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Tråde i Trine Kræn’s liv 
 

Af ANNA LISE RASMUSSEN 



Ane Cathrine Christensen blev født i »Granhøjgård« i Semb den 29. maj 
1858. Hun var nr. fire af en stor søskendeflok på fjorten. I hendes skuds-
målsbog står, at hun blev konfirmeret den 7. marts 1873.

En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen til tråde i 
Trine Kræn’s liv. 



I en lille medaillon sidder et blegt billede af en ung kvinde ved siden af en 
ung mand. Den mand, hvis skæbne hun blev knyttet til. 
 
I hans skudsmålsbog står, at han var søn af gårdmand Christen Jensen og 
hustru Ane Pedersdatter, »Bakgården«, Barslev. 
Hans navn var Peder Christensen, født den 23. november 1860, og han var 
konfirmeret den 4. april 1875 i Hvidbjerg Kirke.

Ni af Trine's søskende: Bageste række - Anders, Andreas, Ane Kirstine, 
Poul og Maren. Forreste række - Mette, Jens, Chresten, Trine og Niels 
Lund Larsen. 





En novemberdag 1883 - på Peder Christensens 23 års fødselsdag - blev dis-
se to unge mennesker viet i Hvidbjerg Kirke. 
De havde købt en mindre ejendom i Barslev, tæt ved Peder Christensens 
barndomshjem, »Bakgården«. Dette sted skulle danne ramme om et fa-
milieliv dybt præget af gudsfrygt og nøjsomhed. 
På en vis måde typisk for de mange af egnens unge, der i sidste halvdel af 
1800-tallet tilsluttede sig Indre Mission.



Den egentlige grund til, at fotografen var hentet fra Hurup var, at der skulle 
bygges en nyejendom på et stykke jord længere mod vest. Nu skulle det 
gamle hjem foreviges, inden det skulle rives ned. Deres sidste barn, Anna, 
blev født i november 1903, og i foråret 1904 gik man igang med at bygge 
den nye ejendom. Men inden det hele er færdigbygget, rammer skæbnen 
med et smerteligt hug ind i denne families tilværelse: 
En sen aften, den 27. august 1904, dør Peder Christensen pludselig af et 
hjerteslag. 
Trine Kræn stod nu alene med 5 ukonfirmerede børn.

Ejendommen lå mellem Barslevvej 35 og 37. Fra venstre ser vi: Peder, 
Maren, Kristen, Trine, Christian på hesten, Lars og ved føllet Andreas. 



Da den store vækkelsesbølge var gået over Thyholm i slutningen af 
1870'erne, havde Trine og hendes mand knyttet sig til Indre Mission. Troen 
blev en meget stor støtte for hende i de svære år med sygdom. På et papir 
har hun nedskrevet de salmenumre, hun holdt mest af, og midt imellem har 
hun skrevet: »Det er udenad lært sange, alle«. Skæbnen havde endnu et 
smerteligt slag til Trine. I midten af 20'erne begyndte en voldsom leddegigt 
at bremse for aktiviteter. De sidste ti år af sit liv blev hun lænket til en stol. 
Hun blev meget kroget af gigt; men trods krumme fingre hæklede hun hver 
dag. I årenes løb blev det til over 60 sengetæpper. En stor del blev foræret 
væk til basarer. Det var i sandhed mesterstykker, da det var forbundet med 
stor smerte at hækle med disse svage hænder. 

Familien på billedet, som blev taget i sommeren 1903, havde mistet en el-
sket far og forsørger. For Trine kom det til at betyde en drøj kamp for at 
bevare dette hjem. I starten hjalp den ældste søn, og nogle år senere, i 
1925, overtog den næstældste, Andreas, ejendommen. Trine blev boende, 
og blev i årene med svær sygdom kærligt plejet af børnene Anna og Andre-
as.  

Barslevvej 37, ca. 1908. 
Ved vognen Andreas, på vognen ukendt og ved huset Maren og Anna. 





I lærer A. C. Hoppes erindringer fortæller han om det sidste besøg, han 
gjorde hos Trine Kræn, han siger bl.a.: »Hun sad i sin stol ved vinduet, og 
solen gød sit guld ind over hendes elskelige skikkelse, og hendes uimodstå-
elige smil varmede een langt indenfor vesten«. Og han sluttede: »Da jeg 
havde trykket hendes af gigt mishandlede hænder til farvel, gik jeg stille ud 
af stuen. Jeg havde set et lysende bevis på, at det er muligt at sige tak for 
det svære. 
Nu er hun, hvor der ingen forkrøblede lemmer findes. Og Kathrine Chri-
stensens smil vil være med til at forskønne og forhøje den glæde, som fyl-
der alle frelste sjæle«. 
En novemberdag 1940 sluttede hendes liv, 81 år blev hun. Dybt savnet af 
børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn.  




