Lisbeth Baks slægtssider
Hans Jakob Bak2 og Mary Charlotte Nielsen3
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Hans Jakob Bak blev født 22. februar 1919 i Hammerum Skole som søn af Martin Jesper Mikkelsen Bak og
5
Dorthea Skov .
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Han blev viet til Mary Charlotte Bak , datter af Marinus Christian Nielsen og Ane Cecilie Clausen , den 7.
oktober 1950 i Gesten kirke. Hun blev født 12. februar 1919 på Gammelby Mark, Læborg sogn.
Hans Jakob døde 18. august 1978 på Kalundborg Sygehus og blev begravet 22. august i Gørlev kirke. Mary
døde 5. juni 1995 i sit hjem i Øster Gesten Skov. Begravelsen blev holdt 8. juni i Gesten kirke og kisten nedsat på
Gørlev kirkegård.
Børn:

Anna Dorthea Bak
Martin Bak
1
Lisbeth Bak
Jesper Bak

født 17. april 1952 i Vor Frelsers sogn
født 18. januar 1954 i Vor Frelsers sogn
født 1. april 1957 i Rye Skole, Gørlev sogn
født 23. oktober 1959 i Rye Skole, Gørlev sogn

Hans Jakob var født på Hammerum Skole ved Herning. Han voksede op i Klinting Skole ved Vestkysten, hvor
hans far var lærer. Efter 6. juli 1939 at have taget studentereksamen fra Vestjydsk Kostskole og Gymnasium i
Tarm, startede han på jurastudiet ved Københavns Universitet.
Han fuldførte dog ikke studiet, men startede på forsikringsselskabet Hafnia som kontormand.

Hans Jacob ved studentereksamen fra
Vestjydsk Kostskole og Gymnasium i
Tarm. Han står som nr. 2 fra højre i
næstøverste række
Mary blev født på en ejendom på Gammelby mark i Læborg sogn. I de følgende år havde hendes far og mor
ejendomme i Vittrup og Asbo. De købte herefter i midten af 1920'erne Thorsted Skovgård, hvor hendes far døde
allerede i 1928, da hun var 8 år gammel. Hun boede derefter 2 år hos sine bedsteforældre på Fuglsanggård ved
Gesten, hvorefter hun flyttede hjem til sin mor, som da havde bosat sig i Gesten. Hun gik ud af skolen efter 7.
klasse og kom ud at tjene flere steder først i nærheden af hjemmet senere længere væk bl.a. på Fyn og i
København, indtil hun bestemte sig for at blive sygeplejerske.
Efter et halvt år på Ubberup sygeplejehøjskole ved Kalundborg startede hun som elev på Kolding Sygehus. Hun
gjorde sin uddannelse færdig 1. juni 1948. Hun supplerede derefter sin uddannelse på flere sygehuse i
København og omegn, hvorefter hun startede ved hjemmesygeplejen i Københavns kommune.

Sygeplejeholdet
fra Kolding
Sygeplejeskole.
Mary står som
nr. 2 fra højre.
Hun var en af
de ældste på
holdet
Hans Jakob og Mary blev gift 7. oktober 1950 i Gesten kirke. Efter vielsen flyttede de til en lejlighed i kælderen
under Statens Museum for Kunst. Mary arbejdede ved hjemmesygeplejen på Vesterbro og Indre by, mens Hans
Jakob startede på Københavns Dag- og Aftenseminarium. De flyttede til Christianshavns Voldgade, hvor Anna
Dorthea og Martin blev født.
9. juni 1956 afsluttede Hans Jakob sin lærereksamen, hvorefter de flyttede til Rye i Vestsjælland.

Hans Jakob arbejdede som lærer på Gørlev-Bakkendrup Centralskole, og Mary startede som sygeplejerske på
Slagelse Sygehus efter at have gået hjemme en tid. De boede i Rye Skole, hvor jeg og Jesper blev født. Mary blev
nu afløser ved hjemmesygeplejen.

Rye Skole fra gårdsiden.
Billedet er taget før Hans
Jacob og Mary flyttede dertil
I 1966 flyttede de ind i den gamle mejeribestyrerbolig i Gørlev. Efterhånden forhindrede Marys dårlige ryg hende i
at fortsætte som hjemmesygeplejerske, og hun uddannede sig til familievejleder. Hun startede sit arbejde i de tre
kommuner, der efter 1970 dannede Gørlev storkommune. Hun sad en overgang i
sognerådet/kommunalbestyrelsen og var også værge for børneværnet. Hans Jakob uddannede sig som
skolebibliotekar og senere også som deltidsbibliotekar og gik på nedsat tid som lærer.
I 1972 byggede de hus på Tofteager i Gørlev. Her boede de, da Hans Jakob døde i 1978 efter et halvt års sygdom
i en alder af kun 59 år.

Tofteager 10 i Gørlev
Før Hans Jakobs sygdom havde de købt Marys onkels hus ved Øster Gesten Skov. Mary gik på efterløn og satte
onklens hus i stand. Hun flyttede hertil i 1979. Den tid, hun boede her, var den længste samlede periode, hun
havde boet ét sted. Hun fik 16 dejlige år her, inden hun døde i 1995. Hun oplevede også at få 8 børnebørn.

Hjemmeside: www.lisbeth-bak.dk
Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 22/11 2006

