
Bach-slægtens historie og baptismen i Nr. Kongerslev. 

Dette indlæg viser, hvorledes Bach-slægten har haft en stor indflydelse på 
livet og udviklingen i Nr. Kongerslev.  

Første gang deres slægtsgård – Dalsgård - er omtalt, er i året 1664, og da som 
fæstegård. Det var en 4-længet bindingsværksgård med stråtag og den lå 
midt i landsbyen Nr. Kongerslev. Fæstegården var gård nr. 6 under Refsnæs.  

De her beskrevne slægtninge, der alle er begravet i familiegravstedet på Nr. 
Kongerslev Kirkegård, er fra det spand af år, der strækker sig fra år 1805 til år 
1993.  

Gravstedet henligger som et lokalhistorisk bevaringsværdigt kulturminde. 

Gårdens jorder havde navne, som alle kendte: Marken, Rismarken ved 
kirken, Buddas længst ude i kæret ved åen, Starkæret, Porsengen, 
Fogedengen, Landengen, Vibeengen og Mosen. 

 

 

 

Ny Dalsgaard i sommer og vinterdragt som den så ud ca 1917 efter fuld udbygning under  

Jens Christensen Bach 1834 til 1921.  

 



Chresten Jensen Bach født 23. juli 1805 død 13. september 1868. 

Hustru Mette Marie Pedersdatter født 1805 død 1863. 

Hans far Jens Pedersen Bach blev ved giftermål fæstebonde på gården og 
frikøbte gården til selveje i 1815 og lagde hermed grunden til, at slægten 
Bach sad på og drev egen avl og gård. 

Chresten overtog gården efter sin far i 1831.  

Hans gravminde er et støbejernskors med støbte tal for fødsel og død og 
gravmindet er således 152 år. 

 

Hans hustrus gravminde er ligeledes et støbejernskors med navn og datoer. 

 

 

Jens Christensen Bach født 2. september 1834 død 25. juli 1921. 

Maren Bach født 1. august 1836 død 26. november 1922. 

 

De overtog gården 1873. 

 

Maren og Jens Bach - gravminde 

 



 

I året 1869 blev de begge omvendt til baptister og kom under Ålborg Syd 
Baptistmenighed. Hun kom først. Men det kostede megen kamp. Thi den 
unge ægtemand var hårdt imod, at hans kone ville slutte sig til baptisterne. 
Dog hans hjerte blev også bøjet til Herren. Han blev selv døbt en måned 
efter. 

Det fortælles, at Jens en dag kom agende fra marked i Ålborg og på vejen fra 
Refsnæs til Nr. Kongerslev så han en mand, der knælede på gårdens mark. 
Han spurgte hvad han lavede, og manden svarede, at han bad for et møde 
med beboerne i Nr. Kongerslev. Vel hjemkommet sagde Jens til gårdens folk, 
at når han kunne ligge og bede for dem, kunne de vel også gå ned og høre på 
ham, og det gjorde de. Der var stor vækkelse i landsbyen i de år. 

I 1882 og 1891 blev der holdt store baptistmøder i Nr. Kongerslev, begge 
gange i Bachfamiliens store kørelade.  



Han var en handlingens mand, så da baptisternes børn kom hjem fra skole og 
han var blevet fortalt, hvordan disse baptistbørn blev drillet og generet både 
af lærer og elever, slog han i bordet og sagde: ”Det skal ikke gå ud over mine 
børn, at jeg er baptist. Så laver vi en skole selv”. Der var jo også andre 
baptistbørn i byen. Skolen begyndte i Jens Bachs folkestue med læreren 
Lauritz Dyhre og 7 børn, og der blev holdt eksamen i 1877, hvor alle børnene 
klarede sig godt. Med de gode erfaringer blev baptisterne enige om at bygge 
et hus, der kunne rumme en skole, hvor der kunne være flere børn.  Om 
søndagen skulle huset bruges til søndagsskole, til gudstjenester og til 
almindelig mødevirksomhed. Nu viste interessen sig. Man stod sammen om 
opgaven. Jens Bach sagde, at han ville give grunden til huset, en anden sagde 
at de kunne brænde sten på et teglværk, der lå ude på Nr. Kongerslev Kær, 
den næste havde en vogn og heste, så han kunne køre stenene til byggeriet. 
En anden var murer osv. Således blev huset rejst og det hele ved frivilligt 
arbejde. Så i alle de år baptistmenigheden havde huset, var det gældfrit. 
Skolen blev indviet i 1878, og der var 100 tilstede. I skolens levetid blev den 
besøgt af 230 børn. Den blev nedlagt i 1930.  

