
 

Marie Formslæber 

 

Marie Andersen blev født den 14. august 1902 i Rønbjerg Mose som datter 
af indsidder (sad til leje) Mads Kristian Andersen og hustru Cathrina 
Petersen Schmidt, der da var 22 år. Marie var deres første barn. 
 
Mads Kristian Andersen, der i sommersæsonen arbejdede i én af de mange 
tørvegrave i nabolaget, blev – i kraft af sit arbejde – altid kaldt ”æ 

Formslæber”. Da mange personer med samme fornavn som regel fik et 
tilnavn hæftet på sig, så folk vidste, hvem der var tale om, fik datteren 
Marie efterhånden ”Formslæber-navnet” hæftet på sig. 
 
 
Familien, der boede i et hus tæt ved Andreas Sørensen og Marinus Jensens 
tørveværk ”Rønbjerg Tørvefabrik” eller ”Store Værk”, omfattede 
efterhånden 10 børn. 
 
Marie Formslæbers mor, Cathrina Petersen Schmidt, blev født i 
Sønderhede i Lihme sogn den 12. februar 1880 som datter af fisker og 
teglbrænder Hans Petersen Schmidt og hustru Karen Marie Christensen 
(39 år). 
Marie Formslæbers far, Mads Kristian Andersen, blev født i Jebjerg sogn 
den 27. april 1868 som søn af tjenestekarl Kristen Andersen og hustru 
Kristiane Madsen (29 år). 
 
Marie Formslæbers forældre blev den 25. april 1900 gift i Rødding kirke. 
Ved giftermålet var Mads Kristian Andersen knap 32 år og arbejdsmand i 



Krejbjerg, – og Cathrina Petersen Schmidt var 20 år og syerske på 
Rødding Hede. Hun boede sikkert hos forældrene, idet faderen, Hans 
Pedersen Schmidt, der var den ene af forloverne ved brylluppet, boede på 
Heden (nuværende adresse Nymøllevej 76) og var teglbrænder – temmelig 
sikkert på Nymølle teglværk. 
Den anden forlover var husmand Niels Peder Jensen i Mollerup. 
 

*  

Mads Kristian Formslæber og Cathrina Petersen Schmidt i Rønbjerg Mose 
fik børnene: 

  Marie 14/8 1902 

  Kristian 25/6 1904 

  Jakob 28/5 1906 

  Peder 17/5 1908 

  Karl 28/4 1910 

  Karen 24/4 1912 

  Aksel 29/12 1914 

  Anna 2/12 1916  [gift med Jens Slider] 

  Thorvald  20/2 1919 

  Gunnar 8/2 1921 

 

Ingen af børnene døde som små. Alle er de konfirmerede i enten Rønbjerg 
eller Estvad kirke, så Mads Kristian og Cathrina har formået at mætte alle 
munde og ikke – som så mange andre småkårsfolk – været nødsagede til at 
sende børnene tidligt ud at tjene. Måske har mulighederne for at også 



børnene kunne tjene gode penge i tørvene i sommerhalvåret holdt sulten 
fra døren. 

* 

Marie Formslæbers mor, Cathrina Andersen, født Petersen Schmidt, døde 
på Skive sygehus den 10. august 1922, kun 42 år gammel. 
Moderen døde 4 dage før Maries 20 års fødselsdag og blev begravet på 
Rønbjerg kirkegård dagen efter ældste havde rundet de 20. 
 
Der går mange mere eller mindre sandfærdige fortællinger om Marie 
Formslæber.  
Èn af dem går på, at Marie og hendes søskende blev forældreløse, da hun 
var 12 år. Hun skulle så (trods kun 12 år gammel) have taget sig af flokken 
af mindre søskende, - opdraget dem og ”holdt hus for dem”.  
Hun har sikkert taget sig af dem i forældrenes hus, men hun var altså 20 år, 
og faderen var ikke død. Han nævnes – i modsætning til moderen, 
Cathrina, – ikke som død ved yngste datter Annas bryllup i 1936 med Jens 
Slider. 
 
Da moderen døde, var Maries ni søskende mellem 1 og 18 år, hvoraf de 
syv var ukonfirmerede. 
Ved folketællingen 5. november 1925 blev Marie opført som 23-årig 
husassistent hos faderen, og hjemme boede de fem yngste og 
ukonfirmerede børn. 
Ved folketællingen 5. november 1930 blev Marie opført som 28-årig 
husassistent, og hjemme boede de tre yngste og ukonfirmerede børn. 
 

* 


