midten er bagersvend Peter Juel Hansen. I bagerste række er
det fra højre Svend Nielsen, der står som nr. 2
Foto fra Onsild Lokalhistorie.dk 12

Fra 4. maj Avisen, udgivet af Hobro Kommune 1995 i anledningen af 50 år dagen for befrielsen af Danmark 15

Pastor Kvist var leder af modstandsgruppen i Onsild, og gruppen mødtes ofte i konfirmandstuen, der lå i en sidebygning
til præstegården. Her havde de også våben og sprængstoffer gemt på loftet og ude i køkkenhaven. En dag kom tyskerne
og beslaglagde konfirmandstuen, som de skulle bruge til deres gøren og laden, og de tog jo bare, hvad de ville.
Det var lidt af en katastrofe, da gruppens samlingssted og hovedcenter var bygningen med konfirmandstuen. Hvad
værre var, så kunne modstandsgruppe ikke have våben og sprængstoffer på loftet inde i huset, når det var fuldt af
tyskerne, ligesom de skulle have det fjernet fra bygningen.
Leif Christensen

1. udgave/30-09-2011 – 2. udgave 30-01-2020 – 3. udgave redigeret og udgivet 03-08-2020

13

Rasmus Laursen Kristensen (10)

Slægtshistorie

De fik dog rømmet huset medens tyske vagtposter så ligegyldigt til. Det var Kvist og Rasmus’ broder Kristen samt et par
andre modstandsfolk, der tog sig af flytningen. De bar tingene, der var pakket ind i sække og flyttekasser, ned og
læssede dem på en hestevogn, som Kristen havde med ude fra Solhjem. Tyskerne troede formentligt, at der var tale om
almindeligt bohave og interesserede sig som sådan ikke for det, de bar ned. Kristen kørte alle tingene ud til Solhjem,
hvor Rasmus og Kristen fik gemt alle våbnene og sprængstoffet under et korngulv og dækkede det til med halm.
Våbnene, der var gemt i en kartoffelkule ude i Præstegårdens køkkenhaven, blev ikke flyttet ved den lejlighed. Det
skete først, da Kvist senere var blevet stukket, men heldigvis advaret af telefoncentralen, der havde opfanget en
samtale om, at tyskerne skulle hente Kvist. Da tyskerne bankede på døren, nåede Kvist lige akkurat i undertøj at flygte
ud på Præstemarken og gemme sig, bl.a. i en periode ude på Solhjem. Kvist ”gik under jorden” og virkede senere fra
Randers- og Esbjergområderne.
Våbnene og sprængstoffet tog Kristen sig af. Han læssede en hestevogn med kartofler og halm og kørte ind i
præstegårdens køkkenhave. Her læssede han kartoflerne af ved en kartoffelkule samtidig med, at han fik fat i våbnene
og sprængstoffet og læssede dem på vognen, medens tyskerne gik rundt omkring i præstegården. Disse våben og
sprængstof blev også gemt ude ved Rasmus på Solhjem.
Det var ikke uden risiko at lave sabotage eller modtage og gemme våbnene, og det
var da også lige ved at gå galt et par gange, som nævnt i beretningerne ovenfor.
For Rasmus og hans hjælpere var det én gang ved at gå galt, da de var ved at
gemme våben væk, for da kom tyskerne kørende, og de patruljerede frem og
tilbage ude på vejen, efter der havde været nedkastninger. Tyskerne opdagede
dog ikke, at Rasmus og de øvrige frihedskæmpere arbejde inde på
husmandsstedet, og de kunne med stor lettelse afslutte deres arbejde. Gruppen og
dem, der hjalp gruppen i Onsild, var meget heldige sammenlignet med en
tilsvarende gruppe ”Hvidstensgruppen”, hvor mange blev fanget og senere
henrettet.
Kristine var da også meget utryg ved
hele situationen, og under hele
besættelsen sov hun med en økse
ved siden af sengen i tilfælde af, at
tyskerne skulle komme for at hente
Rasmus.

Tysk trussel mod Sdr. Onsild i Information
Fra Jean Seeberg 22

Det var en meget nervepirrende periode for hele familien, der samtidig
prøvede at leve et så normalt og godt liv, som det nu var muligt, selvom
de hele tiden skulle passe på og være agtpågivende, samtidig med, at der
i al almindelighed var pålagt hele den danske befolkningen restriktioner i
bevægelsesfriheden, ligesom besættelsestiden medførte vareknaphed og
rationeringer.
Rationeringsmærker blev anvendt i Danmark fra 9. oktober 1939 til 24.
oktober 1952. Sukkerrationering var den første og også den vare, som
2
sidst slap for rationering. Derudover var der rationering på varer som
Rationeringsmærker – Privat mærker
kaffe, the, smør, margarine, brød, mel, gryn, brændsel, benzin, sæbe,
soda, salt, gas, el, strømper, tekstil, fodtøj, kød, flæsk og pålægsvarer.
Da befrielsesbudskabet endelig kom den 4. maj 1945 om aftenen, var det med stor glæde og lettelse, at familien kunne
fejre dette. En stor byrde blev taget af deres skuldre, da de nu ikke længere skulle gå og ”kigge sig over skulderen”.

