
Jens Jensen Agri 

Jens Jensen Agri, vores fælles tipoldefar har ikke været en helt almindelig person bedømt ud fra de 

oplysninger det er muligt at fremskaffe. Han er født i Rostved i Thorsager sogn den 7. januar 1808. 

Hans Far med samme navn var skolelærer i Rønde. Han er således opvokset i et hjem, hvor man har 

haft en vis social status i sognet, først kom præsten og derefter degnen. 

Hans beskæftigelse har været musiker, møllersvend, daglejer og i de sidste mange år af sit liv var 

han fattiglem, boende på fattiggården i Thorsager, det sidste har måske haft en sammenhæng med at 

være musiker, og være drikfældig, som min morfar Jens Solgaard udtalte til politirapporten. 

Han boede hjemme ved forældrene både før og efter han er blevet gift den 22. juni 1844 med vores 

tipoldemor Maren Caspersdatter, der er født den 26. februar 1821 i Tulstrup sogn. De fik sammen et 

uægte barn ét år førend de blev gift, det blev undfanget medens de begge tjente på Hvidstedgård i 

Thorsager, Jens rejste videre til Mårup mølle i Nødager sogn i januar måned 1843, Maren rejste til 

Balle til sine forældre i frugtsommelig tilstand i maj måned 1843, hvor hun nedkom med min 

oldemor, Inger Marie Jensen den 9. juni 1843. 

Maren rejser fra forældrene i Odder til Thorsager i november 1843, efterladende sig et uægte barn. 

Jens rejser fra Mårup mølle ligeledes i november 1843, de blev gift den 22. juni 1844 i Thorsager 

kirke. 

De flytter til Odder den 27. juni 1845, et år efter deres bryllup. Den 12. september 1846 rejste 

familien igen fra Odder til Astrup sogn, og præsten har i den forbindelse skrevet i afgangslisten 

"Imellem disse ægtefolk var ikke den bedste forstaaelse". De blev imidlertid ikke der i sognet, men 

rejste videre til Hvilsted sogn, hvor de var at finde i folketællingen 1850. 

I Hvilsted fik de deres andet barn, Jens Jensen født den 24. februar 1849. Året efter den 13. april 

1850 dør Maren Caspersdatter i Rantzausgave Huse i Hvilsted. Allerede den 31. maj 1850 bliver 

Jens Agri gift med Ane Marie Hansdatter. 

Børnene bliver sat i pleje og kommer tidligt ud at tjene, Inger Marie er som 12-årig ved 

folketællingen 1855 tjenestepige på Rantzausgave, ved hendes konfirmation i 1857 er hun stadig 

tjenestepige på Rantzausgave. Ved folketællingen 1860 er hun tjenestepige på en gård i Onsted, 

Hvilsted sogn. Jens er i pleje hos en husmandsfamilie Jens Jensen og Johanne Marie Hansdatter i 

Hvilsted, her er han også ved sin konfirmation i 1863. Ved folketællingen i 1870 er han tjenestekarl 

på en gård i Onsted, Hvilsager sogn. Han bliver gift med Anne Marie Andersen den 19. oktober 

1878 i Tolstrup kirke. Ved Folketællingen 1880 bor de i Åkjærhuse, hvor Jens er tjenestekarl på 

Åkjær. 

 

Derimod overtager Jens et uægte barn af Ane Marie Hansdatter, Adolf Bernhardt Hansen født i 

Mårslet den 15. marts 1849, sammen får de sønnen Jens Agrie Jensen (den tredje) født i Thorsager 

fattiggård den 12. januar 1860 og død barnløs i ægteskab med Jensine Jensen, i Randers den 3. april 

1823, men skulle angiveligt have et uægte barn, Laurits Rasmussen født den 18. februar 1888 i 

Bønnerup, Hemmed sogn. 

 

Jens Jensen Agri dør i Rostved Fattiggaard, Thorsager den 10. september 1887. 



 

Ane Marie Hansdatter forældre var omrejsende eller omløbende betlere, Hans Jensen og Kirsten 

Madsdatter, der fik flere børn født i det østjyske område. 

 

Ane Maries blev født i Brabrand den 10. marts 1820 og dør i Rostved fattiggård i Thorsager den 23. 

december 1891. Ane Marie har været fattiglem hele sit liv og har så længe vi kan følge hende boet 

dels på fattiggården i Mårslet, hvor hendes mor kom fra og fattiggården i Thorsager. 
 


