Marie Kristensen – et socialt tilfælde
Sagen om Marie Kristensen kendes kun fra de korte referater, der er tilgængelige fra Øster Hornums
sogneråds mødeprotokol. Det kunne have været interessant at have haft den samlede korrespondance
de forskellige offentlige instanser bevaret, men det er sandsynligvis ikke tilfældet. Alligevel kan man af
sagens akter udlede meget om den tids syn på de lidt ”skæve” eksistenser. Navnene på de implicerede
parter er ændret af hensyn til evt. nulevende slægtninge.
Nedskrevet efter protokollen 2007 af Niels Nørgaard Nielsen.
Sognerådsmøde 15. december 1882
Skibsted-Lyngbys sogneråds skrivelse om Marie Kristensen fremlagdes. Vedtages at refundere hvad
der er udlagt efter seks ugers kuren og at forespørge om hun i en nærmere fremtid vil kunne sørge for
sig selv, ellers ønskes hjemsendelse.
Sognerådsmøde 12. marts 1883
Marie Kristensen tilstodes en understøttelse, foreløbig af 1 kr. daglig. Man udbeder sig af SkibstedLyngbys sogneråd oplysning om pigens og barnefaderens forhold og hvor han opholder sig.
Sognerådsmøde 5. februar 1885
Angående Marie Kristensens børn: Skibsted-Lyngby kommune vedtages for 1885 at udrede 90 kr. til
begge børn tilsammen ifølge skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd samt at yde garanti for de øvrige
plejepenge.
Sognerådsmøde 17. december 1885
Skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd om at Marie Kristensen ventes at nedkomme med et tredje
barn i løbet af januar måned. Vedtages at svare at man mener det ærede sogneråd bør anbringe hende
på bedste måde indtil barselen er overstået og man er da villig til at refundere hvad man efter loven er
pligtig til.
Sognerådsmøde 28. marts 1886
Angående Marie Kristensen, Skibsted-Lyngby, vedtages at betale:
For barnet nr. 1 efter regningen 60 kr.
For barnet nr. 2 i plejepenge
Ligtøj
Ligsyn
Ligkiste
Samme pige under svangerskab med barnet nr. 3
fra 11. december 1885 til 31. december 1885, 20
dage á 33 øre
I alt

60,00 kr.
5,59 kr.
1,75 kr.
2,00 kr.
5,00 kr.
6,60 kr.
80,94 kr.

Sognerådsmøde 11. maj 1886
Fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngbys sogneråd ledsaget af regning over kommunens udlæg i
1885 til Marie Kristensen. Man vedtog at svare at man henholder sig til sin tidligere erklæring jf. forhandlingen pkt. 2 i mødet 28. marts. Kommunens udlæg vil man refundere med et lignende dagligt
beløb for 1886. For barnet nr. 3 er man villig til at refundere den akkorderede plejeløn (100 kr.) imod
moderen betaler de 30 kr. hun før var indgået på at betale til barnet nr. 2.
Sognerådsmøde 24. juni 1886
Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående pigen Marie Kristensen i Skibsted-Lyngby til erklæring. Det vedtoges at erklære følgende:
1. Da Marie Kristensen ifølge Skibsted-Lyngby sogneråds skrivelse (Bilag B) har betalt sin andel af
plejepengene for barnet nr. 2 så henstiller man amtet at bedømme hvorvidt det kan betragtes for
sikkert at faderen ikke har betalt sin andet.
2. Skibsted-Lyngby sogneråd har aldrig meddelt hertil at barnet nr. 2 er død. Det opdagedes på den
af 20. 1. 1886 fremsendte regning.