Fra danmarkshistorien.dk 16
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Billeder fra dagligdagen under besættelsen 1940-45

Grethe og Kristine
Solhjem 1942 - Privat foto 2

Kristine med Grethe, Solhjem 1940
Privat foto 2

Arbejde med brønden
Stående er det Marinus Andersen (en nabo) og Carlo
Liggende er det Kristen og Rasmus

Mary, Mie, Kristine, Rasmus og
Grethe foran, Solhjem 1943

Rasmus og Kristine med
Grethe, Solhjem 1943

Privat foto 2

Privat foto 2

Grethe på Felix og Rasmus, Solhjem 1942
Privat foto 2

Privat foto 2

Kristine og Rasmus’ datter Anne Marie (Mie) blev efter syv års skolegang og kort før
krigens afslutning konfirmeret i Sønder Onsild Kirke den 25. marts 1945 af Pastor Højlund
fra Hvornum, da Pastor Kvist jo var ”gået under jorden”.
Deres datter Mary blev gift med Egon Christensen den 11.
september 1945 i Sønder Onsild Kirke.

Mie i konfirmationskjolen, 1945
Privat foto 2

Det var dog først efter mange og svære kontroverser mellem
Mary/Egon samt Kristine/Rasmus, der absolut ikke havde
ønsket dette ægteskab. De ønskede derimod, at Mary skulle
have været gift med en gårdmandssøn, Henry Balle, som
Mary havde været kærester med nogle år, før hun mødte
Egon.

Mary og Egon havde mødt hinanden på Trinderup, hvor de begge havde tjent en periode i
1944/45. Mary rejste med Egon til Romdrup i 1945, da Rasmus og Kristine ikke ville
kendes ved Egon og forlangte af Mary, at hun gjorde det forbi med Egon for at gøre det
godt med Henry Balle igen.

Mary og Egon – bryllupsbillede
Privat foto 2

Det endte dog godt, da Mary blev gravid, og hun og Egon erklærede, at de ville
giftes med eller uden Kristine og Rasmus’ accept.
Kristine og Rasmus accepterede det herefter, og de holdt brylluppet for dem,
og de hjalp Mary og Egon med at købe et lille husmandsted i Rævebakken.

Leif og Inge, 1950

I 1946 fik Kristine og Rasmus deres tredje barnebarn, da Inge blev født den 7.
marts 1946, og deres fjerde barnebarn i 1948, da Leif blev født den 24. januar
1948.

Privat foto 2

Leif Christensen
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Den 1. november 1948 blev Rasmus - som den første ikke-gårdmand - formand for Andelsmejeriet Sædager i Sønder
Onsild Stationsby. Rasmus forstod nødvendigheden i at modernisere og se frem ad. Andelsmejeriet Sædager var
således under Bestyrelsesformand Rasmus Kristensen og Mejeribestyrer Erling Rasmussen en af de første Mejeri
(1948/49), der lavede fetaost i Danmark. Produktionen og kvaliteten har vist, at der blev truffet de rigtige beslutninger
lige efter krigen, og fetaosten har været en eksportsucces siden, og i 2006 blev Mejeriet blandt andet kåret som
Verdensmester for sin traditionelle feta. Andelsmejeriet Sædager i Onsild startede som mejeri den 12. november 1888
og forblev andelsmejeri i 125 år indtil den 13. januar 2014, hvor det blev solgt til Mammen Mejeri A/S.

Andelsmejeriet Sædager’s 50 år jubilæum i 1938

Andelsmejeriet Sædager i Sønder Onsild, 2015

Foto fra Onsild Lokalhistorie.dk 12

Fra Nordjyske.dk 13b

Kristine og Rasmus kunne fejre sølvbryllup torsdag den 25. november 1948, og det blev fejret efter alle kunstens regler,
hvor naboerne lavede æresport og flagalle om natten. Den næste dag kom naboer, familie og venner, hvor de sang for
og lykønskede sølvbrudeparret. Efterfølgende var der frokost i hjemmet, og om aftenen var der fest i forsamlingshuset
med 250 inviterede gæster.

Øverst tv., Æresporten med naboer mv. og th., Kristine og Rasmus
Nederst, Mie, Rasmus, Carlo og siddende, Egon, Mary, Inge, Kristine, Grethe, Ellen, Kurt og Carl Erik
Solhjem 1948 - Privat fotos 2

Leif Christensen
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Avisomtale af Kristine og Rasmus’ sølvbryllup
Fra flere forskellige aviser - Private udklip 2

I sognerådet varetog Rasmus kassererjobbet, hvilket han havde gjort siden han blev valgt ind i 1937, men efter
kommunevalget i 1950 blev han valgt til sognerådsformand, en post han beholdt indtil hans død. Han repræsenterede
som tidligere nævnt De radikale Venstre, og han var som sådan blevet en meget afgørende stemme i sognerådet, da
der udover Rasmus var lige mange repræsentanter på hver sin politisk fløj.
Som sognerådsformand var Rasmus også meget respekteret uden for sognegrænserne, og han har blandt andet været
opstillet til amtsrådet, uden dog at opnå valg. Rasmus var myndig og bestemt, men han nød i udstrakt grad sine
medborgeres tillid, og han blev beskrevet som en meget dygtig forhandlingsleder, der med sine rolige og intelligente
indlæg ofte fik en vanskelig forhandling til at glide. Han blev endvidere beskrevet som meget venlig og hjælpsom, en
person der var til at regne med og altid til stole på i et og alt.