Jens Bachs gode lune gjorde ham vellidt blandt alle. 

I 1870 blev han valgt ind i sognerådet, hvor han havde sæde i 12 år. Han var 
ivrig venstremand og tilhørte den frisindede del af rådet. Det var ofte Bachs 
vid og snarrådighed, der gjorde udslaget. 

Han var i 1880-erne formand for sognets demokratiske forening og valgtes 
flere gange som kommunens valgmand til Landstingsvalget. 

Under etablering af Hadsundbanen var Jens Bach valgt ind i komiteen som 
repræsentant for Kongerslev. Han var en af jernbanens Koncessionshavere. 

I sommeren 1878 under en større brand i Nr. Kongerslev nedbrændte gården 
sammen med flere andre. Derefter begyndte han udflytningen til det 
nuværende Dalsgård ude på marken. 



 

Familiebillede af familierne. 

 

Bagerste række fra venstre:  

Nr. 01  Kristen Bach Pedersen, født på Vestergården i Nr. Kongerslev den 26. 
november 1894 - død 4. juni 1960 i Nr. Kongerslev - søn af nr. 02+09 

Nr. 02  Thomas Pedersen er født i Nr. Kongerslev den 24. august 1858 - død i 
Nr. Kongerslev den 29. juli 1943 - far til nr. 01 - gift med nr. 09 

Nr. 03 Cathrine Bach  - født Beck den 14. december 1876 i Gudum sogn - død 
på Dalsgaard den 18. januar 1941 

Viet i Gudum kirke den 15. april 1903 til 

Nr. 04 Jens Christensen Bach  født den 30. september 1875 - død på 
Dalsgaard den 8. november 1933  

Nr. 05  Christiane Christensen Bach født i Nr. Kongerslev den 15. april 1879  - 
død i Komdrup 17. april 1957 datter af nr. 11+12 og hustru til Hans 
Marcussen, Komdrup 



Nr. 06  Murermester Thomas Thomsen født i Arentsminde, Brovst sogn den 
15. december 1867 - Død i Kongsmark, Viby sogn den 14. marts 1952, gift 
med nr. 14 

Nr. 07 Hanna Christensen Bach født i Nr. Kongerslev sogn 12 . Maj 1871 - død 
2. juni 1917 

Viet på Terndrup Rådhus 2. februar 1898 til 

Nr. 08  Gårdejer og Detaillist Niels Christensen, Stenisgård født i Nr. 
Kongerslev sogn 17. september 1871 - død på Stenisgård den 17. november 
1945 

Forreste række fra venstre:  

Nr. 09 Mette Marie Bach Pedersen - født Christensen i Nr. Kongerslev sogn 
den 16. juli 1862 - død i Nr. Kongerslev den 26. oktober 1941 

Borgerlig viet på Tinghuset i Terndrup den 5. maj 1893 til nr. 02 Thomas 
Pedersen 

Nr. 10  Magny Katrine Bach Kristensen  født den 30. marts 1904, Dalsgård i 
Nr. Kongerslev - datter af nr. 03+04  

 

Nr. 11 Maren Bach født Jensen i Sejlflod den 1. august 1836 - død i Komdrup 
den 26. november 1922 - gift med nr. 12 

Nr. 12 Jens Bach født i Nr. Kongerslev 2. september 1934 - død i Komdrup den 
25. juli 1921 - gift med nr.11 

 

Nr. 13 Jens Kristian Bach Thomsen født 18. maj 1903, Aarhus Domsogn - død i 
Kongsmark 19. marts 1921 søn af nr. 06+14 

Nr. 14 Mette Kristine Thomsen født Kristensen Bach i Nr. Kongerslev 1. 
november 1868 - død i Kongsmark, Viby sogn den 19. marts 1936, viet på 
Tinghuset i Terndrup den 8. oktober 1902 til nr. 06 

 

Nr. 15 Magda Jensine Bach Christensen født i Nr. Kongerslev sogn 2. februar 
1902 - død 15. maj 1965 på Stenisgård - datter af nr. 07+08 

 

 



Jens Christensen Bach født 30. september 1875 død 8. november 1933. 

