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»BØDKERVISEN«
om musikanter-brødrene fra „Søvig“*) 

(Melodi.: I skoven skulle være gilde).

Der wa engang træj Spellemænd
— å fiollæj å Bh —
di tow wa Brødre te den jenn 
å di wa fræ Søviih, 
men JACOB wa den ældst, 
å KRESTEN wa den mæld’st, 
å ANDERS han spælt osse mæ’ 
te Gild’ å hwa som hælst.

En Daw wa Jacob i Hobrow
— å fiolæj å lih —
di dånst i Håstrup-gorens Low — 
men di kom te å bii — 
for BERRET stod å glow’ 
så Jakob taft si Bow:
„Åh bette Berret, la mæ vær’, 
hejs taver A mi How!“

Men Berret’s Får han band’t den Tøs
— å fiolæj å lih —
han gjor si Dætter arreløs 
du hun fløt te Søviih.
Men Berret hun wa stærk; 
de fik hind’ Mand å mærk, — 
men Jakob spælt „Den toppet Høn“, 
å så gik han te Kjærk.

KRÆN BØKER kyldt si Fiolin
— å fiolæj å lih —
å gywt sæ mæ MARI-KATRIN — 
å sa wa de te sii.
Di såh, Mari wa sur, 
å Kresten en Filur:
„Mæ ka I find’ i „Baljen“, såh han, 
hwissom han bløw spur.

Men let om let bløw „Baljen“ fuld
— å fiolæj å lih —
ow Bøn, å de wa åll de Guld 
Kræn Bøker ku bestrii.
Mari å Bøn’en hwæll, 
å Kresten gik imæll; 
men så en Daw gik AJS å NIELS 
mæ Få’ren ud å spæll!

Men no ka I jo wal fås to
— å fiolæj å lih —
mi Viis æ it te Æhn ino, 
om Brødren fræ Søviih, 
for jen å tow æ træj — 
vi ska ha ANDERS mæj —
AJS BØKERs Fiolin wa kjæn’ 
fræ Bigum te Huhæj!

Omsi i bløw Anders osse gywt
— å fiolæj å lih —
iren 1NGEBORRE J eg’ let hywt — 
hind Hueser di wa hwii!
I „Skivdal“ føødt hun PIE, 
så vild’ hun it ha flie, 
men hwa P. HALSKOV så fik ve’, 
så ku’et spæll å lier!

Men no fik Visen Æhn endda
— å fiolæj å lih —
om JAKOB å KRÆN BØKER ja, 
å AJS, å hwa di hii.
„Di døgti å di skrapp — 
å så di rår å slapp!“ —
Men si dæ sjæl i Spæjlet hie, 
å døm så it for rapp!

(W. K. /. 1960).

) SØVIG udtales med langt, betonet i — altså ikke tryk på SØ, og g er næsten stumt.



Kognatisk efterslægtsregister 
over samtlige efterkommere efter 

den gamle musikanterslægt BØDKER af »Søvig«
Lindum sogn, Nørlyng herred, Viborg amt

tildels med biografier, især for personer i de ældre generationer, begyndende 1732 — 
medtager seks generationer — omfatter ca. 2000 personer.

Bogen er samlet og skrevt på grundlag af kirkebøger og andet arkivmateriale, 
skriftlige og mundtlige meddelelser, indsamlet i årene 1938—1960, og videregives her
med til slægtsmedlemmerne med tak til alle, der har bidraget med oplysninger, hvorved 
bogen samtidig blev en slægtshistorie.

Wilh. Kjær fensen.

Slægts hjeml net »Sovig« - fot. 1955
(Sc omtalen side 10)

Mens graven kastes, vuggen gynger, 
og liv udsletter dødens spor, 
sa mimer sig igen forynger 
hver ædel slægt i syd og nord. 
og mindet, som Guds miskundhed, 
forplanter sig i tusind led! —

Grundtvig 1833-
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man endnu ikke er fortrolig i ned bogens brug — være hurtigst at slå op på 
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Den fulde forståelse af personernes indbyrdes slægtssammenhæng opnåes 
dog først, når man har sat sig ind i brugen af NØGLEN, side 16 nederst.

(At slægtsregistret er „kognatisk“ vil sige, at det medtager efterkommere 
såvel efter kvinder som efter mænd).

Den omstændighed, at slægten BØDKER for stamgruppens vedkommende er en 
musikanterslægt gør det naturligt at betone det musikalske indslag i slægten, men slægts
bogen giver tillige — foruden den rent slægtsmæssige orientering — oplysninger af 
menneskelig, slægts- og kulturhistorisk art om de ældre slægtled gennem de mange 
skriftlige og mundtlige meddelelser, der er efterladt af gamle slægtninge, der havde 
sans for disse værdier, der hermed gives videre til vore efterkommere, og som bærer 
præg af at være „set gennem slægtskærlighedens brille“!

Desværre måtte tanken om at supplere slægtsbogen med portrætter af slægtens 
gamle opgives; det ville fordyre bogen ganske betydeligt. Men måske vi ad åre kan få 
råd til et særligt billed-supplement i tilknytning til slægtsbogen. Vær derfor påpasse
lig med de gamle familiefotos!

W. K. J.
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INDFØRING I SLÆGTEN
— Historie, kår og miljø m. m.

Som slægtsnavn gär navnet BØDKER iængere tilbage i tiden end kirkebøgerne, der 
for Lindum sogns vedk. er påbegyndt år 1686, og ældre kilder kan næppe findes, men 
iflg. en gammel mundtlig tradition var den første bærer af navnet bødkermester på 
TJELE HOVEDGAARD (Sønderlyng herred) omkr. midten af 16-hundrederne, og 
allerede han skal have været musikant. Hjemstavnsforfatteren „Knud Skytte“ (Jacob 
Nielsen, f. 1830, se side 89) har bl. a. en fortælling, „Lai paa Gaarden“, og drengen 
Lai (et opdigtet navn) skal være den side 16 her i bogen nævnte Peder Bødker, født 
omkr. sidst i 16-hundrederne, men som ikke er fundet født i Lindum sogns kirkebog. 
Lai bliver iflg. Knud Skytte oplært i violinspillet af sin far, der var lærer, men ved fa
derens død kommer Lai i bødkerlære på „Herregaarden“, der hos K. S. altid er Tjele 
Hovedgaard, og her ender han som bødkermester. Men alt dette lader sig imidlertid 
ikke påvise. Desuden er vor slægt jo ikke den eneste bærer af navnet BØDKER, der vel 
har sin oprindelse i professionen. Derimod er det blevet fortalt, at den violin, Knud 
Skytte selv spillede på — han var en særdeles habil violinspiller — havde været hans 
oldefars, altså den side 16 her i bogen nævnte Anders Pedersen Bødker. Om man så 
lieraf kan udlede, at også han var musikant er et andet spørgsmål, men at hans tre søn
ner: Jacob, f. 1753, Christen, f. 1756, og Anders, f. 1760, var ferme og ansete musi
kanter, såvel som nogle af deres mandlige efterkommere, er tilstrækkeligt godtgjort 
gennem gamle slægtninges beretninger og kan ikke drages i tvivl. — Se side 9 nederst.

Som det fremgår, havde de ældre slægtled tilknytning til godset TJELE, enten som 
fæstere eller håndværkere, nogle var tillige skovfoged, men en eftersøgning i godsets 
gamle protokoller har kun givet et magert resultat idet en del af dem er gået tabt ved 
brand, eller de er i en så misserabel forfatning, at de ikke lader sig læse. Heller ikke 
Tjele sogns ældste kirkebog, der begynder 1724, har givet oplysninger af større inter
esse. —

Historiens naturlige rytme har vel ofte grebet ind i den enkeltes ellers så stilfær
dige — ofte trælsomme tilværelse. Stærke tildragelser har rystet sindene, eller sensatio
ner af lokal art har for en tid sat en smule kolorit på den grå hverdag og udløst sinds
stemninger alt efter begivenhedernes art. Og beretningerne, også om tildragelser, der 
forekommer os betydningsløse, er gennem generationer fortalt videre til børn og børne
børn af familiens gamle, der ofte var i besiddelse af stor fortællekunst; og de blev på
hørt med åbne sind af de unge, for hvem disse fortællestunder hos de gamle i aftægts
stuen var noget, man så hen til. Her fik danmarkshistorien mæle — og bibelhistorien 
— vel ofte på en noget utraditionel måde, men levende og nærværende, og her stod de 
gamle, forlængst hensovede slægtninge op af deres grave og tegnede sig lyslevende for 
de unge tilhørere.

De gamle har kunnet fortælle om „Den onde Lensmand“ på Tjele, Erik Grubbe, 
og hans ulykkelige datter Marie Grubbe; om Maren Juul, der boede på „Bigumgaard“ 
(omkr. 1630) og lagde de omliggende byer som „Bønderhartkorn“ under den lille 
hovedgård, der ved hendes ægteskab med Erik Grubbe lagdes under TJELE, og at Erik 
Grubbe Jod bygge fæstegården ,,Erikstrup“ på „Bigumgaard“s jorder nær skoven og 
gav den sit eget navn. Han lod sin skriver, der hed Munk, blive fæster af „Erikstrup“! 
Med disse navne har de unge tilhørere følt sig helt på hjemlig grund. Mere fjernt fore
kom dem nok fortællingen om den gale ..Skipper Clement“, der med sine vilde horder 
drog plyndrende og brændende gennem landet og afbrændte endogså TJELE og VIN- 
GEGAARD.

Med dydig forargelse i blik og stemme har kvinderne videregivet den sidste pi
kante historie om den kvindekære ritmester Gert v. Levetzau på TJELE (først i 17- 
hundrederne), der betalte en „Stenkunstner“ 3000 Rdl. for et marmor-epitafium for
uden en prægtig ligkiste af marmor og alabast, båret af skønne kvindeskikkelser som 
et sindbillede på, at ligesom kvinder havde forlystet ham i livet, så skulle de nu også 
indbære ham i døden! (Forfærdiget af kunstneren Ehbisch år 1740, kan ses i Tjele
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kirke). Som noget skelsættende i slægtens historie har man berettet om Liittichauernes 
ankomst til TJELE, om generalmajor C. D. v. Liittichau, der i 1759 oprettede Tjele til 
ct stamhus, hvorefter kårene mildnedes mærkbart for fæstere og tyende. En ny tid var 
ved at oprinde!

Med gru har man oplevet henrettelsen af den 18-årige unge pige i Hobro, der i 
1813 satte ild i et hus, hvorved en stor del af Hobro by, der da havde 3 — 400 ind
byggere, brændte. Eller henrettelsen af dobbeltmorderen Rasmus Mørk på Klejtrup 
Hede i 1879. Han havde myrdet den Klejtrup-Høker, Peder Pedersen, og hans tjeneste
karl, Anders Jensen Bødker (der dog ikke vides at være af „vor“ slægt) — sidstnævnte 
ved en fejltagelse; det var høkeren, han var ude efter! Henrettelser var dengang en of
fentlig „forlystelse“, og folk kom fra nær og fjern for „til Skræk og Advarsel“ at 
blive belært! — Også krigene har gennem tiderne bragt fortræd og ulykke over sages- 
lose bønder og andre småfolk af „Almuen“ — der alene var værnepligtige. Mangen 
lerkrukke med mønter eller sølvtøj er blevet nedgravet i ufredstider, når fjendtligo 
tropper — eller egne lejetropper — huserede, skændte og brændte blandt hjemmenes 
kvinder, børn og gamle, mens alle våbenføre af mandkøn var borte „i Kongens Tjene
ste“. — I treårskrigen 1848 — 50 var bl. a. Anders Christensen Bødker på „Skakken- 
borg“ og hans to sønner Anders og Jens Christian (se side 85) med i den ærefuldc 
kamp, fra hvilken Jens Christian vendte hjem med et knust knæled, og i 1864 var f. 
eks. tre af „Knud Skytte“s brødre med i det ulykkelige tilbagetog fra Dannevirke; de 
vendte dog hjem med liv og lemmer i behold. Det kan undre, at ovennævnte Anders 
Christensen Bødker på „Skakkenborg“ i Bigum var med trods sine 52 år, men mange 
gik frivilligt med i denne kri'g opildnet af det åndens sus der i disse år gik over lan
det, nationalt og kristeligt, frembåret ikke mindst af Grundtvigs storsynede forkyn
delse, der publiseredes gennem tale og skrift, bl. a. gennem det af Grundtvig i krigs
årene udgivne blad „Danskeren“, der også bragte de nye fædrelands- og soldatersangc, 
der da fremkom, og det var ikke mindst blandt den jævne almue-befolkning, der jo var 
stærkest engageret, at dette åndens røre vandt gehør og derved „vakte et Folk af Dvale“’

Kår og miljø.
Som fæstere og håndværkere under TJELE har kårene i nogen grad skiftet med 

de skiftende „Herremænd“, der i ældre tid havde hånd og halsret over fæstere og ty 
ende; og uden at fortabe sig i sentimentale historier om træhest og hundehul m. m. ser 
vi ofte ældre tiders fæstebonde som en ynkværdig, forkuet og ofte drikfældig stakkel, 
der blev slået i hartkorn med sine dyr og handlet med som sådan. Var man heldig at 
have en nådig „Herremand“, så var der da den allestedsnærværende ridefoged, der - 
alt efter sin natur — kunne mildne eller forsure tilværelsen for sine undergivne. De 
mange beretninger om bestialske ridefogder er nok ofte blevet overdrevne, og sikkert 
er det — som også Knud Skytte fortæller i „En Hovdag paa Tjele“ — at disse også 
blev drillet og belukset efter kærkommen lejlighed. Ridefogden skulle jo på sin side- 
stå sig godt med herskabet og stå til regnskab. Men et øgnavn som „Bettefanden“ siger 
jo en del om pågældende ridefoged!