Sognerådsbevilling underskrevet af sognerådsformand Rasmus Kristensen, 1951
Privat dokument 2

Leif Christensen
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Sognerådsarbejdet tog meget af Rasmus’ tid, og hans broder Kristen, som havde bestyret landbruget de sidste mange
år, var rejst, da han skulle giftes. Han blev gift med Petra i 1950, og efter brylluppet
bosatte de sig først på Fanø, hvor deres hjem og arbejde var plejehjemmet Brinch
Hjem. Senere flyttede de til Vejle.
Rasmus lavede selv meget af arbejdet på gården, men han var nødt til at ansætte en
karl/bestyrer, der kunne varetage den daglige drift. Rasmus havde et par år ansat
henholdsvis Erik Nørgaard og Ib Nørgaard, der er sønner af Ernst Nørgaard, hvis
fætre Rasmus turnerede til bal mv. i sine unge dage.
Rasmus’ og Kristen’s fader Laurs Kristensen døde desværre den 11. juni 1951 på
Virring Alderdomshjem, Virring og blev begravet på Virring Kirkegård.
Mary, Kristen, Petra og foran er det Steen og Leif
Kristen’s og Petra’s hjem i Vejle 1957

Privat foto 2

Rasmus høster med selvbinder, Solhjem 1952

Rasmus, Carl Erik og Kurt sætter kornneg
Solhjem 1952 – Privat foto 2

Privat foto 2

Pause i arbejdet med at samle kartofler
Bagerst, Kurt, Carl Erik, Leif, Rasmus og Inge
Foran, Erik Nørgaard liggende og Grethe siddende
Solhjem 1952 – Privat foto 2

Kristine’s og Rasmus’ datter Anne Marie (Mie) blev gift den 31. oktober 1953 i Sønder Onsild Kirke med Aage Laurits
Søndergaard. Kristine og Rasmus fik deres femte barnebarn, da Mie fødte en datter den 3. maj 1954, der blev døbt Lis i
Nørre Onsild Kirke den 13. juni 1954, og de fik deres sjette barnebarn den 13. oktober 1954, hvor Mary og Egon fik en
søn, der blev døbt Steen i Sønder Onsild Kirke den 21. november 1954. Den 2. april 1957 fødte Mie endnu et barn, og
Kristine og Rasmus’ fik deres syvende barnebarn, der blev døbt Hugo i Nørre Onsild Kirke den 12. maj 1957.

Mie og Laurits, 1953
Privat foto 2

Leif Christensen

Kurt med Lis på skuldrene, Inge, Leif og Carl Erik med Steen, 1957
Privat foto 2
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Rasmus, 1953

Rasmus, 1955

Privat foto 2

Privat foto 2

Kristine og Rasmus’ yngste datter Grethe blev efter endt skolegang, som på den tid gik fra 1. april til 31. marts,
konfirmeret den 4. april 1954 i Sønder Onsild Kirke. Grethes konfirmation blev fejret i hjemmet, Solhjem, ude på
Præstemarken med deltagelse af hele familien.
Efter konfirmationen var Grethe en kort tid hjemme, inden hun blev pige i huset i Forsamlingshuset, hvor hun skulle
hjælpe Mary og Egon Christensen, der som nævnt ventede deres tredje barn, Steen.

Kristine, Grethe og Rasmus, 1954
Privat foto 2

Kurt, Carl Erik med Leif, Inge, Grethe med Karen, 1954
Privat foto 2

Sognerådsformand Rasmus Kristensen holder tale ved Onsild
Idrætsforenings indvielse af det nye fodbold- og håndboldstadion, 1955
Privat foto 2

Grethe med sin konfirmationsgave, 1954
Privat foto 2

Udflugtstur 2. pinsedag 1955
Laurits, Lis, Mie, Leif, Inge og Rasmus med Steen. Egon ses bag rattet
Privat foto 2

Rasmus var ikke en person, der viste de store følelser, og det var ikke meget han gennem tiden havde fysisk kontakt
med sine børn og børnebørn, tværtimod havde han opdraget dem meget strengt. Men med Steen var det noget helt
andet. Han bar ham, legede med ham og havde altid meget med ham at gøre, ligesom Steen fik lov til alt – det var rigtig
tydeligt, at Rasmus elskede Steen meget højt. Det havde han vel sagtens også gjort med sine børn og øvrige børnebørn,
men det havde nok ikke ligget i hans opdragelse og i tidens tand at vise følelser, men alderen havde åbenbart gjort, så
Rasmus åbnede mere op for den bløde side.
Leif Christensen
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Den 8. februar 1955 fejrede Rasmus sin 60-års fødselsdag sammen med sin nærmeste familie.