Cathrine Petrea Jensen Bach født Beck født 14. december 1876 død 18. 
januar 1941. 

 

De blev viet 16. april 1903, men overtog først Dalsgård senere og i 
mellemtiden blev Jens bestyrer og forpagter af kommunens daværende 
forsørgelsesgård Grønhøjgård, hvor de tog sig af kommunens fattige 
mennesker og drev gården ved hjælp af dem. 

Han blev ejer af Dalsgård i 1911, hvor de overtog den efter hans far. Han drev 
den med stor dygtighed og fortsatte det arbejde, som hans far havde begyndt 
med udflytningen af gården, til det sted hvor Dalsgård ligger nu i 2020. Han 
medvirkede dermed til en fortsat modernisering af det gamle 
landsbysamfund, hvor bedrifterne blev store selvstyrende enheder. 

 

Familiebillede af Bachfamilien. 

 

Bagerste række fra venstre - stående 

Nr. 01 Jens Chr. Lund, Klarup, født i Gudum den  02.Marts 1864 - død 
09.november 1947 - gift med nr. 08 



Nr. 02 Gitte Bech Gudum, 27. maj 1883 - død 3. august 1975. viet til nr. 05 
den 5. august 1904 i Gudum kirke 

Nr. 03 Cathrine Bach  - født Beck den 14. december 1876 i Gudum sogn - død 
på Dalsgaard den 18. januar 1941.Viet i Gudum kirke den 15. april 1903 til 

Nr. 04 Jens Christensen Bach  født den 30. september 1875 - død 8. november 
1933 

Nr. 05 Karl Støy Jensen Bech er født i  Gudum 23. maj 1879 - død i Gudum 1. 
juli 1958 - viet til nr. 02 

Nr. 06 Søren Birk Flüger født i Torderup, Gunderup sogn den 29. september 
1871  - død i Torderup den 16. maj 1947 - viet i Gudum kirke den 1. august 
1896 til nr. 12 

Nr. 07 Ludvig  Christian Johansen -født i Gudum den 28. marts 1868 - Død på 
gården Blæsborg, Dokkedal den 17. februar 1962. Viet i Klarup kirke den 20. 
november 1894 til nr. 11. ( Han var plejesøn ved familien Bech på Bakgården, 
Gudum) 

Bageste række fra venstreNr. 08 Ane Marie Lund, født Jensen Bech (BæK) i 
Gudum sogn den 20.Marts 1869 død i Klarup den 11.04.1929. Viet i Gudum 
kirke til nr. 01 den 1. juli 1894. 

Nr. 09 Ane Marie Dorthea Katrine Bech, født Rasmussen Født 17. september 
1840 - død 19. maj 1925 - hustru til Jens Peter Nielsen Bech, som er død i 
Gudum den 6. marts 1907 

Nr. 10 Anna Louise Bech født i Gudum den 22. oktober 1907- gift med en 
restauratør i Ålborg) 

Nr. 11 Kirsten Marie Johansen, født Andersen den 14. juni 1873 i Klarup - død 
i Klarup den 1. september 1940 - hustru til nr. 07  

Nr. 12 Mette Kirstine Jensen Bæk (Bech) født i Gudum 1. august 1871  - død i 
Torderup den 26.februar 1945, hustru til nr. 06 Søren Flüger og datter af nr. 
09 

 

Også det offentlige liv havde bud efter ham, således kan nævnes, at han 
gennem flere år var medlem af Sognerådet, sidste periode var 1929 til 1933. 



 

Kongerslev Sogneråd 1929 til 1933, billedet er taget i Anders Østergårds gård, 
forpagteren i vinduet. 