Flere samstemmende vidnesbyrd går ud på, at Liittichau’erne på Tjele var „gode 
Mænd“, der havde forståelse for fæsternes vanskeligheder.

Og BØDKER-slægtens fæstebønder og husmænd måtte jo dele samtidens kår. 
Man skeldnede mellem „Arvefæste“ og „Livsfæste“ eller „simpelt“ fæste. Arvefæstere 
kunne frit sælge og pantsætte deres gårde. Der hvilede på dem kun nogle større årlige 
afgifter end på selvejeren. Men livsfæste gjaldt kun for fæsteren og hans hustru i deres 
levetid: ved deres død tilfaldt gården igen ejeren, og før et nyt fæste kunne tiltrædes, 
måtte der betales en sum i „Indfæstning“, varierende med fæstegårdens eller -husmands
stedets størrelse m. m., der også var afgørende for hvor mange personer og evt. heste, 
man var pligtig at stille med, samt hvormange årlige hovdage. — Niels Christensen 
Bødker f. eks. (side 87) der var fæstehusmand og overtog fæstet af „Baljen“ efter sin 
far. eller rettere sin mor, ved dennes død i 1828, og sad på livsfæste som de fleste af 
slægtens mange fæstere, skulle i „Indfæstning“ betale 200 Rdl. og svare en årlig afgift 
af 10 Rdl. Besætningen var på 1 hest, 3 køer og nogle får og et par svin, med ret til at 
lade dyrene græsse skoven under en hjorddrengs opsyn. Desuden skulle han arbejde 
8 dage årligt i planteskolen, 2 dage i engen i høslet (de også af Knud Skytte omtalte,
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store engarealer langs Skals å: „Saxdal“ og „Graakjær“ — se sognekortet). Til hus
mandsstedet hørte 8—9 tdr. Id. samt nogen græsningsret for kreaturerne. Der sås gen
nem fingre med, at man hentede kvas til eget forbrug i skoven, for — som Niels Bød
ker (s. 87), der blev 92 år, siger: „Det laa jo nok udenfor Aftalen, men Helmuth og 
Christian Liittichau var gode Mænd!“ — Af „Hougaard“ i Bigum skulle fæsteren, 
Niels Nielsen Hougaard (s. 93), gift med Anna Christine Christensensdatter af „Bal
jen“ i 1830 betale følgende skatter og afgifter til TJELE Hovedgaard (iflg. de gamle 
kvitteringsbøger, der opbevares på gården)

Landsskat...............................................
Rogatitionsskat*......................................
Brandpenge............................................
Toldafgift..............................................
Rugpenge ...............................................
(ulæseligt) .............................................
Landgildepenge.......................................

15 Rdl. 47 Mk. halvårligt 
1 Rdl. 441/2 Mk. halvårligt 
0 Rdl. 75 Mk. halvårligt 
0 Rdl. 35/2 Mk. halvårligt 
0 Rdl. 8 Mk. halvårligt 
0 Rdl. 13/2 Mk. halvårligt

14 Rdl. 30 Mk. helårligt
eller et helårligt beløb på ialt 50 Rdl. 80 Mk. — Hartkorn: 3 tdr. 5 Skp.

Denne gamle slægtsgård, der må betragtes som hovedparcellen af den omtalte 
„Bigumgaar“, der jo var en lille hovedgård (heraf gårdens navn: Hovgaard) har med 
den nuværende ejers søn, forpagter Niels N. Hougaard, f. 1921, været bolig for familien 
Hougaard gennem 8 generationer og er altid blevet overtaget af en søn, der hed Niels 
Nielsen Hougaard. Den er een af landets ældste slægtsgårde og lå oprindeligt nede i 
Bigum by ved søen, men i 1832 fik den daværende fæster Niels N. Houeaard, f. 1808, 
(nævnt ovenfor) tilstillet de „Conditioner“ af ejeren, Liittichau til TJELE, hvorefter 
han skulle nedbryde den gamle gård og opbygge den på gårdens mark, dens nuværende 
plads ved Vammen-Lindumvejen, hvor det smukke, velbevarede stuehus, der for en del 
er opført af de gamle materialer, endnu tjener Hougaard-familien som bolig.

Dokumentet vedr. nævnte konditioner opbevares endnu på „Hougaard“ og giver et 
interessant billede af omstændighederne ved en gårdudflytning i hine tider, hvorfor det 
skal meddeles her som det er skrevet — egenhændigt af „Herremanden“ selv; altså i 
1832:

CONDITIONER hvorefter afdøde Niels Hougaards Enkes Gaard i Bigum over
lades i Fæste til Sønnen Niels Nielsen.
1) Fæsteren er pligtig til at udflytte Gaardens Bygninger paa Gaardens Marklod, paa 

et af mig nærmere bestemmende Sted, og erholder han dertil ikke anden Hjælp 
end Behørende Eege (?) Undertømmer til udvendigt Brug for Sauglønner? — 
samt fornødne Tækkerafter (?) og Vægge (?) hvilket alt han selv skover og be
koster hjemført uden Udgift for mig. Gaarden skal være udflyttet og aldeles fær
dig inden 1834 Aars Udgang og skal af de gamle Bygninger i Byen og ved Skoven 
anvendes alt, hvad jeg deraf finder tjenlig til Udvendigt Brug. Desuden forbe
holder jeg mig at bestemme hvilket og hvormeget af det gamle Overtømmer der 
skal anvendes i de nye Huse som bestemmes til 38 a 42 Fag ialt. Naard Bygnin
gerne er fuldførte bliver holdt Synsforretning over samme, tillige med Besætnin
gen og Inventarium som en lovlig Overtaksationsforretning for Fæsteren.

2) (?) Skatter og Afgifter af Gaardens Hartkorn og tilliggende svarer Fæsteren 41 
rette Tider, men uden Landsskattegodtgørelse.

3) I Landgæld svarer og betaler Fæsteren aarlig 14 Rb. Sølv og 1 Td. 3 Skp. Rug 
samt forretter aarlig 4 kørende Rejser og Skovning som forhen af Gaarden saa- 
velsom andre Gaarden fra ældre Tider paaliggende Byrder.

4) Fæsteren er pligtig til at holde sine Kreaturer fra Skoven til alle Aarets Tider naar 
forlanges.

5) Alle andre Forpligtelser, hjemlet i Anordningerne og som i nye Fæsteres Fæste
breve er indført bliver ligeledes indførte i dette Fæstebrev til hans Efterretning.

Rogatitionsskat, formentlig af lat.: rogate, d. v. s. „beder“, og var 5. søndag efter påske, 
der vel var offerdag for denne skat.
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6) Ud1' Tndfæste skal Fæsteren betale 100 Rb. Sedler, hvoraf 50 Rb. betales d. 19
Sepi. førstkommende, og Resten, 50 Rb. Sedler, i tre paa hinanden følgende Aar 
fra 1834 Aars Udgang at regne. Foruden denne Indfæste betaler Fæsteren selv 
Omkostninger ved Fæstebrev og Synsforretning, samt 10 Mark i Fogedpenge som 
erlægges paa een Gang den 29. Sept. d. A.

7) I det tilfælde at Vandmangel ved nærmere undersøgelse paa Gaardens Marklod 
aldeles skulle forhindre Gaardens Udflytning paa Lodden, og som følge deraf 
Fæsteren forskaanes for endel Bekostninger, bliver Indfæstningen at forhøje til 
160 Rb. ialt som erlægges inden dette Aars Udgang, thi det skal inden 6 Uger af
gørende bestemmes om Gaardens Flytning skal finde Sted eller ikke. —

Naar disse Conditioner i eet og alt er opfyldte fra Fæsterens Side er den af hans 
afdøde Forældre til Thiele Stamhus paadragne Gæld af Skatter og Landgæld ganske 
eftergivet.

Thiele, 22. Juni 1832. 
LiMcbau.

Denne forældrenes skattegæld fremgår af de omtalte kvitteringsbøger, hvoraf man 
ser, at i årene fra omkring 1823 til 1830 er der oparbejdet en gæld til TJELE på 260 
Rbdl. — vel i de år, moderen sad som enke, og sønnen endnu var meget ung. Jfr. 
kriseårene efter Napoleonskrigene! - Denne gæld får sønnen nu eftergivet mod op
fyldelse af ovennævnte konditioner. Og herefter ses skatterne at være betalt „til rette 
Tider“! — Man synes ellers, det var ret hårde betingelser den da kun 24-årige Niels 
N. Hougaard måtte hæfte for. —

Samme år, 3.11.1832, stod hans bryllup i Lindum kirke med Anna Christine 
Christensdatter (Bødker) fra „Baljen“ ved Lindum Skov, hvorved disse to gamle 
slægter indgik i hinanden. Se side 93.

De gamle af slægten Bødker var hyppigst småfæstere, håndværkere, og for nogles 
vedkommende tillige musikanter, omend det forholdsvis var et fåtal, der strøg fiolen 
officielt. Men håndværket ses at gå hånd i hånd med landbruget; man var ikke spe
cielt bødker, snedker, træskomand o. s. v. — man kunne det hele. Det hørte med til op- 
dregelsen at kunne arbejde i træ, og at disse gamle håndværkere ikke var almindelige 
„Klamphuggere“ ses af deres efterladte indbo-genstande, af hvilke enkelte er bevaret i 
familien: Stole, skabe og andre nyttegenstande, og om Anders Nielsen Bødker (s. 91) 
fortæller hans fætter, lærer Anton Pedersen, at Anders da selv havde lavet sin violin, 
som efter Anton P.s mening „lød ganske udmærket“. Anders spillede ellers ikke offent
ligt, men var „fuld af musik“! —

KÅRENE i disse småhjem var — efter vore begreber —• fattige, og en næsten 
ufattelig nøjsomhed i kost og vaner var en nødvendighed. Herom har Knud Skytte for
talt smukt og oprigtigt i sin fortælling „En Husmands-Jul“, der skal være en beretning 
om en situation fra hans eget barndomshjem „Baljen“. —- Den daglige kost bestod 
mest af grød, mælk og kålsupper med en bid flæsk til en humbling tørt, groft rugbrød. 
„Kage“, d. v. s. flormelsbrød, bagtes kun til højtiderne og betragtedes med hellig ær
bødighed. I det hele taget var respekten for brødet stor, og gamle rituelle handlinger 
knyttede sig til det. — Den lange række af grå hverdage, der begyndte længe før dag, 
afbrødes af diverse større og mindre gilder og fester: Tiendegilde, Plovgilde, Skaar- 
gilde o. s. v. — eller der blev indbudt til „Liegstow“ i en af gårdenes storstue. Og ikke 
at forglemme de fester, som livets rytme naturligt førte med sig: Bryllup, barnedåb 
(barselgilde) og — ja, endog begravelser kunne undertiden henregnes til denne kate
gori, når det maske drejede sig om en udlevet, gigtplaget og stakåndet gamling, der selv 
havde ønsket, og sparet op til et standsmæssigt gravøl.

Ved disse og lignende lejligheder var musikanterne uundværlige til befordring af 
munterheden, der gerne manifesterede sig i de gamle, livlige og usentimentale folke
danse, kæde- og turdanse, der drog alle med ind i sin tryl lekreds og for en stund gav 
glemsel for, hvad der ellers kunne tynge på sindene af økonomisk, helbredsmæssigt 
eller anden art. Og her kunne man tilføje den almindelige skræk og utryghed, forvoldt 
af overtroen, der var meget udbredt, ikke mindst blandt almuen. — Den tids munter
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hed og løjer kunne ellers nok — målt med vor alen — være ret grovkornet, og den 
gode stemning forhøjedes ved sådanne festlige lejligheder i takt med overdådigheden 
af god mad og drikke, der afveg så behageligt fra hverdagens tarvelige levevis.

ÅNDS- OG BONDEKULTUR. På baggrund af denne tilsyneladende verdslighed 
er det for nutidsmennesker bemærkelsesværdigt, at mange af disse mennesker, de samme 
der deltog i disse verdslige gilder, samtidig var gudfrygtige og i gammeldags forstand 
fromme kristne, for hvem kirkegang og altergang var selvtølgelige og uundværlige fak
torer i livet, som det formede sig for uem, der jo ikke kendte velfærdsstatens velsignel
ser, såsom understøttelser, forsikringer mod brand og anden skade, sygehuse og — ja 
selv „Doktoren“, der nærmest var et frygtet væsen, man først tyede til, når man var 
stedt i yderste nød, og de ellers så prøvede husråd og „Den klog’ Mand“ havde vist 
sig nytteløse. Men tro ikke, at den nødstedte var ladt i stikken! Nej, hjælpsomhed og 
ot i ervil je var noget selvfølgelig, som man end ikke skulle have tak for. Desuden kunne 
man jo selv være den nødstedte i morgen! Tiggerstaven og fattighuset var frygtede, 
men nærliggende muligheder når sygdom eller misvækst og uheld satte ind. Man stred 
så længe man orkede, og denne stædige selvopholdelsesdrift var utvivlsomt udslag af 
åndelig rejsning og sund æresfølelse; man klynkede nødigt.

M. h. t. de gamle af slægten BØDKER, d. v. s. i tidsrummet omkr. 1750—1850 
foreligger tilstrækkelige skriftlige og mundtlige vidnesbyrd til, at man kan danne sig et 
troværdigt billede af dem og deres tid, deres indstilling til liv og død, til kirken og 
dens budskab m. m.