1

3. Hvorledes det kan forstås at den akkorderede plejeløn for barnet nr. 2 på den fremsendte regning
er opført til 60 kr. hvorimod den i indstillingen til amtet er opført til 100 kr. kan man ikke forstå.
4. Man har aldrig forlangt at Skibsted-Lyngby kommune skulle afholde 6 ugers kuren; i vor opgørelse er ikke indbefattet januar måned.
5. Regning for udlagt understøttelse til barnet nr. 2 og dets moder i januar 1886 er fremsendt henholdsvis 10 måneder og 10 uger efter at understøttelsen var ophørt.
Sognerådsmøde 8. august 1886
Fremlagde skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen til erklæring. Man vedtog at svare: Man
beder undskylde om man ikke besvarer de stillede spørgsmål fyldestgørende, eftersom man ikke er
sikker på om man har fattet den rigtige mening i det høje stiftsamts skrivelse, da man ikke godt kan
læse den. Med hensyn til Skibsted-Lyngby sogneråd om at moderen ikke har lovet at betale plejepenge
for barnet nr. 2 er man nu så heldig at kunne fremlægge en skrivelse hvori dette udtrykkeligt er anført
og man kan derfor ikke på nogen måde gå ind på at betale samme. Grunden til at man har henvist til
barn af 24. 1. 1884 var at man ikke kan forstå om sognerådet først 26. 2. 1885 var kommet til kundskab om, at hun var indsat hos forældrene den 2. december; det er ikke omtalt i skrivelsen af 11. samme måned at understøttelsen var begyndt på tidligere tidspunkt. Som følge af foranstående kan man
ikke gå ind på det høje stiftsamts opgørelse.
Sognerådsmøde 28. oktober 1886
Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen og hendes 3 børn til erklæring.
Man må fastholde, at underretningen om hendes ophold fra 1. 12. 1885 hos hendes forældre først var
anmeldt den 26. 12. 1885 og man er nu ikke uvillig til at refundere den nu ændrede regning, da man
formener at det mulig er en fejl af Skibsted sogneråd og at beløbet virkelig er udbetalt.
Sognerådsmøde 25. november 1886
Det vedtoges at refundere den nu af Skibsted-Lyngby sogneråd fremsendte regning over udlægget til
Marie Kristensen i 1885 til beløb 108,50 kr.
Sognerådsmøde 10. februar 1887
Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd angående Marie Kristensen, hvori meddeles at
hun ikke kan betale noget til det sidste barn. Man vedtog at hun må yde sin andel til barnets underhold
og såfremt hun ikke vil indgå herpå ønsker man denne sag afgjort ved retten.
Sognerådsmøde 10. marts 1887
Der fremlagdes skrivelse fra stiftsamtet angående Marie Kristensen. Man vedtog at erklære at man kun
har undladt at refundere på grund af at Skibsted-Lyngby sogneråd har opholdt sagen i 7 måneder og at
man ikke har forstået Skibsted-Lyngby sogneråd anderledes end at pigen slet ikke vil indlade sig på at
bidrage noget til barn nr. 2, men efter de nu fremkomne tilbud er man nu villig til at refundere.
Sognerådsmøde 9. februar 1888
Der fremlagdes skrivelse hvori Skibsted-Lyngby sogneråd udbeder tilladelse til at Marie Kristensens
børn må blive ved de samme plejeforældre. Herimod har man intet at erindre når det kan ske på samme vilkår 90 kr. for hvert barn og moderen betaler 60 kr. årlig.
Sognerådsmøde 12. februar 1889
Der fremlagdes skrivelse fra Skibsted-Lyngby sogneråd, hvori meddeles at Marie Kristensen for året
1888 ikke har betalt noget til sine børns underhold og det antages at hun ikke vil betale mere dertil.
Ledsaget af regning over kommunens udlæg for børnene til beløb 183,49 kr. (Plejeløn 90 kr. for hvert
barn og apotekerregning 3,49 kr.). Det vedtoges at forsøge plejelønnen nedsat til 75 kr. for det ældste
barn samt at søge moderen tilpligtet til at betale et årligt bidrag til børnenes underhold. Da man savner
oplysning om hvorvidt hun fremdeles er ugift vedtages ikke at udbetale regningen på lydende beløb
før der foreligger bevis herfor.
Sognerådsmøde 22. april 1889
Vedtoges at lade Marie Kristensens ældste barn blive hos Frederik Hansen i Skibsted-Lyngby kommune for 80 kr. i 1889.
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Der fremlagdes skrivelse med afhøring fra Skibsted-Lyngby sogneråd hvorefter Marie Kristensen atter
er frugtsommelig. Det vedtoges at begære hende hjemsendt.
Sognerådsmøde 20. maj 1889
Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset i Øster Hornum 2 kr. ugentlig.
Sognerådsmøde 11. juli 1889
Der fremlagdes resolution fra stiftsamtet af 21. maj 1889 hvorefter Marie Kristensen er tilpligtet til at
udrede et bidrag af 20 kr. årlig til hvert af sine børn (født 1882, 1886 og 1889) første gang den 1. november 1889.
Sognerådsmøde 22. oktober 1889
Der fremlagdes skrivelse fra herredskontoret i Terndrup om at den af sognerådet mod Bengt Janson
angående underholdningsbidrag til de af Marie Kristensen d. 5. juli 1889 fødte tvende uægte børn begærede anlagt sag vil blive foretaget der på kontoret torsdagen den 5. juli dette år med begæring om at
sende en udvalgt mand med fuldmagt til at forlige sagen og med anmodning om at Marie Kristensen
giver møde samme tid og sted da indklagede ikke vil anerkende paterniteten. Til at give møde på sognerådets vegne valgtes Laurs Kvist og meddeltes fuldmagt.
Sognerådsmøde 26. februar 1890
Det vedtages at besørge det nødvendige ved Marie Kristensens børns dåb.
Sognerådsmøde 10. juli 1890
Vedtoges at yde Marie Kristensen af fattighuset 3 kr. ugentlig fra den 1. denne måned.
Sognerådsmøde 2. oktober 1890
Da tjenestekarl Bengt Janson, der er udlagt som barnefader til de af Marie Kristensen den 5. juli 1889
uden for ægteskab fødte 2 pigebørn og ved dom kendt pligtig til at udrede et årligt bidrag til disse
børns underhold og opdragelse, endnu ikke har været at finde, så har man ikke kunne få dommen forkyndt for ham. Vedtoges at lade ham efterlyse ved politiets foranstaltning.
Sognerådsmøde 7. marts 1892
Nødvendige træsko til Marie Kristensens børn i fattighuset overdroges til Jørgen Kristensen at anskaffe.
Sognerådsmøde 18. maj 1893
Det bestemtes at Laurs Kvist skulle overbringe de 2 tvillingepigebørn af Marie Kristensen i fattighuset
til Kong Frederik den syvendes Stiftelse, så snart meddelelse om modtagelsen modtages fra stiftelsen.
Sognerådsmøde 15. juni 1893
Regnskab opgjordes over udgifter til Marie Kristensens børns beklædning, deres, moderens og sognerådsmedlem Laurs Kvists rejse til Kong Frederik den syvendes Stiftelse.
Sognerådsmedlem Jørgen Christensen skal meddele Marie Kristensen i fattighuset at den ugentlige
understøttelse ophører St. Hansdag dette år.
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