Rasmus 60-års fødselsdag
Forskellige avisartikler, ukendt avis - Privat udklip 2

Laurits, Rasmus, Egon og Carlo med Steen og Lis foran
Hos Laurits og Mie i Dalhuset, Veggedal 1957
Privat foto

2

Kristine, Egon, Inge, Rasmus og Leif, Østrup Skov 1957
Privat foto 2

Rasmus og hans Ford T
Østrup Skov 1957
Privat foto 2

Inge, Kristine, Rasmus, Leif, Egon og Steen
Skat Skov 1957
Privat foto 2

Toiletforholdene på det lille husmandssted var, som det var mange steder på den tid, ude bag køerne, men i 1954/1955
fik Kristine og Rasmus lavet et rigtig flot badeværelse med bruser, håndvask og toilet med automatisk skyl. Det var en
dejlig luksus, når de aldrig havde haft det før.
I 1957 bliver Grethe og Knud Stevnhoved kærester. Han arbejdede mest som karl på landet, men en længere periode
var han også chauffør.
Rasmus fik desværre en svær mavesygdom (mavesår) i 1958/59, hvilket han blev opereret på Hobro sygehus af to
omgange. Det var en svær periode for Rasmus, Sognerådet og det lille husmandssted, så sensommeren 1958 samledes
hele familien for med stor succes at hjælpe med at køre al høsten i hus.
Rasmus var klar over, at han ikke kunne klare at have Solhjem samtidig med, at han skulle passe sit job som
Sognerådsformand. Han købte derfor i april 1959 et hus på Ulstrupvej 19, som Kristine og Rasmus kunne flytte ind, når
det var istandsat.
Rasmus havde også forpagtet husmandsstedet ud til Grethe og Knud Stevnhoved, som havde planer om at ville giftes.
Leif Christensen
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Fra venstre og rundt, Rasmus, Egon, Kristine, Mie, Inge, Knud, Grethe,
Steen, Lis og Laurits, Solhjem, pinsen 17-05-1959 - Privat Foto 2

Steen, Inge, Kristine, Leif, Egon og Rasmus, Volks Mølle 31-05-1959
Privat Foto 2

I pinsen 1959 var det meste af den nære familie til pinsefrokost hos Kristine og Rasmus ude på Solhjem. Den 31. maj
1959 kørte Kristine og Rasmus en udflugtstur med Mary og Egon, samt deres børn. Rasmus ville vise dem, hvor han var
opvokset og havde trådt sine barnsben, samt hvor han havde været ude at tjene de forskellige steder i sine unge dage.
Fredag den 5. juni 1959 var Kristine og Rasmus til fest hos en af nabogårdene (Inga og Søren Nielsen), hvor alle deres
naboer og venner var samlet. Under middagen rejste Rasmus sig op og ville ud, da han var blevet dårlig. Han blev kørt
hjem, hvor han desværre faldt om ved sin seng ramt af en blodprop. På tidspunktet var han alene sammen med sin
datter, Grethe, som fyldte 19 år dagen efter 1. Rasmus blev kørt til Hobro Sygehus, hvor han lå uden at komme til
bevidstheden indtil den 12. juni 1959, hvor han døde omgivet af sine nærmeste.
Det var en stor sorg for familien, men også et stort tab for Onsild og dens beboere, for hvem han havde en fantastisk
indsats, siden han blev valgt ind i Sognerådet i 1937 og fra 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.
Rasmus blev begravet fra Sønder Onsild Kirke den 16. juni 1959. Kirkebog 1950-1970, døde mandkøn, side 234 nr. 0 for 1959, Sønder Onsild Sogn,
Onsild Herred, Randers Amt 3n

Forskellige avisartikler fra ukendte aviser
Private udklip 2

Leif Christensen
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Gravsten fra Sønder Onsild Kirkegård

øverst Private fotos 2 - nederst foto fra dk-gravsten.dk 17

Kondolencebrev til Kristine – Privat dokument 2

Leif Christensen
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Kirkebog – Fødsel og dåb

Kirkebog 1892-1897, fødte Mandkøn, side 23, nr. 3 for 1895, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt 3a

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen
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Kirkebog – Konfirmation

Kirkebog 1907-1918, konfirmerede drenge side 204, nr. 5 for 1909 for Virring Sogn, Sønderhal Herred, Randers Amt 3d

Samme Kirkebog – udklip

Leif Christensen
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Kirkebog – Vielse

Kirkebog 1892-1926, ægteviede side 222, nr. 4 for 1923, for Albæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - Rasmus og Kirstine gift 23-11-1923 3g

Samme Kirkebog - udklip

Vielsesattest – Privat dokument 2

Leif Christensen
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Kirkebog – døde mandkøn

Kirkebog 1950-1970, døde mandkøn, side 234 nr. 0 for 1959, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt 3m