Af de gamle kirkebøger fremgår, at medlemmer af slægten BØDKER ofte var 
„Gæster ved Herrens Bord“, hvilket kan ses af kommunikant-lortegnelsen. Og gang på 
gang figurerer gamle Jacob Bødker (f. 1755), der var en flittig kirkegænger, som fad- 
cer eller vidne ved dåb af børn, der i øvrigt ikke kommer ham ved; men han var som 
regel til stede ved gudstjenesten og blev så — efter tidens skik — anmodet om at stå 
hos, når ikke andre var blevet indtegnet hos præsten. Alle kendte jo alle i dette lille 
bondesamfund! Og dåb var vel for dem ikke kun først og fremmest en navngivnings
ceremoni. Ikke fødselsdatoen, men kun dåbsdatoen blev indført i kirkebogen. Desuden 
blev børnene som oftest hjemmedøbte straks efter fødselen, og siden fremstillet. — Men 
det fremgår også af flere samstemmende beretninger, at gudsfrygten ikke blot var til 
søndagsbrug. Når det gryede ad dag — og de gamles dag begyndte tidligt — gik en
hver til sin dont, men når det enkle, simple morgenmåltid skulle indtages — ofte ny- 
malket mælk med rugbrødsterninger i — samledes alle om bordet, både tyende og fami
liens egne medlemmer, hvorpå husfaderen bad bordbønnen eller læste af andagtsbogen 
(jvfr. Jeppe Aakjær: „Far ta’r ned saa tung en Bog, med Gud han hvisker sammen!“) 
Og blandt BØDKERNE blev der sunget en salme, helst en frisk Kingo-morgensalme. 
BØDKERNE var et syngende folk, og da salmebogen var deres eneste sangbog, måtte 
den holde for: „LAD SYNDEN El I DAG MIN SIEL FORBLINDE, AT JEG MIN 
GUDS BEHAG KAN RET BESINDE!“ Således fortælles der, at længe efter, at den 
„Evangelisk kristelige“ salmebog i 1796 var bleven indført ved lov, holdt man stædigt 
fast ved Kingo’s salmebog! Hans karske og livsnære forkyndelse passede bedre for dette 
jordbundne bønderfolks åndelige behov. — I forbindelse med omtalen af denne mor
genandagt skal her indføjes et lille intermesso, fortalt af lærer Anton Pedersen (s. 54) 
der som 10-årig engang besøgte sin moster og onkel, Niels Bødker og Ane Kristine 
Jacobsdatter (der jo begge var BØDKERE), ved hvilken lejlighed han pådrog sig Niels 
Bødkers ugunst. Da man var samlede om morgenbordet var Anton kommet til sæde på 
„Slagbænken“, en bænklignende kiste, der om dagen afgav siddeplads, men om natten, 
når låget var loftet af, var sengeplads for indtil fire børn, der lå fodvendt to og to. 
Men på det tidspunkt var husets børn halv- eller helvoksne, hvorfor slagbænken var 
omdannet til rugerum for 4 „Skrukker“, der rugede der i hver sit rum med egen ud
gang til stuen med det sandstrøede lergulv. Under morgensangen (der dog næppe var: 
Som Hønen klukker mindeligt!) gav Anton pludselig et ræddeligt vræl fra sig. En af; 
hønsene havde hakket ham i de bare ben! Resultatet af denne utidige afbrydelse var 
stor fortrydelighed hos de ældre, og halvkvalte latterudbrud fra de unge. Niels Bødker 
havde lidt vanskeligt ved atter at finde ..Tonen fra Himmelen!“

Når Christen Bødker (f. 1756, side 84) ved forårstide drog i marken, så liden
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den var, med sin sædekurv, slog han i al stilhed korsets tegn over det dyrebare sæde
korn, der for den tids mennesker var „mer en Gumlekost for Øg og Fæ“. — Og ved 
solnedgang, når bedeslagene lød fra Lindum kirkes tårn, tog han huen mellem de fol
dede hænder og stod således en stund. Ingen kendte, hvad natten kunne bringe! Og når 
det var børnenes sengetid var hustruen at finde ved børnenes sengested, syngende en 
enfoldig sang om „Guds hellige Engleskare“!

Der er intet i alt dette, der berettiger til at mene, at det „kun“ var tradi
tioner, man førte med sig, eller at man ønskede at stille sig i positur. Det var en enkel, 
enfoldig gudsfrygt, forankret i skriftens ord, og som jo i tid ligger før Grundtvig og 
Vilh. Beck. Den fremtræder for os som en barnlig tillidsfuld, umiddelbar og ydmyg 
skæbnetro, som end ikke rationalismens forstands-tro kune tage livet af. Men det er på 
den anden side heller ikke den verdensfjerne, pietistiske fromhed, ikke den pietisme, 
der i optagethed af egne bods- og fromhedsøvclser næppe ser sin næste! Man nøjedes 
ikke med at leve iblandt, men MED sine medmennesker. Og denne medleven i det 
„verdslige“ liv på godt og ondt, deltagelsen i dette lille bondesamfunds bredtfolkelige 
fester og forlystelser mellem mad og gammeløl og muntre spillemandstoner har vel 
ubevidst befordret skyldfølelsen og ydmygheden og gjort budskabet om syndernes for
ladelse til noget nærværende og konkret! Med hinanden delte man det timelige livs 
ydmygelser og det evige livs ord: „Dine Synder er dig for Jesu Kristi Skyld forladne!“ 
—- (Mere om samme emne side 84 og 85).

De gamle af slægten BØDKER var jævne hverdagsfolk. Deres dåd var ikke af de 
glimrende, ikke af den slags, der giver position; langt hyppigere af den art, der giver 
en krummet ryg og gør gammel før tiden. Men vi kan vist uden overdrivelse sige, at 
det er ånden fra disse mange småhjem i ubemærketheden, der lever videre i alle gode 
kræfter og traditioner i det danske folk!

MUSIKANTERNE blandt slægtens gamle havde ved deres spil en god ekstraskil- 
ling, der nok ofte har stivet en tyndslidt økonomi ganske godt af og gjort dem mindre 
afhængige end deres alm. bønder-kolleger. Men til gengæld har de måttet døje mange 
drøje vandringer ved nattetide i vinterkulde ad uvejsomme, tilføgne spor. Det synes for 
de flestes vedkommende dog kun at have været i de yngre år, man gik ud med „Fiolen“, 
der gerne opbevaredes i en særlig kalveskindspose for at beskytte instrumentet mod fugt.

Nogle af disse spillemænd havde tilegnet sig betydelig færdighed på deres instru
ment, trods de som regel noget arbejdsstive fingre. Og at det ofte var gennemmusi- 
kalske og musikglade mennesker, kan næppe heller drages i tvivl. De gamle folkedanse- 
melodier vidner i sig selv om en enkel, barnlig livsglæde med deres snart yndefuldt 
vuggende, snart kåde, inciterende rytmer, der for den bedste dels vedkommende ofte 
synes at have haft klassiske forbilleder. Og det er da også sandsynligt, at disse musik
glade spillemænd ofte er draget ind til købstaden, når stadsmusikanterne dér koncerte
rede med de gamle barok-mestre eller måske Haydn og Mozart på programmet. Mange 
af folkedansemelodierne synes at være Haydn-inspireret, omend omsat i en djærvt- 
folkelig form, og måske er de det også. En ferm spillemand har hørt Haydn’s eller an
dre ældre mestres mere iørefaldende ting og er så gået hjem og forsøgt at ryste noget 
lignende af sit violintræ.

Kun de færreste af ældre tiders musikanter kendte noderne, og der fandtes kun 
noder til melodistemmen. Secund- og basstemmen såvelsom evt. Clarinet eller fløjte
stemme blev improviseret. Primoviolinen benyttede sig meget af dobbeltgreb og især 
de løse strenge. Secundviolinen akkompagnerede både i tertser, kvarter, kvinter og sek
ster, alt efter som hans musikalitet og færdighed tillod, men med blot to violiner kunne 
et par ferme musikanter få instrumenterne til at synge med en fylde, som var det en 
kvartet, og med en rytmisk spændstighed og appel, der virkede på de dansende som 
elektriske impulser! Ja, det var visselig ikke ligemeget, hvem der håndterede instrumen-
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terne! — Nogle af melodierne synes at gå langt tilbage i tiden, men hvem der har 
komponeret dem, ved man kun sjældent, og man kan vel ikke altid gå ud fra, at „Jens 
Skjødes March“ er tilvirket af Jens Skjøde; eller „Lars Kuskes Firtur“ af Lars Kusk, 
o. s. v. Men nogle benævnelser som f. eks. „Fransøsisk Kontra“ kunne tyde på at vær« 
en dansk imitation af en gammel fransk stil-dans, måske indført af de unge adelsmænd 
og junkere på „Herregaarden“. Denne import af bl. a. danseviser er der jo tradition 
for, hvad angår de middelalderlige folkeviser! — Og ligesom disse, er folkedansmelo
dierne vandret fra land til land og fra egn til egn, kun modtaget gennem øret, og derfor 
ofte undergået væsentlige ændringer inden de — via de adeliges „Gyldne Sale“, hvor de 
måske blev lanceret af indkaldte „Violoner“ og andre professionelle — nåede ud til 
almuen i een for denne tilgængelig og „ausführbar“ facon!

Det vides ikke, om BØDKER-musikanterne har komponeret selv, men noget kunne 
tyde på, at følgende ganske yndefulde vals kan skyldes Niels Christensen Bødker (f. 
1801, side 87) i hvis nodebog den var optegnet, og den er ikke fundet optegnet i an
dre samlinger, men som den gengives her, er den gået i arv fra Niels Bødker til sønner 
(Knud Skytte bl. a.) og sønnesønner, af hvilke nogle var habile violinspillere.

Af slægtens ældste var nedenstående kendte og ansete MUSIKANTER:
ANDERS PEDERSEN BØDKER, f. 1722, fæster af „Søvig“ - og hans tre sønner:
1) JACOB BØDKER, f. 1755, side 41 — med sønnen:

ANDERS BØDKER, f. 1804, side 44.
2) CHRISTEN BØDKER, f. 1756, side 84 — med 2 sønner:

ANDERS BØDKER, f. 1796, side 85 — med sønnen:
ANDERS BØDKER, f. 1823, side 85.

og NIELS BØDKER, f. 1801, side 87 — med sønnen:
JACOB NIELSEN, f. 1830, side 89.

3) ANDERS BØDKER, f. 1760, side 118 — med sønnen:
PEDER HALSKOV, f. 1803, side 118.
Endvidere en del ikke-professionelle.

Niels Christensen Bødker (f. 1801, se ovenfor) beskrives som en stor dygtighed 
på sit instrument og kunne tillige skrive noder, hvilket var ret usædvanligt for den tids 
spillemænd, Hans nodebog skal bero i Folkemindesamlingen i Det kgl. Bibliotek. — 
Hans søn, Jacob Nielsen, var ikke „professionel“, han var lærer, og som hjemstavns
forfatter kendt under pseudonymet „Knud Skytte“, men der går frasagn om hans violin
spil, med hvilket han kunne underholde folk i timevis, uden at man trættedes. Hans 
repertoire var små underholdningsstykker, sange og viser, som han ofte sang „med sin 
lyse, velklingende Røst!“ Men også de gamle folkedansemelodier kendte og elskede 
han; dem havde han fået ind „med Modermælken“. (Se side 89).

9



Slægtshjemmet „SØVIG“. — Så sandt som brødrene JACOB, CHRISTEN og AN
DERS BØDKER jo blev født i „Søvig“ og her i slægtsbogen opstilles som stamfædre 
for hver sin gren af slægten BØDKER, må dette sted betragtes som det egentlige slægts
hjem. „Søvig“ er oprindelig navnet på den lille skov, der ligger ved Tjele Langsø’s 
nordbred, nær sogneskellet mod Bigum, og er nu en fællesbetegnelse for skoven og de 
småbrug der omkring, af hvilke slægtshjemmet er det største, ca. 15 tdr. land, og lig
ger ved skovens nordside, hvor den gamle „Hovsti“ fra Lindum fører ind i skoven. 
Den var fæstegård under TJELE indtil 1916 og har været beboet af BØDKERE i over 
200 år, indtil 1958, da gamle Jacob Bødker’s tipoldebarn, Just Nielsen opsagde for
pagtningen! — Navnet „Søvig“ bruges her altså kun om slægtshjemmet. I den sted
lige dialekt udtales navnet som „Søviie“ — med langt i og med trykket på i, og næsten 
stumt e (altså ikke tryk Sø-). Navnet ses stavet noget forskelligt, Søvide og Søving, 
men når her skrives „Søvig“, er det fordi, det oftest er skrevet sådan i de gamle kirke
bøger. — Kammerherre Liittichau, Tjele, har udtalt, at navnet muligvis skal udledes af 
det olddanske „VI“ eller „VE“ — altså en betegnelse for et hedens offersted, og er i 
så fald af høj ælde.

„Søvig“ ligger idyllisk ved skovkanten, og fra de højtliggende marker er en stor
slået udsigt over Langsøen til Sjørring og bakkerne ved Vorning Baunehøj. Bygningen 
er vinkelbygget og ret beskeden, af røde mursten og med stråtag på beboelseshuset, der 
i øvrigt har gode proportioner, bygget omkr. 1870. (Se billedet forrest i bogen). — 
Her ved og på Langsøen har BØDKER-ungdommen gennem et par hundrede år tumlet 
sig ved sommer og vinter, sejlet, fisket og kørt i slæde, og i søen har man hentet mangt 
et måltid mad. (Om ålestangning på søen har „Knud Skytte“ berettet i sit lille skrift: 
„Erindringer fra Langsøen“. — Indtil 1920 havde beboerne af „Søvig“ pligt til, mod 
delvis fritagelse for hovarbejde på TJELE, at færge hovbønderne over søen morgen og 
aften, når de skulle til og fra hoveri på Tjele og Vingegaard (der hører under Tjele 
Stamhus), og vejen, der fører fra Lindum by til „Søvig“ kaldes endnu „Hovstien“. Om 
vinteren, når søen var tillagt, kørte man med hestevogn over isen.

