Lisbeth Baks slægtssider
Martin Jesper Mikkelsen Bak4 og Dorthea Skov5
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Martin Jesper Mikkelsen Bak blev født 7. maj 1891 på Bakgården, Sinding sogn, som søn af Mikkel
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Pedersen Bak og Else Marie Knudsen .
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Han blev viet til Dorthea Skov , datter af Hans Jacob Marius Skov og Ottobine Mouridsen Søndergaard ,
den 17. oktober 1917 i Sinding kirke. Hun blev født 17. juli 1892 på Birktoft, Sinding sogn.
Martin døde 16. maj 1969 på Herning Centralsygehus og blev begravet i Sinding kirke. Dorthea døde 9. april
1974 på Herning Centralsygehus og blev ligeledes begravet i Sinding kirke.
Børn:

Hans Jacob Bak
Jens Mikael Bak
Else Marie Bak
Anna Bak
Karen Bak
Johanne Bak
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født 22. februar 1919 i Hammerum Skole, Gjellerup sogn
født 10. april 1921 i Hammerum skole, Gjellerup sogn
født 20. august 1922 i Hammerum Skole, Gjellerup sogn
født 15. marts 1924 i Hammerum Skole, Gjellerup sogn
født 30. april 1926 i Klinting Skole, Henne sogn
født 15. december 1928 i Klinting Skole, Henne sogn

Martin blev født på Bakgården, Sinding sogn. Hans far Mikkel var selv født på Bakgården, der havde været i
slægtens eje siden 1801. Hans mor Else Marie stammede fra Nybro Mølle i Ørre sogn. Hun var 38 år, da
Martin blev født.
Martin blev døbt, da han var præcis 1 måned gammel i Sinding kirke. Ved dåben blev han båret af sin mor.
Fadderne var onklen Mikkel Kristensen (mosteren Ane Margrethes mand) og farbroderen Kristen Pedersen
Bak og hans hustru.
Martin var den yngste søn i en børneflok på 7. Hans eneste søster døde kun et halvt år efter hans fødsel i en
alder af 15 år. Af de 5 brødre døde også 2 i en ung alder.
Fra 1909 til 1913 gik Martin på Silkeborg Seminarium.
Den første ansættelse, han havde, var fra 1. september 1913 til 1. september 1914 som vikar ved enelærer-

embedet på Borsholm skole i Tikøb-Hornbæk-Hellebæk kommune i Nordsjælland. Hans mor, der var enke,
boede hos ham det år, han var i Borsholm.
Fra 1. marts 1915 virkede han som vakancelærer og fra 1. maj 1915 som andenlærer på Hammerum Skole. I
perioden julen 1915 til påsken 1917 var han indlagt flere gange med tuberkulose på Silkeborg Sanatorium.
Hans bryllup med Dorthea, der var planlagt, blev udsat.
Dorthea blev født på Birktoft i Sinding sogn. Hendes mor døde en uge efter fødslen. Dorthea blev døbt i
hjemmet, da hun var 4 dage gammel, og hun blev fremstillet i Sinding kirke tre måneder efter. Hendes
faddere var hendes bedsteforældre Jens Kristian Skov og Dorthea Hansen og købmand Peder Mikkelsen og
hustru, alle boende i Sinding Mølle.
Dorthea voksede op hos bedsteforældrene i Sinding Mølle. Da bedsteforældrene blev ældre, byggede de
huset "Dortheaslyst" overfor møllen. Her hjalp Dorthea til med at betjene strikkemaskinerne, som de havde
anskaffet.

Dortheaslyst. Foran huset ses
Dorthea på bænken og stående
hendes farfar Jens Christian Skov
Martin og Dorthea blev viet den 17. oktober 1917 Sinding kirke.
Mens de boede i Hammerum Skole blev de fire ældste børn født. Den næstældste dreng Jens Michael døde
dog som helt lille af meningitis.

Jens Michael

Hammerum Skole

Fra 1. marts 1925 startede Martin som lærer på Klinting skole, Henne-Lønne kommune, i Vestjylland tæt ved
Blåbjerg. Her blev de to yngste børn født.

Klinting skole
De boede i Klinting indtil maj 1956, hvor Martin blev pensioneret som lærer. De købte herefter hus på
Nørregade 76 i Herning.
De døde begge på Herning Centralsygehus og blev begravet på Bak-familiens gravsted på Sinding kirkegård.

Hjemmeside: www.lisbeth-bak.dk
Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 3/6 2006