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen
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Historiske begivenheder i Rasmus Laursen Kristensen’s liv
1895 – Rasmus Laursen Kristensen blev født den 8. februar 1895
Den første udenlandske bil ankom til København, og den første offentlige filmforvisning fandt sted.
1896 – De Olympiske lege genoptages, efter en pause siden år 393 e.Kr.
1897 – ØK (Østasiatisk Kompagni) oprettes.
1898 - Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund blev oprettet.
1900 - 2. juli - Første flyvning med en Zeppeliner.
Aalborg-Hadsundbanen etableredes.
1901 - Nobelprisen blev uddelt for første gang.
1. februar - Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne. Ifølge optællingen boede der 2.449.540 mennesker i Danmark.
13. april - Den internationale Domstol i Haag oprettes
1902 – Rasmus Laursen Kristensen begyndte i skolen i Langkastrup den 1. april 1902.
Den berømte ”Solvognen” fra ældre bronzealder blev fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.
1903 - 17. december - Brødrene Wright gennemførte historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften.
1904 - 6. december - Verdens første julemærke blev udsendt. Det skete i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.
1905 - 7. juni - Norge erklærede opløsningen af unionen med Sverige.
12. september – Københavns Rådhus indvies (blev bygget fra 1892-1905).
18. november – Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.
1906 - 30. januar - Frederik 8. udråbt til dansk konge.
12. september - Jacob Ellehammer foretog den første flyvning i Norden
1907 - 4. maj - Loven om indførelse af metersystemet i Danmark blev vedtaget.
Spejderbevægelsen startede i England.

Fra Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen 27

1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr.
1909 – Rasmus Laursen Kristensen blev konfirmeret den 12. april 1909.
1910 - 12. januar - Daells Varehus fik sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj - Danmarks første lov om biler trådte i kraft. Det var tilladt at køre bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig blev vægtafgift indført.
1911 – 25. maj - Københavns Idrætspark indvies.
4. november - Selandia, verdens første dieseldrevne skib søsættes fra Burmeister og Wain.
1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj - Kong Christian den 10. blev konge af Danmark.
1913 - 1. april - Samlebåndet tages i brug af industrien, og den første Ford Model T rullede af samlebåndet.
23. august - Statuen Den lille Havfrue opstilles på Langelinie i København.
1914 – Rasmus Laursen Kristensen blev indkaldt til militærtjeneste den 30. juli 1914, og aftjente værnepligt indtil 13. juli 1915.
28. juli erklærer Østrig-Ungarn Serbien krig, og starter dermed 1. verdenskrig.
1915 - 5. juni - Den 2. juni-grundlov blev underskrevet, bl.a. fik kvinder i Danmark valgret.
1916 - 15. maj-30. september - Sommertid afprøves for første gang i Danmark.
14. december - Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 for at sælge De dansk vestindiske øer til USA, mens
158.000 stemte imod.
1917 – Rasmus Laursen Kristensen og Kristine Andersen fik en søn, Carlo Anton Kristensen, den 5. februar 1917.
31. marts - Danmark afhændte De dansk vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.
1918 - Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, blev årsag til, at mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf 14.000
i Danmark.
11. november - 1. verdenskrig blev afsluttet.
1919 – 16. januar - Alkoholforbud i USA bliver indført.
fortsættes…

Leif Christensen
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1920 – 10. februar - Ved en folkeafstemning stemte et flertal i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med Danmark.
14. marts - Ved en folkeafstemning stemte et flertal i 2. zone (Mellemslesvig) at forblive tysk. Der bliver ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke).
Mellemslesvig, Sydslesvig og Holsten forblev tyske.
1922 - 11. januar - Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.
8. maj - Damhusmordet i København, ét af årtiets kriminelle mysterier.
1923 – Rasmus Laursen Kristensen blev gift med Kristine Andersen den 25. november 1923 i Albæk Kirke, og de flyttede til Sønder Onsild.
12. oktober - For første gang i Danmark blev der vist talefilm.
1924 – Rasmus Laursen Kristensen og Kristine Andersen fik en datter, Mary Kristensen, den 8. maj 1924.
1. januar - Norges hovedstad Christiania skifter navn til Oslo.
1. januar - Som start på det nye års første dag bliver klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det
bliver fremover en fast nytårstradition.
1925 – Som en start på det nye års start, blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnatstid transmitteret direkte over Danmarks Radio, og
senere også fjernsyn. Det er nu en fast nytårstradition.
1926 - 1. august - Pressens Radioavis går i luften
1928 – 30. september Alexander Fleming opdager penicillinet.
1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.
24. oktober - Wall Street-krakket.
1930 - Jetmotoren opfindes af Frank Whittle.
1931 – Rasmus Kristensen og Kristine Andersen fik deres tredje barn, Anne Marie (Mie) Kristensen den 20. april 1931, født på Hobro Sygehus.
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 åbnes (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.
1937 – Rasmus Laursen Kristensen blev som repræsentant for Det radikale Venstre valgt til sognerådet i Sønder Onsild.
1938 - 29. maj - Aalborg Lufthavn blev indviet.
22. oktober - Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria, Queens, USA.
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 – Kristine Andersen føder Rasmus’ og Kristine’s fjerde barn, Grethe, i Sønder Onsild den 6. juni 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 udstationeresti England.
1943 – Rasmus’ moder Maren døde 24. marts 1943 i Langkastrup.
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 afsætte regeringen.
1.-2. oktober - Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000 blev varskoet om det og flygtede til Sverige, men ca. 500 bliver fanget
og deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkommer.
1944 - 4. januar - Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.
1945 - 21. marts - RAF bombede Shellhuset i København. Ved et uheld blev også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en
ejendom på Sønder Boulevard 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.
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1946 - 5. april - Russerne forlader Bornholm, og det sætter endelig punktum for krigen på øen.
1947 - 29. november - FN besluttede at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som
endnu ikke er effektueret i 2019.
1948 – Rasmus Laursen Kristensen og Kristine Andersen fejrede sølvbryllup den 25. november 1948.
22. marts - Retskrivningsreformen blev 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. Bekendtgørelsens titel er: Bekendtgørelse
om Forbud mod Tobaksrygning i Biografteatre mv. og trådte i kraft 1. juni 1948.
1949 – 29. august - Sovjetunionen sprængte sin første atombombe i Kasakhstan.
1950 – Rasmus Laursen Kristensen blev Sognerådsformand i Sønder Onsild.
24. juni - Tropper fra Nordkorea angriber Sydkorea, starten af Koreakrigen.
1951 – Rasmus’ fader Laurs døde den 11. juni 1951 på Virring alderdomshjem.
9. januar - FN’s hovedkvarter i New York, USA, bliver indviet.
2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus finder sted i Riis Skov.
1952 - 10. januar - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise synker 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.

