
Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903

Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel Nielsen og Johanne 
Cathrine Nielsen i Slippehuset i Kirkendrup, Næsbyhoved-Broby sogn.

Han blev døbt d. 10. oktober i Næsbyhoved-Broby kirke. Faddere ved dåben var:

Pigen Kirstine Marie Jensen tjenende gaardmand Peder Hansen i Stige bar barnet.
Væver Rasmus Nielsen i Slippehuset og ungkarlene Jørgen Nielsen tjenende i Rullekroen og Niels 
Peder Nielsen tjenende på Aalykkegård.



Han blev uddannet murer og tog, som sædvane 
var dengang, på ”valsen” til Tyskland. Hans 2½ 
år ældre bror Martin var rejst i forvejen. De 
fulgtes ad i hvert fald noget af tiden, for det 
fortælles, at de tog mælk fra bøndernes 
transportspande til Jens Chr., når sulten og 
tørsten blev for voldsom. Det var især på de 
dage, hvor menuen hos værterne havde stået på 
brændenældesuppe; absolut ikke Jens Chr.’s 
livret.

Hvordan klarede de sig med sproget?
Man kan jo købe en lærebog i tysk!

Denne bog har tilhørt Jens, og han har ifølge 
min mormor haft den med på valsen.

Den er udgivet i 1886, så det kan fint passe.

Jens Chr. blev aldrig soldat. Af de fire brødre blev kun Henrik soldat.

Ægteskabet
Jens Chr. blev d. 10. november 1894 gift med Maren Kirstine Lumby i Lumby kirke. Hun er 
datter af daglejer og husmand Hans Jørgen Lumby og hustru Johanne Marie Rasmussen, 
Lumby. Hun er født d. 5 april 1873.

Maren Kirstine blev døbt i Lumby kirke d. 22 maj. Faddere var:
Gaardmand Niels Rasmussens hustru, Gaardmændene Lars Simonsen og Niels Rasmussen, alle 3 i 
Lumby, ?? Svend? Jørgen Rasmussen, barnets morbroder i Gjerskov.

De fik to børn:
1. Petra Marie, f. 27. feb. 1894
2. Johanne, f. 24. maj 1896 (min mormor)



Petra og Johanne

Maren Kirstine døde i en alder af kun 30 år af ”brystsyge”, hvilket sandsynligvis er tuberkulose. 
Børnene var da kun 7 og 9 år gamle.
Jens Chr. havde ikke råd til at få hende indlagt på hospitalet. Hun havde altid været ret sart og aldrig
så rask, at hun kunne blive medlem af Sygekassen. Hendes sygeleje var derfor i hjemmet på 
Næsbyhovedvej 20, hvor hun døde d. 26 maj 1903.

Dødsannonce fra avisen



Efter den tid kom Jens Chr.'s svigermor Johanne Marie fra Lumby ofte i hjemmet for at hjælpe med 
hus og børn. Hun huskes af Johanne som en meget rar mormor; børnene holdt meget af hende.

Jens Chr. blev ikke blev ikke gift igen senere, selv om det vist nok var lige ved med hans kones 
ungdomsveninde. Men Petra satte sig kraftigt imod. I hvert fald blev der ikke noget ud af det.
Ved folketællingen i 1906 bor der en Marie Rasmussen som husbestyrerinde sammen med Jens og 
pigerne. Men mere blev det ikke til.

Under første verdenskrig, da der var rationering på mange ting, lykkedes det broderen Martin at 
skaffe en hel tønde brændevin. Det ville de i hvert fald ikke undvære. Den blev gemt hos Martin, 
der boede ved jernbanen i Næsby. Den blev stillet omme ved møddingen. Der mente Martin ikke, at
politiet kunne finde den, og det gjorde de heller ikke. Det var naturligvis forbudt dengang at købe så
meget brændevin; men det gik godt.

Datteren Petra kom ud at tjene som 16- årig, samme år som Johanne blev konfirmeret.
Petra tjente bl. a. hos en sagfører, hvor hun arbejdede til sent ud på aftenen. Det gik indtil 
sagføreren kom hjem en sen aften, hvor Petra stadig stod i køkkenet. ”Det vil jeg ikke have” sagde 
han, ”så må mine døtre hjælpe til”. Og derefter var det slut med overarbejde.
Hun tjente også hos en kulgrosserer Poulsen, der havde et stort hus i Dronningsgade til kontor. 
Familien var meget flinke, og Jens Chr. havde gået i skole med kulgrosseren.

Johanne Petra

Da Johanne var blevet konfirmeret, kom hun ud af skolen og virkede som husbestyrerinde for sin 
far.



Jens Chr. byggede selv huset på Næsbyhovedvej
20 i 1896. Haven var hans store og måske også 
eneste interesse. Han byggede et drivhus i 
haven, hvor han her er fotograferet.

Jens Chr. ved sit drivhus 1928

Huset Næsbyhovedvej 20, som Jens Chr. byggede i 1896.

Han havde også et stykke jord på Kanalvej, som blev dyrket. Grunden lå der hvor indsejlingen til 
motorbådshavnen er nu.
Det var hans plan at bygge et hus der, men det blev aldrig til mere end udgravning til soklen.



Jens, Johanne, Else og Peter foran huset.

Han arbejdede til sine sidste dage. I mange år var han ansat hos sin nevø Hans Nielsen (Martins 
søn), der var murermester. På sine gamle dage blev han dog fyret at Hans, fordi de unge svende 
ikke ville arbejde sammen med en ældte mand. Han har vel sagtens ikke kunnet holde tempoet. Men
det lykkedes at få arbejde andetsteds, og han var således aldrig nødsaget til at blive pensionist.

Jens Chr. døde i 1943, 75 år gammel som følge af en kraftig lungebetændelse. Det var før 
penicillinet blev almindeligt. Han blev begravet på Næsbyhoved-Broby kirkegård.

Et for den tid langt og slidsomt liv var slut. Hans motto var: ”Der er aldrig nogen, der har sagt, at 
det skal være ment”. Det har han nok skulle minde sig selv om af og til.

Efterslægt.
Johanne beskrives særskilt. Se Johanne Nielsen, min mormor.

Petra blev d. 18. juli 1920 gift med konditor Laurits Vilhelm Sørensen, og de fik sønnen Jens Peter 
Lumbye Sørensen, kaldet Peter.
Ulykkeligvis døde Petra i barselssengen som følge af æggehvide i vandet d.v.s. hun havde for højt 
blodtryk, hvilket sandsynligvis har ført til nyresvigt. 

Han blev døbt d. 6 marts i Næsbyhoved-Broby kirke. Faddere var:
Husholderske Johanne Nielsen, Næsby (moster).
Tjenestepige Pouline Kirstine Sørensen, Stegsted, Pårup sogn. (faster)
Murer Jens Christian Nielsen, Næsbyhoved. (morfar)
Barnets fader.



Peter kom i pleje hos Johanne og voksede op sammen med hendes datter Else (min mor).

Laurits

Laurits Vilhelm blev ikke gift igen, men rejste i en årrække til Lolland (eller var det Nykøbing 
Falster?), hvor han arbejdede som konditor. Han fik senere allergi over for mel og måtte holde med 
at være bager.

Peter.

Peter forlod hjemmet på Næsbyhovedvej 20 efter Jens Chr. død og viste sig aldrig igen. 

Han besøgte nogle gange naboerne Else og Verner i nr. 16, for at høre, hvordan det gik inde i nr. 20,
men han gik ikke derind.

Red. slut 2012-12-26
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