Hvordan sa nu hjemmene ud for 100—150 år siden?
For de små brugs vedk. bestod bygningerne hyppigst af een sammenbygget længe 

med bolig i den ene og stald og lo i den anden. Gårdene kunne have to til fire længer,, 
gerne sammenbyggede. Beboelsen bestod i regelen af en opholdsstue, der tillige var 
sovekammer for ægteparret, der delte „Alkoven“ — en slags sengeskab med bræddevæg 
ved enderne og et fortræk ind mod stuen; den optog det meste af stuens indervæg. 
Langs ydervæggen stod „Slagbænken“, en kistelignende bænk, der om dagen var sidde
plads, og om natten, når låget var løftet af og „Sengeskuffen“ trukken ud, afgav sove
plads for indtil 4 børn, der lå fodvendt to og to. Foran denne stod langbordet og et par 
enkle træstole, og ved ovnen en mere magelig stol med hynde til gammelfar eller -mor. 
Bohavet var ofte eget fabrikat, alle kunne bruge værktøj — med større eller mindre 
snilde. Udover dette kunne der være et vægskab, et chartol, eller måske et slagur på 
væggen.

„Bilæggerovnen“ havde indfyring fra det tilstødende køkken eller bryggers, hvor 
bageovnen stod. I stuen var sandstrøet lergulv, der blev fejet en gang ugentlig, og nyt 
sand strøet på. Om sommeren når døren, der ofte var todelt og med klinke, stod åben 
til gården, så alskens fjerkræ sit snit til at ransage stuen for mulige rester efter måltidet, 
hvis da ikke kat eller hund allerede havde gjort rent bord. Et sengekammer til børnene 
forekom efter behov, og behovet var gerne stort. Måske havde man også en storstue 
med plads til „Dragkisten“, et stort skuffemøbel, eller „Standkisten“ og måske et stort 
klædeskab. Her kunne man også danse, når slægt og venner var forsamlet i festlig an
ledning. Belysningen var „Tællelys“ (af talg) af egen tilvirkning. — Et uundværligt 
rum var „Huggehuset“ med allehånde værktøj til forarbejdning af brugsgenstande til 
inden- og udendørs brug.

EN EFTERÅRSDAG ANNO 1760: Blæsten jager i kast hen over trætoppene ved 
„Søvig“, slår ned gennem skorstenen og puster røgen i kvalmende puls ud gennem 
ovnlågen, hvorfra den hæver sig langsomt mod det lavthængende bjælkeloft; på sin vej 
opad smyger den sig som et blåligt sørgeslør om violinen på væggen. I det svindende

10



dagslys, der kun sparsomt falder ind gennem de små, blyindfattede ruder, sidder Karen 
Bødkers med sit yngstebarn, „Bette Anders“ på skødet og „fimpelirer“:

Fimpe-fimpe lire, 
håd’ vi såd’n fire!
Fimpe-fimpe om igjen, 
do æ da en slemme jen!

De lidt ældre børn leger med kastanier på det sandstrøede gulv. Anders Bødker er 
endnu ikke kommet hjem fra skoven, da døren med et bliver åbnet og en fornemt klædt 
herre — uden at hilse — træder ind i stuen. Et øjeblik betragter han Karen og barnet 
og siger så i en barsk tone: „Ja, endnu er ungen din, men når han engang kan gøre 
gavn, så er han (og så bandede han) min!“-----------

Således kunne gamle „Faster Trine“ (Knud Skytte’s søster) fortælle om sin olde
mor i „Søvig“ og „Herremanden o Tiel“!

(Fimpelire-remsen var almindelig kendt og benyttet blandt BØDKERE!)

De tre omkring Lindum by afsatte kryds angiver slægtshjemmene for slægtens tre 
grene: „Søvig“ (nær søen), der er det egentlige slægtshjem; her boede Jacob og „Ber- 
ret“ Bødker, og her er Jacob født 1755. Christen Bødker bosatte sig i „Baljen“ nord for 
Lindum, ved skoven; her er bl. a. „Knud Skytte“ født. Anders Bødker og Ingeborg bo
satte sig i „Skivdal“ i Bigum, nær sogneskellet til Lindum.

Også i Hvornum og Klejtrup bosatte slægten sig, og på TJELE og Vingegaard 
(under Tjele) har mange af slægtens gamle gjort hovarbejde; de blev færget over søen 
morgen og aften af beboerne i „Søvig“.

De store Lindumskove omkranses af Skalsåen mod nord og øst, og Tjele Langsø 
begrænser Bigum sogn mod syd, og skærer sig dybt ind i Lindum sogn, der næsten de
les i to dele. Sogneskellet til Bigum går umiddelbart vest for „Søvig“. — Stik nord for 
Bigum, understreget med blæk, ses „Skakkenborg“, og vestligt for denne, „Hougaar- 
den“ — begge nord for vejen.
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NAVNEREGISTER (orienterende)
over personer i 4. generation, d. v. s. personer født i sidste halvdel af forrige (19.) 
århundrede. Gifte kvinder af slægten vil også kunne findes under ægtefællens navn. 
Sidetallet henviser til den genealogiske oversigtstavle, der begynder side 16.

Akselsen, Anker og hustru Anna, f. Christensen, Termestrup? ............................ 22
Andersen, Anton og hustru Maren, gdr. i Hvilsom ................................................. 19
— Anders (Bødker) og hustru Ane Johanne „Skakkenborg“, Bigum ............... 28
— Agnethe, gift med murer Marius Jensen, Randers ............................................ 28
— Christine, gift med Niels Døpke Thomsen, Randers ........................................ 28
— Frederik og hustru Bertha, boelsmand, Bigum ................................................. 28
— Jens Michael og hustru Emma, f. Pedersen, Rørth v. Odder ............................ 26
— Jens Bak og hustru Karen, boelsmand i Vammen ............................................. 28
— Karen Schmidt, f. Hansen, gift med gdr. Edv. S. A., GI. Skørping ............... 18
— Karen, gift med Peter N. Møller, træhandler i Hobro .................................... 19
— Karen, gift med J. Chr. Brøndum, gdr. i Venning, Aalum ............................ 28
— Laurs H. Riisberg, afdelingschef i Aarhus ......................................................... 29
— Laust Andersen Molbo og hustru Petra Jørgensen, Mollerup ........................ 37
— Louise, gift med Anton Pedersen, lærer, Bøgeskov v. Odder ........................ 28
— Marius Andr. og hustru Thomassine, bogbinder, København ........................ 29
— Schmidt, Edv. og hustru Karen, bl. a. GI. Skørping ........................................ 18

■— børn af Johan M. (Halskov) og hustru Andrea, Sahl .................................... 40
Ankersen, brødrene Carl, Hans Christian, Jens og Niels Leth ................................ 25
Arnskov, Chr. og hustru Antonette, overofficiant, København ............................ 34
Bak, Jens (Andersen) og hustru Karen, boelsmand, Vammen ............................ 28
Baltzersen, Jens og hustru Petrine, boelsmand, Sønderbæk .................................... 23
Berg, Jacob og hustru Maren Halskov, portør, DSB, Viborg ................................ 39
Birkefeldt, Vilh og hustru Kirstine Nielsen, frisør, Aarhus ................................ 32
Bjerggaard, Niels og hustru Kirstine Pedersen, lærer, Rønde ............................ 27
Brønaum, Jens Chr. og hustru Karen Andersen, gdr. i Venning ........................ 28
Boe, Sidsel og Ane Nielsine Jensen Boe .................................................................. 21
Bødker, Anders Andersen og hustru Ane Johanne, ,,Skakkenborg“, Bigum ....... 28

Christensen (se evt. under Kristensen).
— Anders, kaldet Mikkelsen, og hustru Boline, købmand, Foulum .................... 37
— Chr. Lund og hustruer, mejerist, USA .............................................................. 35
— Karen, gift med 1) Lambrechtsen, 2) N. C. Jensen Ørris, Hvornum ....... 35
— Martine, gift med M. Houelberg, oversergent, Aarhus .................................... 35
— Niels Chr. og hustru Marie Hagge, overbetjent, Aarhus ................................ 35
— Søe, Peder og hustru Johanne Marie, „Vennelyst“ Aalum ............................ 22
— Chr. Hedegaard og hustru, postkontrahent, Rønde ............................................. 22
— Anne, gift med A. Axelsen, statshusmand, (Hornslet) .................................... 22
Diderichsen, Axel og hustru Elisabeth Thomsen, magister, København ........... 26

Eskelund, Hans N. og hustru Ane Nielsen, tømrermester, Randers ................... 33

F
G
Halskov, Bertel og hustru Ane Marie, Bigum ......................................................... 39
— Maren, gift med Jacob Berg, Viborg ..............   39
— Mette Marie, gift med Jens Vestergaard, gdr. i Ingstrup ...........  39
— Jensine, gift med Anders P. Hansen, skrædder og husmand, Bigum ........... 38
— Dørn af Andrea og Johan M. Andersen (Halskov), Sahl ................................ 4()
— børn af Marie Cathr. og Laust Jørgensen, Vammen ........................................ 37
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Hansen, Anders P. og hustru Jensine Halskov, skrædder, Bigum ................... 38
Anders og hustru Sine, forpagter, gdr. Snæbum, Jullerup, Fyn .................... 18

- Hakon og hustru Kirstine Nielsen, overbetjent, København ........................ 33
Johannes og hustru Marie, Snæbum, Stenild ..................................................... 18

- Karen, gift med Edv. Schmidt Andersen, gdr. GI. Skørping ........................ 18
— Jens og hustru Ane Nielsine, arbmd. i Aabyhøj ................................................. 21
- Niels Peter og hustru Ane Kirstine, boelsmand, Esbønderup ........................ 31

Handskemager, Jens og hustru Ane Kirstine, karetmager, Hvornum .................... 32
Henriksen, Carl og hustru Ane Marie Nielsen, (Hillerød) ..................................... 31
...  Marius og hustru Nilie Nielsen, gdr. i Solbjerg, Aarhus ................................ 24
Hogrebe, Axel, Doris, Emma og Vilhelm (søskende) ................................ 24 og 25

(se også under ægtefællernes navne)
Houelberg, Mogens og hustru Martine, oversergent, Aarhus ................................ 35
Hougaard, Anders, Kirstine, Niels og Nielsine (søskende) ..................................... 36

(se også under ægtefællernes navne)
Jensen, Ane Nielsine, gift med Jens Hansen, Aabyhøj ......................................... 21

Anton Kjær og hustru Emma Hogrebe, gdr. af Hatting m. m........................... 25
Chr. og hustru Sofie Leth, boelsmand, Agerskov pr. Viborg ............................ 35
Jens Marius og hustru Agnethe Andersen, murer, Randers ............................ 28

■ Niels og hustru Ane Marie Nielsen, gdr. i Sjørring .............................. 20
Sidsel Marie Boe, kogerske, Venning, Aalum sogn ......................................... 21
N’cls Chr. Ørris og hustru Karen Christensen, boelsmand, Hvornum ........... 35

Jespersen, Ane Marie og Else Kirstine (søskende) ................................................. 19
(Ane gift med N. S. Jespersen, Sdr. Onsild)

Jørgensen, Jørgen, Boline og Petra (søskende) (se ægtefællerne) ........................ 37
Kirkegaard, Kristian Nielsen og hustru Ane Marie, møbel polstrer, Tarm ........... 20
Kolding, Ane Kathrine, Chr. P. K., Niels Kr. og Per (søskende) ........................ 22
Kristensen, Kirsten Marie, gift med Anders Lykkegaard, Vorning ........................ 37

Anders og hustru Boline Jørgensen, Foulum ..................................................... 37
Krogh, Anton J. og hustru Marie Munk, gdr. og ejendomsmægler, Randers ....... 30
Lambrechtsen, Chr. og hustru Karen Kristensen, Hvornum ................................ 35
Lange, Niels og hustru Nikoline Munk, Erikstrup, Bigum .................................... 29
Larsen, Anders og hustru Ane Kirstine Nielsen, gdr. i Kolind ............................ 31
Leth, Sofie, gift med Chr. Jensen, boelsmand, Agerskov ......................................... 35

Niels Chr, boelsmand, Daugbjerg v. Viborg ..................................................... 36
Nielsine, gift med Karl Nielsen (Solborg), boelsmand, Ørum Sdrlg.............. 36

Lykkegaard, Anders S. J. L. — Ane og Maren, Jens Chr. L. og Peder Chr. L. 37 og 38 
(søskende)

Mikkelsen, Anders og hustru Boline Jørgensen, Købmand, Foulum .................... 37
Molbo, Laust Andersen og hustru Petra Jørgensen, uddeler, Mollerup ............... 37
Mogensen, Mickel og hustru Johanne Nilie, gdr. i Solbjerg, Aarhus ............... 24
Møller, Peter N. og hustru Karen Andersen, træhandler i Hobro ........................ 19
Munk, Anton S. og hustru Kristine, gdr. i Erikstrup, Bigum ................................ 29
- Chr. S. og hustru Mariane, boelsmand, Fastrup, Vammen ................................ 30

Laurits S. og hustru Marie Kathr., skovfoged, Bigum ......................................... 29
Nikoline, gift med Niels Lange, gdr. i Bigum ................................................. 29
Pouline, gift med Cgr. Rasmussen, gdr. i Bigum ............................................. 29