 

Bageste række fra venstre: Niels Larsen Nr. Kongerslev Kær, murermester 
Knud Sørensen Sdr. Kongerslev, Jens Christensen Bach Dalsgård Nr. 
Kongerslev, Morten Nielsen Fogedgården Nr. Kongerslev, Marinus Mogensen 
Harrildsgård Nr. Kongerslev. 

Forreste række fra venstre: Niels Bernhard Nielsen Komdrup (Eneste 
repræsentant for Socialdemokratiet), Holmgård Sdr. Kongerslev, 
Sognerådsformand Anthon Hansen Sdr. Kongerslev, Kasserer Søren Sloth 
Komdrup, Berthel Pedersen Sdr. Kongerslev 

 

 

Han var vurderingsmand til ejendomsskyld og i bestyrelsen for Kongerslev 
Venstrevælgerforening. Der var stor gæstfrihed og venlighed i hjemmet. 

Efter hans tidlige død, drev Cathrine selv gården sammen med deres to 
sønner Jens og Chresten og deres datter Magny. 



 

 

Jens Bach og Chresten Bach sønner af Jens Christensen Bach hjælper deres 
mor Cathrine Bach med høsten i årene 1933 til 1941 (Jens på selvbinderen, 
Chresten renser skærebordet). 

Jens Peter Christensen Bach født 21. oktober 1909 i Nr. Kongerslev sogn - død 
28. november 1993 

Kristen Kristensen Bach født i Nr. Kongerslev den 8. november 1911 - død i 
Klarup 1980 

 

Hun overdrog gården til den ældste søn Jens i 1941. 



 

 

 

Cathrine og Jens Bach - gravminde 

 

 

 

 



Jens Peter Christensen Bach født 21. oktober 1909 død 28. november 1993. 

Clara Bach født 13. juli 1912 død 31. januar 1982. 

Jens var foregangsmand indenfor planteavl og var en af de første til at drive 
gården udelukkende med planteavl. Hans avl havde en sådan kvalitet, at den 
blev brugt som såsæd. Omlægningen skete efter 2. verdenskrig, hvor han i 
forbindelse med Marshall-hjælpen fik tildelt en amerikansk John Deere 
traktor, ligesom han indrettede korntørreri på gården. 

 

 

Clara og Jens Bach ved hovedindgangen på Dalsgård, Nr. Kongerslev. 

Jens var en meget ivrig og dygtig jæger og var meget kendt i jagtkredse i 
Nordjylland. 

Han drev i mange år rågejagten på Gudumlund sammen med tidligere 
forsvarsminister Knud Østergård, ligesom han deltog i militære jagtselskaber 
på øvelsesterræner. 



Jens var i mange år kompagnichef for det lokale hjemmeværnskompagni og 
var dekoreret med fortjenstmedaljen. 

I de sidste år var han ligeledes sessionsofficer for Udskrivningskontoret i 
Ålborg. 

Clara var meget haveinteresseret og havde et stort fjerkræhold af høns, 
ænder, gæs og kalkuner. Hun kompletterede Jens fint i forhold til venner, 
gæster og jægere. Clara havde empati, og hvis der var sygdom eller nød et 
eller andet sted, pakkede hun en velfyldt madkurv, som diskret blev sendt 
derhen. 

Jens og Clara havde et gæstfrit og åbent hjem som mange nød glæde af. 

I kærlig erindring fik deres fem døtre lavet to mindestene, hvor der er 
afbildet en orkide og indskriften ” Tak kære mor, for hvad du var for os fem  
piger” og en hvorpå der er en hund og en agerhøne med teksten ”Tak kære 
far, for vort liv på Dalsgård”. De afbildede figurer er efter oplæg af en 
svigersøn. 

 

 

  



 

Gravminde for: 

Clara Kirstine Henriksen Andersen født 13. juli 1912 i Gunderup sogn - død 31. januar 
1982 

Jens Peter Christensen Bach født 21. oktober 1909 i Nr. Kongerslev sogn - død 28. 
november 1993 

Viet i Gudum kirke den 15. juni 1941 

 

 

 