Fra Den Store Danske/denstoredanske.lex.dk

1953 - 27. januar - Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.
5. juni - Danmark får ny grundlov.
1954 - 15. november - Den første polarflyrute åbner med afgange fra København til Los Angeles.
1955 – Rasmus Laursen Kristensen fyldte 60 år den 8. februar 1955.
Samme dag erstattede Bogstavet Å det hidtil anvendte dobbelt-A (AA).
14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) blev sat i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur sættes 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 blev indledt.
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 - Opsendelse af den første kunstige satellit, Sputnik 1, af Sovjet.
1958 - 1. januar - Rom-traktaten trådte i kraft, og dannede de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF)
1959 – Rasmus Laursen Kristensen døde den 12. juni 1959.
1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista styrtes af Fidel Castro.
2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.

Kilde: mest Wikipedia
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Randers og Ribe Amter, Herreder og Sogne

Randers Amt

Ribe Amt

Kilde: slaegtogdata.dk/kilder/sognekort 18

Rasmus Laursen Kristensen blev født den 8. februar 1895 i Langkastrup,
Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, og har haft ophold
følgende steder:

Kilde: Apple-kortapp
fra computeren 19

1895–1906 – Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1906–1909 – Ukendt.
1909–1911 – Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1911–1914 – Ukendt.
1914–1915 – Randers Købstad og Amt (soldat).
1915–1917 – Tjærby, Gimming Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.
1917–1918 – Helsted, Enghøj Sogn, Støvring Herred, Ålborg Amt.
1918–1922 – Skyhede, Oustrup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt.
1922–1923 – Højslet gård, Borup Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.
1922–1959 – Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
(se røde markeringer)

Se stederne - rød markering på kortet

Leif Christensen
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Langkastrup – oversigts- & matrikelkort og luftfoto

^ Kort med Sønderhal Herred, 1900, Fra

Krymmel.dk 23

V > Matrikelkort 1900 og 1934

Fra gst.dk 22

^ Nyere luftfoto fra Krak 20
< Barndomshjemmet i Langkastrup
Fra Kb.dk/luftfoto fra 1959 taget af
Sylvest Jensen 30

Leif Christensen
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Sønder Onsild – oversigts- & matrikelkort og luftfoto

^ Kort med Onsild Herred, 1900, Fra

Krymmel.dk 23

V > Matrikelkort 1956

Fra gst.dk 22

Luftfoto fra 1954 - Krak 20

Leif Christensen
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Efter Rasmus’ død solgte Kristine Solhjem til deres datter Grethe og Knud Stevnhoved, der blev gift den 14. november
1959 i Sønder Onsild Kirke. De boede og drev landbrug på Solhjem i 27 år, hvorefter Solhjem blev eksprobieret, da en
ny motorvej skulle gå lige netop der, hvor Solhjem lå.