- S. A. Marie, gift med J. A. Krogh, gdr. og ejendomsmægler, Randers ........... 30
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Nielsen, Ane Marie, gift med Niels Jensen, Sjørring, Lindum ............................ 20
— Ane Marie, gift med Emil Stick, gdr. i Tisted pr. Viborg .............   23

— Ane Marie, gift med Carl Henriksen, (Hillerød) ............................................ 31
— Ane (Anna), gift med Carl Eskelund, snedker, Randers ................................. 33
— Ane Kirstine, gift med Jens Handskemager, Hvornum ..................................... 32
— Ane Kirstine, gift med Anders Larsen, gdr. i Kolind ...................................... 31
— Ane Kirstine, gift med Niels C. Nielsen, købmand, Tostrup ........................... 34
— Anna Kirstine, gift med Niels P. Hansen, boelsmand, Esbønderup ............... 31

Anton Berg og hustru Kirsten H., smedemester, Stoholm ................................ 34
- Anton og hustru Marie Rasmussen, Holmgaarde pr. Hobro ............................ 23
- Antonette, gift med Chr. Arnskov, overofficiant, København ....................... 34
- Albert og hustru Petra Kirkemand, malermester, København ........................ 33

- Chr. Daniel og hustru Dagmar, arbmd. i Ellidshøj ........................................ 23
Chr Monrad og hustru Kirstine R., overbetjent, København ............................ 32

— Elisabeth, gift med Chr. Vognsen, København ................................................. 33
— Tacob Bødker og hustru Johanne, boelsmand, Skarrild .................................... 21
— Jacob og hustru Helga V., grosserer, Aarhus ..................................................... 32
— Jens og hustru Pouline, malermester, København ............................................ 33
— Johanne Hougaard (fra Laasby), lærerinde, Aalborg ........................................ 37
— Kirstine, gift med V. Birkefeldt, frisør, Aarhus ................................................. 32
— Kirstine Marie, gift med Niels O. Nielsen, husmand, Bjerregrav ................... 19
— Kirstine, gift med Anders S. Poulsen, boelsmand, Ans .................................... 30
— Kristiane, <uft med Jens Jensen (Møller) Over Fussing ................................ 20

- Kristen K;rke,gaard, møbelpolstrer, Tarm ......................................................... 20
.Marie Kirstine, gift med Rs. Rasmussen, husmand, Fastrup ............................ 21

- Martinus og hustru Elvira, brænd,selshdl. i Randers ........................................ 23
Martinus (Niels M.) og hustru Olava, skrædder, Oslo, Norge ....................... 31

— Morten og hustru Margrethe, opsynsmand, Sjørring, Lindum ....................... 24
— Niels Chr. Bødker og hustru Jensine, forpagter, ,,Søvig“ ................................. 20
- Niels Anton og hustru Kirsten Marie, tømrer, Randers ..................................... 23

— Niels og hustru Doris Hogrebe, fuldmægtig, Viborg ......................................... 32
— Niels og hustru Johanne P., boelsmand, Hersom .............................................. 30
— Niels og hustru, malermester, Søborg ................................................................... 32
— Niels Bødker og hustru Dagmar, murermester, Hvornum ................................. 34
— Niels Hougaard (fra Laasby), koncertsanger, USA .............................................. 37
— Niels Martinus og hustru Olava, skrædder, Oslo, Norge .............................. 31
— Otto Knud og hustru Dagmar, boelsmand, Sjørring, Lindum ........................ 24
— Peter (Møller) og hustru Karen Andersen, træhandler i Hobro ...................... 19
— Petrine og Jens Baltzersen, boelsmand, Sønderbæk ......................................... 23
— Søren Bødker og hustru Kirstine A., mælkehandler i Nr. Uttrup ..................... 21
— Thomas og hustru Ane Marie Leth, gdr. i Lund pr. Møldrup ........................ 31
— Viggo og hustru Laura H., boelsmand, Hammershøj ......................................... 24

O
Pedersen og (Petersen)
— Anton o<> hustruer Bolene og Louise, lærer, Bøgeskov v. Odder .................... 26
--- Emma, gift med Jens M. Andersen, boelsmand, Rørth v. Odder .................... 27
— Hans og hustru Selma O., farmer, Montana, USA ........................................ 26
— Kirstine, gift med N. C. Bjerggaard, lærer, Rønde ........................................ 27
— Knud M., lektor, København .............................................................................. 25
— Thora, gift med D. Snef trup, lærer, Tømmerby, Kalundborg ........................ 27

Pøtgaard, Jørgen Jørgensen og hustru Johanne, gdr. i Vammen ............................ 37

Rasmussen, A. Chr. og hustru Ane Kathr. Kolding, arbmd. i Randers ............... 22
— Chr. og hustru Pouline Munk, gdr. i Bigum ..................................................... 29
— Rasmus og hustru Marie Kirstine N., husmand i Fastrup ........................... 21
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Riisberg, Laurs A. H. A. og hustru Julie, afdelingschef, Aarhus ........................ 29

Ryhave, H. Chr. (Thomsen) og hustru Inger B., grosserer m. m., København ... 26
Schmidt, Edv. Andersen og hustru Karen Hansen, gdr., GI. Skørping ............... 18

Skipper, Rasmus og hustru Kirstine Hougaard, gdr., bl. a. i Mørke ........................ 36
Sneftrup, Dines og hustru Thora P., lærer, Tømmerby v. Kalundborg ................ 27
Solborg, Karl Nielsen og hustru Nielsine Leth, boelsmand, Ørum Sdrlg.............. 36

Stick, Emil og hustru Ane Marie N., gdr. i Tisted pr. Viborg ................................ 23
Søe, (se under Christensen, Peder) .......................................................................... 22
Sørensen, Anders P. og hustru Kristine Nielsen, boelsmand, Ans ........................ 30
Thomsen, Emma, gift med Rs. Laursen, lærer (Ringsted) ..................................... 26
— Elisabeth, gift med A. Diderichsen, magister, København ............................ 26
— Hans Chr. Ryhave, grosserer m. m., København ml fl. st............................... 26
— Martin og hustru Amalie, fodermester .................................................................. 26
— Niels Døpke og hustru Christine Andersen, kusk, Randers ............................ 28
— Ursula, gift med Rs. Laursen, kordegn og lærer, Ringsted ............................ 26
— Emile, gift med G. Levinsohn, cand. mag., København ..................................... 26
Vestergaard, Jens og hustru Mette M. Halskov, gdr. i Ingstrup, Viborg .............. 39

Ørris, Niels Chr. og hustru Karen C., boelsmand, Hvornum ................................ 35
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GENEALOGISK OVERSIGTSTAVLE
(side 16 til 40)

De første spor af slægten BØDKER. — Hvad kirkebøgerne fortæller.

Af Lindum sogns kirkebøger, der begynder år 1686, fremgår, at i 1689 døde en 
ung pige, Inger — 17 år gi. — datter af PEDER BØDKER af Lindum. 1688 døde 
Anna Bødkers, 76 år gi. (Mon det er Peders mor?). Foruden Inger må Peder Bødker 
også formodes at være far til ANDERS BØDKER, der første gang nævnes som dåbs
vidne, og Anders Bødker er formentlig far til bl. a. PEDER BØDKER (opkaldt efter 
farfar?). Denne Peder Bødker er gift med Kirsten Lauridsdatter, og de får bl. a. søn
nen ANDERS PEDERSEN BØDKER.

Herefter kan vi opstille de nævnte personer således:
PEDER BØDKER.
ANDERS BØDKER.
PEDER ANDERSEN BØDKER (musikant?) og hustru KIRSTEN LAURIDSDATTER 
og deres søn:
ANDERS PEDERSEN BØDKER, f. (døbt) 9.8.1722 — begravet d. 1.11.1772 -

(musikant?) fæster af „Søvig“ — og hustru KAREN JACOBSDATTER, (f. 1723) 
viede i Lindum kirke d. 15.10.1751. — Deres 6 børn er alle født i „Søvig“, Lin
dum sogn:
Maren, f. 16.4.1752 — hendes skæbne kendes ikke.
Jacob, f. 1754 — døde samme år.

1) JACOB ANDERSEN BØDKER, f. 2.2.1755 (musikant, skovfoged, bødker, fæ
ster af „Søvig“).

2) CHRISTEN ANDERSEN BØDKER, f. 1.8.1756 (musikant, bødker, fæstehus
mand, „Baljen“).

Johanne Christine, f. 21.4.1758 — hendes skæbne kendes ikke.
3) ANDERS ANDERSEN BØDKER, f. 6.7.1760 (musikant» bødker, husfæster,

„Skibdal“, Bigum).
Denne slægtsbog registrerer alle efterkommere til og med 5. 

generation efter ovennævnte tre brødre. — Til identificering af hver 
enkelt person benyttes følgende
NØGLE, der for hver person udviser bl. a.:
Stamfader (1, 2 eller 3), generation, køn og nummer i kullet, også 
for de forudgåede generationer.
Eks.: 2AdAc) Kirstine Munk =
Det foranstående tal er stamfaderens nr. og betegner tillige 1. ge

neration.
Stort bogstav: Mandkøn — lille bogstav: Kvindekøn.
Bogstavets nr. i alfabetet er personens nr. i kullet (c = tredje).
Antallet af bogstaver + det foranstående tal angiver altså hvilken

generation pågældende tilhører.
Ovenstående eks. viser for Kirstine Munk følgende:
2 = stamfader: Christen A. Bødker, 1. generation.
A — mandkøn, 2. generation — første i kullet, 
d -- kvindekøn, 3. generation — fjerde i kullet.
A . mandkøn, 4. generation — første i kullet, 
c ~ kvindekøn, 5. generation — tredje i kullet.
T.æst bagfra: c) Kirstine Munk, A) hendes far, d) farmor, A) far

mors far, 2) tipoldefar, Christen Bødker.
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STAM-FAMILIEGR UPPEN
Brødrene 1) Jacob, 2) Christen og 3) Anders Andersen Bødker og deres børn, 

orienterende opstillet. For overskuelighedens skyld vil de tre brødre med deres efter
slægt her i bogen blive fremstillet som tre selvstændige slægtsregistre. For at klargøre 
slægtssammenhængen, de tre slægtsgrene imellem, vil stam-familiegruppen blive op
stillet her:
1) JACOB BØDKER, 2) 

f. 1755
Musikant, „Søvig“.
Hstr.: Birthe Nielsdat- 
ter (s. 41).
6 børn:

la) Karen, f. 1797,
gift med Johs. Hansen, 
gårdmand og musikant, 
Snæbum (s. 42).

Ib) ANE KIRSTINE, 
f. 1801,
gift med søskendebar
net (2B) Niels C. Bød
ker) (s. 44).

IC) ANDERS JACOBSEN 
BØDKER, f. 1804, 
musikant, snedker, 
Lindum, ugift (s. 44).

ID) NIELS CHR. JACOB
SEN BØDKER,
f. 1807, fæster af „Sø
vig“. Hstr.: 1) Johanne 
Marie, 2) Anne Marie 
(s. 45).

le) CHRISTIANE 
JACOBSDATTER, 
f. 1809,
gift med lærer Hans 
Chr. Pedersen, Vellev 
(s. 48).

lf) MAREN JACOBS
DATTER, f. 1813, 
gift med Niels Nielsen, 
forpagter, Vorde
(s. 55).

CHRISTEN BØD- 3) 
KER, f. 1756.
Musikant, „Baljen“.
Hstr.: Marie Cathr. 
Jensdatter (s. 84).
5 børn:

2A) ANDERS CHRISTEN
SEN BØDKER, 
f. 1796, musikant, 
gårdmand, Bigum, og 
hstr.: Agnete Anders- 
datter (s. 85).

2B) NIELS CHRISTEN
SEN BØDKER, 
f. 1801, musikant, 
Baljen“, hstr.: lb)
Ane Kristine Jacobs- 
datter (s. 87).

2c) MAREN CHRI- 
STENSDATTER, 
f. 1804, gift med 
(søskendebarnet)

2d) KAREN CHRI- 
STENSDATTER, 
f. 1807, gift med 
Christen Pedersen, 
boelsmand, Hvornum 
(s. 92).

2e) ANNA CHRISTINE 
CHRISTENS- 
DATTER, f. 1810, 
gift med Niels Hou- 
gaard, gårdmand,
Bigum (s. 93).

ANDERS BØDKER, 
f. 1760.
Musikant, Bigum. 
Hstr.: Ingeborg Hen- 
riksdatter (s. 118).
1 barn:
(se nedenfor).

3A) PEDER HALSKOV 
Andersen, f. 1803. 
Musikant, træsko- 
mand, Bigum (s. 118).

NB: I to tilfælde er indgået ægteskab mellem søskendebørn: 
lb) Ane K. Jacobsdatter og 2B) Niels C. Bødker, 
og mellem
2c) Maren Christensdatter og 3A) Peder Halskov.
Da begge ægtefæller er af slægten vil deres „fortegn“ for børnenes vedk. altid 
være kombineret med faderens forrest, således: 2B/lb) og 3A/2c) — (Bemærk 
kombinationen: 2BCa—lbCa/2Aea) Ane Kirstine Nielsen (side 109). Hendes 
far er beslægtet både med Christen og Jacob, moderen alene med Christen, som 
hun var sønnedatter af).
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Den genealogiske OV ERSIGT S-T AVLE fortsat med efterslægt efter
1) Jacob Andersen Bødker og hustru Birthe .................................... side 18 til 27
2) Christen Andersen Bødker og hustru Marie Cathr.......................... side 28 til 37
3) Anders Andersen Bødker og hustru Ingeborg ................................ side 37 til 40

BEMÆRK den generationsvise indrykning fra venstre til højre! 2. gene
ration yderst t. v. — 5. generation omtrent ved bladets midte. 
(Generationen fremgår jo af ,,fortegnene“).

Efterslægt (5. gen.) efter 1) Jacob Andersen Bødker, f 2.2.1755, musikant af
,.Søvig“, og hustru: Birthe Nielsdatter, f. 19.5.1779, (biografi side 41).

6 børn:
la) Karen Jacobsdatter, f. 1797,

gift med Johannes Hansen, gaardmand, musikant, Snæbum ........................ 42
3 børn:

laA) Hans Johansen, f. 1833, gårdmand, Snæbum, hustru Margrethe .. 43
4 børn (af 12):

laAA) Johannes Hansen, f. 1867, Stenild, hustru Marie ........... 56
5 børn:

laAAA) Hans Th. Hansen, ugift, Stenild ....................... 56
b) Kirstine Margr. gift med købmand D. Boel,

Horsens.
C) Axel Hansen, gdr. i Torrild ................................ 56
d) Alma, gift med boelsmand P. Sørensen,

Boulstrup ......................................................... 57
E) Kristian Hansen, forretningsbestyrer,

Dalby, Fyn .............................................................. 57

laAc) Ane Hansen, f. 1870, ugift, Stenild ..................................... 57

laAH) Anders Hansen, f. 1877, forpagter Stenild,
senere Jullerup, Fyn ............................................................. 57

4 børn:

la AHA) Carl Hansen, Hindevad pr. Gamby ................... 58
b) Anna, gift med Poul Petersen, Jullerup, Fyn ... 58
C) Harald Hansen, Hasmark, Otterup ................... 58
D) Aage Hansen, Hasmark, Otterup, Fyn ............... 58

laAj) Karen Hansen, f. 1880, gift med Edv. Schmidt Andersen,
(GI. Skørping) ..... ................................................................ 58

9 børn (af 12):

laAjb) Margrethe, gift med K. Gjerding, Bælum ....... 58
C) Aage Schmidt Andersen, gdr.

Rostrup Hedegaard pr. Arden ............................ 58
d) Elise, gift med Karl M. Jensen, Nr. Kongerslev 58
E) Arne S. A., Rostrup pr. Arden ............................ 59
F) Aksel S. A., Brøndum Pøtter pr. Hobro ........... 59
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G) Ejnar Schmidt Andersen, Rostrup pr. Arden ... 59
b) Anna, gift med Chr. Søndergaard,

Holmegaards Mk., Ellidshøj ................................ 59
J) Hans Schmidt Andersen, Nr. Kongerslev ........... 59
L) Knud Schmidt Andersen, Bred St., Fyn ............ 59

lab) Christiane Johanneseo, f. 1835, gift med Jesper Jespersen,
gårdmand, Sdr. Onsild .......................................................................... 44

2 børn (af 5):
laba) Ane Marie J., f. 1863, gift med Niels Jespersen.

Sdr. Ons i ld ............... ............................................................... 60
1 barn:

labaA) Mathias Jespersen, Sdr. Onsild ............................ 60
labd) Else K. Jespersen, ugift, Sdr. Onsild .................................... 60

lac) Birthe Kirstine Joban nescn, f. 1837,
gift med Christen Andersen, boelsmand, Snæbum ............................ 44

2 børn (af 4) :
lacA) Anton Andersen, f. 1868, boelsmand. Hvilsom ................ 60

6 børn:
lacAA) Johannes Andersen, handelsmand, Hobro ....... 60

C) Christel' Andersen, ugift, cyklehandler, Hobro... 61
D) Bertel Andersen, boelsmd., Andrup pr. Vrinners 61
F) Martinus Andersen, gdr. Hvilsom .................... 61

lacd) Karen Andersen, f. 1874, gift med Peter N. Møller,
træhandler, Hobro .................................................................. 61

3 børn :
lacdA) Viggo Møller, købmand, Valby ........................ 61

b) Ingeborg, gift med P. Kreipke,
elektromontør, København ................................ 6lj

C) Carl Møller, frisørmester, Søborg, København... 61

Ib) Ane Kirstine Jacobsdatter, f. 1801 i ,.Søvig“ —
gift med 2B) Niels Christensen Bødker, f. 1801, af ,,Baljen“.
(Søskendebørn — se under 2P>) Niels C. Bødker, musikant) ........................ 87

IC) Anders Jacobsen Bødker, f. 1804, snedker, musikant, Lindum, ugift ........... 44
lD) Niels Chr. Jacobsen Bødker, f. 1807, skovfoged, ,,Søvig“.

Hustruer: 1) Johanne Marie Pedersdatter, 2) Anne Marie Knudsdatter ....... 45
8 børn:

IDA) Jacob Nielsen Bødker, f. 1844, tjener på TJELE,
senere vejmand i Bigum. Hustru: Sine Marie....................................... 46

8 børn:
lDAa) Kirstine Marie, f. 1877, gift med Niels O. Nielsen

husmand, Bjerregrav .............................................................. 62
4 børn:

lDAaa) Kirstine, ugift, husassistent ................................. 62
B) Jacob S. Nielsen, Hørby 62
C) Anker Marius Nielsen,

kolonial handler, Kgs. Lyngby .............................. 62
D) Ejnar Jobs. Nielsen, husmand, Bjerregrav ....... 62
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lDAB) Niels Chr. Nielsen Bødker, f. 1880,
forpagter af „Søvig“. Hustru: Jensine ................................ 62

12 børn:
lDABa) Anna, gift med Hans Rasmussen,

husmand, Vammen ............................................. 62
B) Jacob A. Nielsen, arbmd., Vammen ................... 62
c) Erna Marie, gift med Kaj Kristensen,

snedker, Aarhus ..................................................... 62
d) Nielsine Kirstine, gift med Frode Nielsen,

arbejdsmand i Hobro ........................................ 63
E) Just Nielsen, forpagter af „Søvig“, Lindum sogn 63
f) Johanne Marie, gift med Jens Sørensen,

arbejdsmand i Ejerlev, Mors ................................ 63
g) Magda, gift med Niels P. Mikkelsen,

arbejdsmand i Fjallelev, Mors ............................ 63
H) Otto Knud Nielsen, boelsmand, Lindum ........... 63

i) Alvilda, gift med Otto Madsen, boelsm., Lindum 63
j) Karen Margr., gift med Gunnar Andersen,

arbejdsmand i Hobro ............................................. 63
k) Gudrun, gift med, Edvard Madsen,

arbejdsmand i Hobro ............................................ 63
1) Ninna, gift med Arne Sørensen,

arbejdsmand i Thorup, Ulstrup ............................ 63
iDAc) Anna (Ane"! Marie Nielsen, f. 1883,

gift med Niels Jensen, gdr. i Sjørring ................................ 63
2 børn:

lDAca) Sigrid Jensen, gift med Kristen Kristensen
Skaarup, husmand, Roum .................................... 63

b) Jacobine, gift med Thorvald K. Mogensen,
husmand i Sjørring, Lindum ................................ 63

lDAd) Christiane Nielsen, f. 1885,
gift med arbmd. Jens M. Jensen (Møller), Over Fussing 64

2 børn:
lDAdA) Karl Møller Jensen,

arbejdsmand i Over Fussing, Bjerregrav ........... 64
B) Robert Møller Jensen, tømrer i Over Fussing ... 64

IDAE) Kristen Kirkegaard Nielsen, f. 1889,
tapetserer, Tarm. Hustru: Ane Marie................................... 64

10 børn:
1DAEA) Erhard Kirkegaard Nielsen, møbel polstrer, Tarm 64

b) Ketty, gift med Max Madum,
jord- og betonarbejder, København ................... 64

c) Sigrid, gift med Otto H. Serup,
lagerforvalter, Frederiksværk ............................ 64

d) Gudrun, gift med Jens T. Christensen,
frisørmester, Tarm ................................................. 64

E) Frode Kirkegaard Nielsen, møbelpolstrer, Tarm 64
F) Leander Kirkegaard Nielsen,

møbel polstrer, Vordingborg ................................ 64
g) Gerda, gift med Svend Poulsen,

stålværksarbejder, Asserbo, Frederiksværk ....... 64
H) Harry Kirkegaard Nielsen,

maskinarbejder, Jægerspris ................................ 65
l) Tage Kirkegaard Nielsen, maler, Tarm ........... 65
j) Elva, husassistent, København ............................ 65

20



lDAF) Jacob Marinus Nielsen (Bødker), f. 1891.
Hustru: Johanne. — Boelsmand, Skarrild ........................ 65

3 børn
lDAFa) Betty, gift med 1) S. Maigaard Jensen,

2) Aksel Petersen, Ildved pr. Jelling ............... 65
b) Edith, gift med Vagn Jørgensen,

Rugballegaards Mk. pr. Vejle ............................ 65
c) Erna, gift med Ernst Romlund,

manufakturhandler i Løgstrup ............................ 65
IDAG) Søren Nielsen (Bødker), f. 1895.

Hustru: Kirstine. — Mælkehandler, Nr. Uttrup ............... 65
8 børn:

lDAGA) Arnold Chr. Nielsen,
anlægsgartner, Rødovre ......................................... 65

b) Rigmor, gift med Poul Christensen,
tekstilarbejder, Nr. Uttrup ................................ 65

C) Carlo Emil Nielsen,
anlægsgartner, Rødovre ......................................... 65

d) Karen Elise, gift med Henry Kjærsgaard
Christensen, tømrer, Nr. Uttrup ........................ 65

E) Anders J. Bigum Nielsen,
arbejdsmand i Nr. Uttrup ................................ 66

f) Gudrun, gift med Oscar Larsen,
cyklehandler i Aalborg ......................................... 66

g) Inga, gift med Andr. Jacobsen,
arbejdsmand i Nr. Uttrup ..................................... 66

h) Benny, gift med Benny Jensen,
maskinarbejder i Nr. Uttrup ................................ 66

lDAh) Marie Kirstine Nielsen, f. 1898,
gift med Rasmus Rasmussen, husmand, Fastrup ............... 66

5 børn:
lDAhA) Arnold Rasmussen, snedker, Farsø .................... 66

b) Signe, gift med Anders Knap Kristensen,
arbejdsmand i Løvel ............................................. 66

c) Ida, gift med Karlo Gohlke,
arbejdsmand i Skaarup pr. Saxkøbing ................ 66

D) Villy Rasmussen, arbejdsmand i Birket
pr. Grevinge .......................................................... 66

E) Regner Rasmussen, ugift, Fastrup ........................ 66
iDb) Ane Marie Nielsen, f. 1849, ugift syerske, Lindum ........................ 46
iDc) Birgitte Nielsen, f. 1851, ugift husholderske, København ............... 46
lDd) Christiane Nielsen, f. 1853, gift med Christen Jensen (Boe),

husmand, Venning pr. Randers .......................................................... 47
2 børn:

lDda) Sidsel Marie Jensen Boe, f. 1882,
kogerske, Venning pr. Randers ............................................. 66

1 barn:
lDdaA) Kresten Boe Rasmussen, murer, Venning ....... 66

lDdb) Ane Nielsine Jensen, f. 1888,
gift med Jens Hansen, arbejdsmand i Aabyhøj ............... 67

1 barn:
lDdba) Gjertrud, gift med Jørgen Kuntz,

ved Nordisk Film, København ............................ 67
iDe) Petrine Erikmine Nielsen, f. 1856,

gift med Jens P. Kolding, landpost, Faarup St................................... 47
(Se børn og børnebørn næste side).
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(Børn af Petrine og Jens P. Kolding, Faarup).
4 børn:

lDea) Ane Kathrine Kolding, f. 1887,
gift med Anton Chr. Rasmussen, arbejdsmand i Randers... 67

5 børn:
lDeaA) Jens Peter Rasmussen, arbmd. i Randers ........... 67

b) Karen, gift med Chr. Christensen,
arbejdsmand i Lerbjerg ........................................ 67

c) Inga Kathr., gift med Anders Harry Rasmussen,
produkthandler i Randers .................................... 67

D) Erik S. Rasmussen, arbejdsmand i Randers ....... 67
e) Grethe Mitta, gift med Martin Møller,

bogholder, Randers ............................................ 67
IDeB) C hristen P. Kolding, f. 1890.

Hustru: Kirstine. — Kontorist, Randers ............................ 67
6 børn:

lOeBA) Chr. F. Kolding, repræsentant, København ....... 67
b) Gurli, gift med Ove Johansen, tømrer, Aalborg 67
c) Marie, gift med Harry Sørensen,

maler, Farum v. København ................................ 67
D) Per Kolding, slagter, Vejle ................................ 67
E) Ole Kolding, ekspedient, København ............... 68
F) Knud Kolding, elektriker, Vejle ........................ 68

iDeC.) Per P. Kolding, f. 1893.
Hustru: Johanne. — Lagerforvalter, Aarhus ................... 68

3 børn:
iDeCa) Grethe Kolding, gift, Aarhus ............................ 68

b) Gerda Kolding, gift, Canada ............................ 68
(Inga Kolding, gift, Aarhus) ..................... 68

lDeD) Niels Kr. P. Kolding, f. 1895.
Hustru: Rosalie. — Overportør, Aalborg ............................ 68

4 børn:
lDeDa) Henny, gift med Erik Kristensen,

pakmester, Aalborg ............................................ 68
b) Inger, gift med Tage Lange,

lagerforvalter, Aalborg ........................................ 68
c) Tove, gift med Børge Knudsen,

telefonmontør, Aalborg ........................................ 68
D) Gunnar Kolding, (gymnasiast) ....................... 68

lDf) Johanne Marie Nielsen, f. 1866, („Vennelyst“),
gift med Peder Christensen Søe, boelsmand, Aalum ....................... 47

2 børn:
lDfA) Christian Hedegaard Ch ri stensen, f. 1893.