Solhjem i 1950.erne - Privat foto 2

^ Knud og Grethe foran
deres hjem, Solhjem, der
blev eksprobieret.
< Knud viser, det triste syn af
nedrivningen, 20-01-1988
Privat avisudklip fra ukendt avis 2

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

Fra Krak Kort 20

Leif Christensen
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1 Personlig

overleveringer af Kirstine Andersen (11), Grethe Stevnhoved, Mary Kristensen (5), Egon Christensen (4)
samt Jens Nørgaard.
2 Private foto, attester, papirer og andre arkiver mv., som er taget og samlet af Kirstine Andersen (11), Mary
Kristensen (5) Grethe Stevnhoved, Ulla Stevnhoved samt Hanne Stevnhoven og siden er gået i arv.
3 Arkivalieronline.dk – særligt kirkebøger, lægdruller og folketællinger:
3a Kirkebog

1892-1897, fødte Mandkøn, side 23, nr. 3 for 1895, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
Folketællingen af 1. februar 1901 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3c Folketællingen af 1. februar 1906 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3d Kirkebog 1907-1918, konfirmerede drenge, side 204, nr. 5 for 1909, Virring Sogn, Sønderhal Herred, Randers Amt.
3e Folketællingen af 1. februar 1911 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3f Lægdrulle, 4. udskrivningskreds, 1859-1931, for henholdsvis Virring, Randers og Onsild.
3g Folketællingen af 1. februar 1916 for Tjærby, Gimming Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.
3h Kirkebog 1892-1926, ægteviede side 222, nr. 4 for 1923, for Albæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3i Realregister 1916-1955 nr. 94 for Onsild II B49D SP 140.
3j Folketællingen af 5. november 1925 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
3k Folketælling af 5. november 1930 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
3l Kirkebog 1918-1941, konfirmerede piger, side 189, nr. 6 for 1938, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
3m Folketælling af 5. november 1940 for Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
3n Kirkebog 1950-1970, døde mandkøn, side 234 nr. 0 for 1959, Sønder Onsild Sogn, Onsild Herred, Randers Amt.
3b

Arkiv.dk – Sønderhald Egnsarkiv.
Topograf Chr. Heilskov’s samling/Arkiv.dk
6 Gunnar Vestergaard’s samling/Arkiv.dk
7 Forsvaret.dk.
8 Personlig overlevering af Jens Nørgaard, søn af Ernst Nørgård, der var vejmand i Sønder Onsild.
9 Nyblig.dk.
10 Aastruparkiv.dk.
11 Historielab.dk.
12 Onsild Lokalhistorie.dk.
13 Nordjyske Avisarkiv:
4
5

13a
13b

Morsø Folkeblad.
Nordjyske.dk.

14

Kilde: Faktalink.dk – af cand.mag. i historie Jakob Heuseler.
4. maj Avisen, udgivet af Hobro Kommune 1995 i anledningen af 50 år dagen for befrielsen af Danmark.
16 Danmarkshistorien.dk.
17 Dk-gravsten.dk.
18 Slaegtogdata.dk/kilde/Sognekort.
19 Apple-kortapp fra computeren.
20 Kraks Kort.
21 MyHeritage.
22 Gst.dk – Geodatastyrelsen.
23 Krymmel.dk.
24 Billions Graves
25 Politiets registerblade.dk.
26 Djursslaegt.dk/gravsten.
27 Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen.
28 Randers bibliotek/Randersbib.dk.
29 Den Store Danske/denstoredanske.lex.dk.
30 Kongelige bibliotek/kb.dk – luftfoto taget af Sylvest Jensen.
15

Aner til Rasmus, 3 generationer - Fra MyHeritage 21
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Aner til Rasmus, 6 generationer – Fra MyHeritage 21

Efterkommere (til oldebørn) til Rasmus via datteren Mary – Fra MyHeritage 21

Leif Christensen
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Efterslægtstavle for forældrene
Laurs Kristensen (20) og Maren Rasmussen (21)

Karen, Maren med Magda bagved, Peter, Ane og Laurs fotograferet
på gårdspladsen ca. 1922 – Privat foto 2

Børn

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kristen Laursen Kristensen
Kirsten Marie Kristensen (død som spæd)
Rasmus Laursen Kristensen
Karen Kirstine Marie Kristensen (død som barn)
Ane Margrethe Kristensen (død som spæd)
Karen Jensine Kristensen
Ane Margrethe Kristensen (Grethe)
Niels Peter Laursen Kristensen (Peter)
Unavngivet Dreng (dødfødt)
Magdalene Kristensen (Magda)

1) tjenestekarl, bestyrer og arbejdsmand
Kristen Laursen Kristensen
* 05-05-1891
Fausing, Sønderhald, Randers
† 28-02-1972
Ukendt

tjenestepige, bestyrer og husmoder

gift med
1950

Petra Kristensen
* 08-05-1900
Ukendt
†
Ukendt

Børn: Ingen

Kristen og Petra med Mary, Steen og
Leif foran, Vejle, 1957 – Privat foto 2

2)
Kirsten Marie Kristensen
* 23-09-1893
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 17-04-1894
Langkastrup, Sønderhald, Randers
Leif Christensen

død ½ år gammel
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3) tjenestekarl, statshusmand og sognerådsformand
Rasmus Laursen Kristensen (10)
* 08-02-1895
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 12-06-1959
Hobro Sygehus, Onsild, Randers
Børn:
1)
2)
3)
4)

tjenestepige, syerske og husmoder

gift med
25-11-1923
Albæk Kirke

Kristine Andersen (11)
* 14-11-1899
Vestrup, Albæk, Støvring, Randers
† 07-07-1978
Hobro Sygehus, Nordjylland