Hustru: Kirstine. — Postkontrahent, Rønde....................... 68
(Barnløse).

lDfb) Anna Christensen, f. 1896,
gift med husmand A. Ak seisen, Termestrup pr. Mørke St. 68

5 børn:
iDfbA) Niels Hugo Akselsen. 

b) Johanne Akselsen.
D) Erik Akselsen.
e) Ellen Akselsen.

lDG) Niels Chr. Nielsen (Bødker), f. 1869.
Hustru: Ane Kirstine. — Indsidder i „Søvig“, Arden.................... 47
(Børn og børnebørn, næste side).
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(Børn og børnebørn af Niels Chr. Nielsen Bødker).
10 børn:

lDGA) Niels Anton M. Nielsen, f. 1892,
Hustru: Kirsten Marie. — Tømrer, Randers....................... 69

2 børn:
lDGAa) Hansine, gift med Kristen Klausen,

kommunalarbejder, Randers ................................ 69
B) Svend Chr. Nielsen, kontorist, Randers ........... 69

lDGb) Petrine Nielsen, f. 1894,
gift med Jens Baltzersen, boelsmand, Sønderbæk ............... 69

4 børn:
lDGbA) Henry Baltzersen, blmd., Sønderbæk ............... 69

b) Marie, gift med Chr. Greve Christensen,
gårdejer i Asferg ................................................. 69

C) Christian Baltzersen, former, København ....... 69
d) Jensine, gift med Fr. Hold,

maskinarbejder i Odense .................................... 69
lDGC) Anton Nielsen, f. 1896.

Hustru: Marie. — Boelsmand i Holmgrd., Hobro ........... 69
2 børn:

lDGCA) Harry Nielsen, ugift, ved landbruget ............... 69
b) Kirstine, gift med M. Storm,

graver og kirkebetjent, Arden ............................ 70
lDGD) Christen Daniel Nielsen, f. 1898.

Hustru: Dagmar. — Arbejdsmand i Ellidshøj .................... 70
11 børn:

1DGDA) Svend Aage Nielsen, arbejdsmand, Ellidshøj ... 70
B) Jens Anker N., husmand i Ellidshøj ............... 70
C) Niels Chr. N., ugift, ved landbruget ............... 70
D) Leon Folmer N., arbejdsmand ............................ 70
e) Margit, gift med Svend Madsen, arbejdsmand... 70
F) Regner N., købmand ............................................. 70
G) Erik N., maskinarbejder ..................................... 70
h) Ninna, gift med Gunnar Knudsen, kommis ... 70
I) Tage Bent N., maskinarbejder ............................ 70
J) Kaj Børge N., ugift, landbrugsmedhjælper ....... 7Q
k) Linda, ugift, husassistent ..................................... 70

lDGe) Ane Marie Nielsen, f. 1899.
gift med Emil Stick, gdr. i Tisted pr. Viborg .................... 70

7 børn:
lDGea) Karen Margr., ugift, husassistent ........................ 70

b) Isa Kirstin, gift med K. Andersen,
gdr. i Ondrup v. Odder ..................................... 70

C) Knud Stick, Stevnstrup ......................................... 70
D) Egon Stick, Skelhøje ............................................. 70
E) Kristian Stick, buschauffør, Norge ..................... 70
F) Børge Stick, landbrugselev, Norge ..................... 70
g) Anna Marie Stick, ugift, husassistent ................. 70

lDGF) Martinus Nielsen, f. 1901.
Hustru: Elvira. — Brændselshandler, Randers ............... 71

lDGFa) Krista, gift med Ingeman Kvist, Haderslev........... 71
B) Martin Nielsen, vognmand, Fyn ........................ 71
C) Jens Nielsen, tømrer, Randers ............................ 71
d) Jytte, ugift, ekspeditrice, Randers ........................ 71
e) Gerda, ugift, husassistent, Randers .................... 71
f) Tove, skoleelev ..................................................... 71

G) Ivan, skoleelev ..................................................... 71
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(Fortsat børn og børnebørn af lDG) Niels Chr. Nielsen (s. 22) og 
hustru Ane Kirstine, „Søvig“ — senere Arden).
IDGG) Morten Nielsen, f. 1903.

Hustru: Margrethe. — Opsynsmand, Sjørring ............... 71
5 børn:

1DGGA) Niels Bolvig Nielsen, medhjælper ................... 71
b) Inga, gift med Børge Andersen, Østbirk ........... 71
c) Emma, gift med Holger Christensen, Læsten ... 71
d) Vera, gift med Chr. Holdgaard Jensen, arbmd.... 71
E) Bent Nielsen, (f. 1942) .................................... 71

IDGH) Otto Knud Nielsen, f. 1903,
Hustru: Dagmar. — Boelsmand, Sjørring ....................... 71

3 børn:
lDGHa) Edith Nielsen, ugift, husassistent ....................... 71

B) Eigil Nielsen, maskinsnedker, ugift ................... 71
C) Leif Nielsen, bagersvend, ugift ............................ 71

lDGi) Johanne Nilie Nielsen, f. 1908,
gift med 1) Michael Mogensen, død. 2) Marius Henrik
sen; begge gdr. i Solbjerg pr. Aarhus ................................ 72

7 børn:
lDGiA) Peder Mogensen, Snaptun, Juelsminde ........... 72

b) Ane Margit, gift med Børge Bødker, Ask ....... 72
c) Sigrid Mogensen, ugift, husassistent ............... 72
d) Ebba, gift med Peter Jepsen, landmand, Brande 72
E) Erik Mikael Mogensen, skoleelev ....................... 72
F) Richard Henriksen, skoleelev ............................ 72
G) Hans Peter Henriksen, skoleelev ........................ 72

1DGJ) Viggo Nielsen, f. 1911.
Hustru: Laura. — Boelsmand, Hammershøj ................... 72

5 børn:
1DGJA) Erik Nielsen, f. 1940 ........................................ 72

b) Esther Louise Nielsen ........................................ 72
C) Knud Ove Nielsen ................................................. 72
d) Erna Nielsen ......................................................... 72

lDh) Knudsine Marie Nielsen, f. 1871,
ugift husbestyrerinde, sidst i Brabrand ................................................ 48

le) Christiane Jacobsdatter, f. 1809, i „Søvig“, Lindum sogn,
gift med Hans Chr. Pedersen, lærer i Vellev ..................................................... 48

5 børn:
lea) Jacobine Marie Pedersen, f. 1841,

gift med Wilh. J. Hogrebe, bagermester og konditor, Viborg ....... 51
4 børn (af 5):

leaA) Wilhelm Hogrebe, f. 1864, hustru: Vilhelmine.
Lærer, København. (Barnløse) ............................................ 72

leac) Doris Hogrebe, f. 1869,
gift med 2BBC) Niels Nielsen, (se side 105), 
fuldmægtig, Viborg.

2BBCa/leaca) Astrid Nielsen, (se side 106), 
ugift, kontorleder, Aarhus.

b) Ingeborg, gift med Jørgen Jensen,
bankfuldmægtig, København ............................ 106

C) Knud V. Hogrebe-Nielsen, Apoteker, Aars ....... 107
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lead) Emma Elise Hogrebe, f. 1877,
gift med Anton Kjær Jensen, gdr. af Hatting .................... 73

2 børn (af 3):
leadA) Jens Mich. Kjær Jensen, entreprenør, Mariager 74 
leadB) Wilh. Kjær Jensen, (kantor), kordegn, Randers 74

leaE) Axel Hogrebe, f. 1879.
Hustru: Tekla. — Konditor, Viborg .................................... 75

2 børn (af 3):
leaEA) Wilhelm Hogrebe, bankfuldm., Viborg ........... 75

C) Knud Aage Hogrebe, farmaceut, Viborg ........... 76

leB) Martin Pedersen, f. 1843, lærer, kandidat, Vordingborg.
Hustruer: 1) Johanne Lund. 2) Anna Carlsen ................................ 52

1 barn (af 2) :

leBB) Knud Marius Pedersen, f. 1906, ugift,
lektor, cand. mang., Kokkedal ............................................. 76

lec) Birgitte Pedersen, f. 1845,
gift med Jacob Ankersen, gårdmand, Vellev .................................... 52

4 børn (af 11) :

lecA) Jens Ankersen, f. 1866.
Hustru: Karen. — Lærer og gaardejer, Vel lev;
senere lærer i Aahus .............................................................. 76

6 børn (af 10) :
lec AB) Christian Ankersen, København ........................ 76

e) Thora, gift med Jacob Ankersen, USA ........... 77
(Søskendebørn).

g) Astrid, gift med Niels Andersen,
formand, Aarhus ................................................. 77

h) Gerda, gift med Mads Pedersen,
gdr. i Kradbjerg, Hornslet ................................ 77

I) Elimar Ankersen, forstander
(enken bor i Aarhus) ......................................... 77

J) Niels Leth Ankersen, Søborg,
„Store Nordiske Telegraf“, København ........... 77

lecB) Hans Chr. Ankersen, f. 1868.
Hustru: Clara. — Lærer, Viborg, Nykøbing F................... 77

3 børn:
lecBA) Bruno S. Ankersen, gdr. i Smidstrup,

Jungshoved (nu i Texas, USA) ........................ 77
B) Thorbjørn Ankersen, kunstmaler,

Nykøbing F. — Væggerløse ................................ 77
c) Britta Ankersen ..................................................... 77

lecC) Niels Leth Ankersen, f. 1870.
Hustru: Anna. — Lærer, kantor, Næstved. (Barnløse) ... 77

lecE) Carl Ankersen, f. 1873.
Hustru: Dagmar. — Bager, Omaha, USA ........................ 78

(11 børn, se næste side).
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(Børn af Carl Ankersen og hustru Dagmar, Omaha), 
11 børn:

lecEA) Jacob E. Ankersen, bager, Iowa,
gift med Thora Ankersen (søskendebørn) ....... 78

b) Anna, gift med S. Buskness,
ansat ved jernbanen, USA .................................... 78

c) Birgitte, gift med N. Poulsen, smed, Iowa ....... 78
D) Johannes Ankersen, bager, Illinois .................... 78
e) Esther, gift med L. Sorby, murer, Illinois ....... 78
f) Maria, gift med D. F. Brown, flyver ............... 78
g) Johanne, gift med Anker Nielsen, maler ........... 78
h) Magda, døde som ung pige ................................ 78
i) Ingeborg, gift med J. Ross, apoteker, Iowa ....... 78
j) Olga, gift med Aa. Johansen,

maskinforhandler, Chicago ................................ 78
k) Ruth, gift med Edv. C. Nelson,

kontorfuldmægtig, Illinois ................................ 78
led) Petra Pedersen, f. 1848,

gift med Anders Chr. Thomsen, lærer, Ørum Skole (Langaa) ....... 53
5 børn (af 7) :

leda) Emma Thomsen, f. 1872,
gift med Rs. Laursen, lærer, Horsens ................................ 79

1 barn:
ledaa) Agnes Laursen, gift med Arnold Jensen,

bankfuldmægtig i Landmandsbk., København ... 79
ledB) Hans Chr. (Thomsen) Ryhave, f. 1874.

Hustru: Inger. — Lærer, grosserer, København ............... 79
3 børn:

ledBa) Gerda Ryhave, gift med Carl Almstrøm,
kunstvæver, Kongsvang m. fl. steder ............... 79

b) Karen, gift med H. C. Larsen, ingeniør, Kbhv.... 80
C) Finn Ryhave, dommer, nu Hammel ................... 80

lede) Ursula Thomsen, f. 1876, musiklærerinde,
gift med Rs. Laursen, kordegn, lærer, Ringsted ............... 80

1 barn:
ledca) Emma Laursen, ugift, musiklærerinde, Ringsted 80

ledd) Elisabeth Thomsen, f. 1878,
gift med A. Diderichsen, mag. scient., København ........... 80

1 barn:
leddA) Aage Kreiser (ved navneforandring),

civilingeniør, København .................................... 81
lede) Agnes, f. 1879, døde 16 år gi............................................... 81
ledf) Emilie Thomsen, f. 1881, musiklærerinde,

gift med G. Levinsohn, cand. mag., København ............... 81
(Barnløse)

ledG) Martin Thomsen, f. 1883. Hustru: Amalie ........................ 81

leE) Anton Pedersen, f. 1853, lærer, Bøgeskov v. Odder.
Hustruer: 1) Ane Bolene Hansen. 2) 2AAh) Louise Andersen ....... 54

5 børn (af 8):
leEA) Hans Pedersen, f. 1880.

Hustru: Selma. — Farmer, Montana, USA ....................... 8?
(Deres 4 børn, næste side).
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(Børn af Hans Pedersen og hustru Selma, Montana).
4 børn:

leEAA) George Pedersen, Montana, USA ........................ 82
B) William Pedersen, inspektør, Oklahama, USA... 82
C) Ralph Pedersen, elektriker, Montana, USA ....... 82
d) Betty Pedersen, døde ugift, Montana, USA ....... 82

leEB) Hans Christian Pedersen, f. 1883,
hønseriejer, ugift, Longbeach, USA .................................... 82

leEc) Kirstine Pedersen, f. 1885,
gift med Niels Bjerggaard, lærer, Rønde ........................ 82

4 børn:
leEcA) Hans Chr. Bjerggaard, cand. mag., ugift, Aarhus 82

B) Andreas Bjerggaard, gartnerkons., Kbhv........... 82
C) Ejvind Bjerggaard, teknisk kontrollør

ved Radiofonien, København ............................ 82
d) Inger Bolene, gift med Svend Jørgensen,

kontrollør ved Radiofonien, København ........... 83

leEd) Emma Pedersen, f. 1888,
gift med Jens Michael Andersen, Boulstrup v. Odder ....... 83

1 barn:
leEdA) Emil Andersen, skomagermester, Odder ........... 83

leEf/2AAhf) Thora Pedersen, f. 1898, lærerinde,
gift med D. Sneftrup, lærer, Tømmerby Friskole
pr. Kalundborg ...................................................................... 83

2 børn:
A) Jørgen Sneftrup, lærer, Rødovre ........................ 83
B) Folmer Sneftrup, lærer, Næstved ........................ 83

lf) Maren Jacobsdatter, f. 1813 i „Søvig“,
gift med Niels Nielsen, forpagter af Vorde præstegård (barnløse) ............... 55

Hermed slutter efterslægt efter 1) Jacob Bødker, „Søvig“ og hustru Birthe.
Efterslægt for 2)Christen Andersen Bødker og hustru Marie ('’at.hr., se næste side.