Carlo Anton Kristensen
Mary Kristensen
Anna Marie Kristensen (Mie)
Grethe Kristensen

Rasmus’ og Kristine’s sølvbryllup 25-11-1948
fra venstre Egon, Mary med Inge og bagved Mie, Kristine, Rasmus
med Grethe, Ellen med Kurt og Carl Erik og Carlo

4)
Karen Kirstine Marie Kristensen
* 12-05-1897
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 12-08-1900
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
5)
Ane Margrethe Kristensen
* 14-11-1899
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 24-05-1901
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
6) husmoder
Karen Jensine Kristensen
* 10-10-1901
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 22-11-1946
Begravet på Bispebjerg Kirkegård, København

død 3 mdr. gammel

død 1½ år gammel

mejerist

gift med

Daniel Peter Rønnov
* 04-03-1894
Haurbak, Vinderslev, Lysgård, Viborg
† 25-03-1954
Bispebjerg Kirkegård, København

Deres børn:
1) Jørgen Rønnov

Kristine, Rasmus, Karen og Peter Rønnov foran er det
Minna, Jørgen og Mie, Solhjem 1937

Gravsten fra Bispebjerg Kirkegård
(Anne-Lise er svigerdatteren)

Fra Politiets Registerblade, 28-02-1920 25

fra Billions Graves 24 – fotograf, Dennis M, 2104

Leif Christensen
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7) husassistent og husmoder
Ane Margrethe Kristensen (Grethe)
* 08-06-1904
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 26-02-1978
Ørsted, Rougsø, Randers
Deres børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Slægtshistorie
tjenestekarl og statshusmand

gift med
14-02-1929
Virring Kirke

Arne Karl Kristensen
* 04-01-1908
Romalt, Kristrup, Sønderhald, Randers
25-11-1976
Ørsted, Rougsø, Randers

Ester Kristensen
Gerda Kristensen
Margit Kristensen (Gitte)
Eva Margrethe Kristensen
Else Kristensen (tvilling til 6 – død som spæd)
Knud Erik Kristensen (tvilling til 5 – død som spæd)
Karen Elisabeth Kristensen

Arne Karl Kristensen, form. 1950
Privat foto 2

Gravsten fra Ørsted Kirkegård – Fra djursslaegt.dk/gravsten/ 26

Bagerst fra v. - Laurs, Grethe, Magda, Karen, Peter Rønnov og Arne
Midten fra v. – Ester og Maren
Foran fra v. – Kristen med Henning, Gitte, Jørgen, Eva, Gerda og Ella
Langkastrup, 1937 – Privat foto 2

8) tjenestekarl, arbejdsmand og fabriksarbejder
Niels Peter Laursen Kristensen (Peter)
*17-05-1906
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 26-08-1978
Greve, Tune, Roskilde

husmoder

gift med
16-02-1930
København

Anna Elsebeth Have (Elsebeth)
19-08-1906
Ukendt
† ??-04-1997
Greve, Tune, Roskilde

Deres børn:
1) Lizzie Elsebeth Have Kristensen

Elsebeth’s og Peter’s bryllup
16. februar 1930 – Privat foto 2

Leif Christensen

Elsebeth’s og Peter’s sølvbryllup, 16. februar 1955
Fra venstre, Elsebeth med barnebarnet Gerd, datteren Lizzie og Peter – Privat foto 2
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9)
Unavngivet
* 24-02-1909
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 24-02-1909
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers

dødfødt

10) husassistent, husmoder
Magdalene Kristensen (Magda)
* 07-08-1911
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 18-04-1988
Bønnerup, Hemmed,
Djurs Nørre, Randers
Deres børn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

arbejdsmand og avlsmedhjælper

gift med
28-09-1930
Virring Kirke

Regnar Christensen
* 09-03-1904
Mariager Landsogn, Onsild, Randers
† 24-12-1975
Bønnerup, Hemmed,
Djurs Nørre, Randers

Minna G. Christensen
Ella Christensen
Henning Christensen
Ragnhild Christensen
Jens Christian Christensen
Niels Erik Christensen

Gravsten fra Hemmed Kirkegård – Fra djursslaegt.dk 26

Landbrugsmedhjælper og arbejdsmand

forlovet med

Bagerst fra v.: Laurs, Grethe, Magda, Karen, Peter Rønnov,
Arne.
Midten fra v.: Ester og Maren.
Foran fra v :Kristen med Henning, Gitte, Jørgen, Eva, Gerda
og Ella.
Langkastrup 1937 - Privat foto 2

Edvard Sørensen
* 20-08-1912
Emmelev, Rimsø, Djurs Nørre, Randers
† ??-05-1984
Bønnerup, Hemmed
Djurs Nørre, Randers

Edvard Sørensen og Magda Christensen
Slægtsfesten 22-05-1982 i Hvilsager Forsamlingshud
Privat foto 2

Det kan anbefales at se yderligere oplysninger om efterkommere i:

Optegnelser Over Efterkommere Efter Maren & Laurs Kristensen, Langkastrup
af Mary og Egon Christensen, 1978.
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