27



Efterslægt (5 generationer) efter 2) Christen Andersen Bødker, f. 1756, musikant 
af „Baljen“, Lindum, og hustru Marie Cathr. Jensdatter, f. 1766. (Biografi side 84).

Bemærk: Generationen fremgår af „fortegnene“!
5 børn:

2A) Anders Christensen Bødker, f. 1796.
Hustru Agnethe Andersen. — Musikant, gårdmand, fæster af 
„Skakkenborg“, Bigum ....................................................................................... 85

5 børn:
2AA) Anders Andersen Bødker, f. 1823,

Hustru: Marie. — Musikant, fæster af „Skakkenborg“, Bigum ....... 85
7 børn:

2AAA) Anders Andersen Bødker, f. 1857.
Hustru: Ane Johanne. — Gårdmand, „Skakkenborg“ ....... 95

4 børn:
2AAAa) Marie Andersen, ugift (hjemme) ................... 95

b) Kristine, gift med Chr. Andersen,
gdr. i Hej ring, Klejtrup sogn ............................ 95

C) Anton Chr. Andersen, mejeriejer, USA ........... 95
d) Jensine, gift med Peder Søndergaard,

overtog fødegården „Skakkenborg“ (barnløse) 95
2AAB) Jens Bak (navneforandring), f. 1859.

Hustru: Karen. — Boelsmand, Vammen ............................ 95
5 børn:

2AABA) Marius Bak, træhandler, V. Bjerregrav ............. 95
B) Laurids Bak, entreprenør m. m. Viborg ............ 95
c) Jensine, gift Holm, Aarhus ............. 95
d) Julie, gift med Th. Nielsen, Aarhus .................... 95
E) Ahton Bak, mejerist, USA ................................ 95

2AAc) Karen Andersen, f. 1862,
gift med Jens Chr. Brøndum, gdr. i Venning, Aalum sogn 96

2 børn:
2AAcx) Marie, gift med Antonius Rasmussen,

vistnok smedemester i Hornslet ........................ 96
A) Christian Brøndum, gårdejer,

( fødegården i Venning, Aalum ............................ 96
! 2AAD) Frederik Andersen, f. 1864.
i Hustru: Bertha. — Boelsmand, Bigum ................................ 96

3 børn:
2AADA) Martinus Andersen, tømrer, Lindum ............... 96

B) Anders Andersen, mejerist, Aalborg ............... 96
c) Marie, gift med Jens Hermansen,

Fødehjemmet i Bigum ........................................ 96
2AAf) Agnethe Andersen, f. 1867,

gift med Marius Jensen, murer, Randers ............................ 96
1 barn:

2AAfA) Rs. Arne Jensen, vognmand, Randers ............... 96
2AAg) Christine Andersen, f. 1869,

gift med Niels Døpke Thomsen, kusk, Randers ............... 96
2 børn:

2AAga) Maja Thomsen, døde 24 år gi............................... 97
’ B) Jacob Bødker Thomsen, kontorist, Randers ....... 97

2AAh) Louise Andersen, f. 1871,
gift med lærer leE) Anton Pedersen, Bøgeskov v. Odder 54 
(Se under Anton Pedersen, side 26 nederst og side 54).
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(3. generation fortsat).
2AB) Christen Andersen Bødker, f. 1825.

Hustru: Trine Lange. — Skovfoged i „Saxdal“, Lindum (barnløse) 86
2AC) Jens Chr. Andersen, f. 1827.

Hustru: Justine Riisberg. — Lærer i Laasby .................................... 86
2 børn (af 4) :

2ACA) Andr. Andersen, f. 1860.
Hustru: Thomasine. — Bogbinder, København ............... 97

3 børn:
2ACAA) Jens Chr. Andersen, bogtrykker, København ... 97

B) Johan Andersen, bogbinder, Gentofte ............... 97
c) Agnes Andersen, gift med Niels Poulsen,

musikpædagog, København ................................ 97
2ACC) Laurs A. H. Riisberg Andersen, f. 1864,

Hustru: Julie. — Afdelingschef, Aarhus ............................ 98
5 børn:

2ACCa) Ellen Riisberg Andersen, organist,
lærerinde, Hørning St. (ugift) ............................ 98

b) Agnethe Riisberg Andersen, ugift,
toldkontrollør, København ................................ 98

c) Gerda Riisberg Andersen, (fodpleje)
gift med L. A. Højris Riisberg, Aarhus ........... 98

d) Astrid Riisberg Andersen, gift med
Søren P. Jensen, Voldby pr. Hammel ............... 98

e) Gudrun Riisberg Andersen, ugift,
stenograf, København ......................................... 98

2AD) Karen Marie Andersdatter, f. 1832,
gift med Severin Munk, gårdmand, skovfoged, Erikstrup (Bigum) 86

2AdA) Anton Severin Munk, f. 1855,
Hustru: Kristine. — Gårdmand, Erikstrup ........................ 98

5 børn:
2AdAA) Marius Munk, sognefoged, gdr. Bigum ........... 99

B) Frederik Munk, gdr. i Bigum ............................ 99
c) Kirstine, gift med Marius Dinesen,

gdr. i Vels pr. Viborg ......................................... 99
d) Nikoline, gift med Otto Jensen,

boelsmand, Ørum Sønderlyng ............................ 99
e) Pouline, gift med Niels Pedersen, gdr. i Bigum 99 

2Adb) Nikoline Munk, f. 1856,
gift med Niels Lange, gdr. i Bigum .................................... 99

1 barn:
2AdbA) Severin Lange, fødegården, Bigum .................... 99

2Adc) Pouline Munk, f. 1858,
gift med Chr. Rasmussen, gdr. i Bigum ............................ 99

5 børn:
2AdcA) Severin Rasmussen, døde ugift ............................ 99

B) Rasmus Rasmussen, udv. til USA ........................ 100
C) Anton Rasmussen, udv. til USA ........................ 100
D) Carl Rasmussen, gdr. bl. a. Katbjerg ............... 100
e) Marie, gift med Mads S. Madsen,

gdr. i Katbjerg pr. Mariager ................................ 100
2AdE) Laurits Munk, f. 1862,

Hustru: Marie. — Gdr. og skovfoged, Bigum .................... 100
(Deres 4 børn, næste side).
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(Børn af Laurits Munk og hustru Marie, Bigum).
4 børn:

2AdEa) Marie Munk, gift Lundgreen,
boelsmand, Hærup, Klejtrup sogn ................... 100

b) Kristine, gift med Mads Chr. Madsen,
gårdejer i Vammen ............................................ KO

c) Pouline, gift med Ejnar Nielsen,
lærer i Bigum — (nu Viborg) ............................ 100

D) Severin Munk, forpagter, ,,Søvig“,
(nu vistnok Viborg) ............................................ 100

2Adg) Marie Munk, f. 1867,
gift med J. A. Krogh, gdr., ejendomsmægler, Randers ... 101 

2 børn:
2AdtyA) Peter Krogh, døde ugift .................................... 101

b) Pouline, gift med Carl Bjarne,
stationsmester, Flakkebjerg ................................ 101

2AdH) Christian Munk, f. 1872.
Hustru: Mariane. — Boelsmand, Fastrup ............................ 101

2 børn:
2AdHa) Pouline Munk, gift med Chr. Bay,

gdr. i Fastrup, Vammen sogn ............................ 101
b) Marie, gift med Sigurd Pedersen,

boelsmand, Fastrup (fødehjemmet) ................... 101
2Ae) Elise („Lise“) Andersdatter, f. 1835,

gift med 2BC) Christen Nielsen Bødker (søskendebørn), 
karetmager i Hvornum. Se side 90.

2B) Niels Christensen Bødker, f. 1801. — Musikant, „Baljen“. T.indvm.
Hustru: lb) Ane Kirstine Jacobsd atter af „Søvig“, (søskendebørn), side 87

7 børn:

2Ba/lba) Marie Cathrine (Trine) Nielsdatter, f. 1829,
gift med 1) Niels Christensen, (Viborg Vestermark),
2) Peter Nielsen, begge var boelsmænd ............................................ 88

6 børn:

2Baa/lbaa) Kristine Nielsen, f. 1855,
gift med Anders Sørensen, boelsmand i Ans ................... 101

6 børn (af 7) :
2Baaa/lbaaa) Emma, gift med Rs. Sørensen,

murer, Skibelund, Ans ........................................ 101
B) Poul M. Sørensen, restauratør ............................ 102
D) Niels M. Sørensen, bagermester, Hals ............... 102
e) Louise Sørensen, ugift, sygeplejerske, væverske... 102
f) Agnethe, gift med Poul Bock, forvalter. Aalborg 102

G) Martinus Sørensen, frugtplantageejer, Ans ....... 102
2BaB/lbaB) Niels Nielsen, f. 1862, hustru Johanne. Bmd., Hersom... 102 

4 børn:

2BaBa/lbaBa) Anna, gift med A. Refsgaard,
tekstilarbejder, Silkeborg .................................... 102

B) Anders P. Nielsen, boelsmand, Hersom ........... 102
C) Niels Bødker Nielsen, musiker, København ... 102
D) Martinus Nielsen, post, Hammershøj ............... 102
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2Bac/lbac Anna Kirstine Nielsen, f. 1864,
gift med Niels P. Hansen, bmd. i Esbønderup .................... 103

3 børn:
2Bac/lbaca) Nielsine Hansen, ugift ......................................... 103

B) Søren Hansen, bmd., Esbønderup ........................ 103
c) Marie H., gift med Laurits Andersen,

tømrermester, Maarum ......................................... 103
2BaD/ibaD) Thomas Nielsen, f. 1866 (lever 1960).

Hustru: Ane Marie. — Gdr. i Lund, Møldrup ................ 103
4 børn (af 5):

2BaD/lbaDa) Agnes, gift med Niels Nielsen,
Lund pr. Møldrup ................................................. 103

B) Peter Nielsen, bmd. i Ørris pr. Hobro (død 1925) 103 
c) Marie, gift med Niels Larsen,

Brøndum pr. Hobro ............................................. 103
D) Anders Leth Nielsen, gdr. i Lund

pr. Møldrup (fødegården) ................................ 103
2Bae/lbae) Ane Marie, f. 1868,

gift med Carl Henriksen, Hillerød m. fl. steder ...............  103
9 børn:

2BaeX/lbaeX) Søren Jerlyng (navneforandring),
vaskeriejer m. m., København ............................ 103

2Bae/lbaea) Alma Henriksen, gift 2 gange:
1) Edvin Hansen, Hillerød,
2J Chr. Pedersen, Horserød ................................ 103

b) Olga, gift med Jens Methmann,
telefonmontør, Vorup, Randers ........................ 104

c) Carla, ugift, syerske, Silkeborg ............................ 104
D) Henrik Henriksen, formand, Silkeborg ........... 104
e) Inger H., ugift, syerske, Silkeborg .................... 104

E) Alfred Henriksen, telefonmontør, Struer ........... 104
g) Jenny H., gift med 1) Carlo Petersen, glarme

ster, Horsens. 2) Jeppe Thomsen, trykkeriarbej
der, Horsens .........................................................  104

H) Ernst Henriksen, skomagermester i Horsens ... 104 
2BaF/lbaF) Niels Martinus Nielsen, f. 1870.

Hustru: Olava. — Uniformsskrædder, Oslo ........................ 104
3 børn (af 4) :

2BaF/lbaFa) Lilli Nielsen, gift med Didrik Andersen,
Grefsen, Norge ..................................................... 104

b) Astrid, gift med Bj. Chrestensen,
Bekkalagshøgda, Norge ......................................... 104

c) Solvejg, gift med Waldemar Jørgensen,
konsulent, (London, England) ............................ 104

2BB/lbB) Jacob Nielsen (,,Knud Skytte“), f. 1830.
Hustru: Kathr. Monrad. — Lærer, hjemstavnsforfatter (Sjelle) ... 89

7 børn (af 9) :
2BBa/lbBa) Ane Kirstine, f. 1858,

gift med Anders Larsen, gdr. i Kolind ................................ 105
5 børn:

2BBaA/lbBaA) Jacob Larsen, mejeribestyrer i Ørum Djurs ....... 105
b) Anna, gift med Claud. Mortensen, gdr. i Homaa 105
c) Cathrine, ugift, lærerinde, Aarhus .................... 105
d) Minna, gift med Carl Krogh, Aalsø ............... 105
e) Sofie, ugift lærerinde, Aarhus ............................ 105
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(Børn og børnebørn af „Knud Skytte“ fortsat).
2BBB/lbBB) Christian Cl. Nielsen, f. 1860,

Hustru: Kirstine. — Overbetjent, København ................... 105
1 barn:

2BBBa/lbBBa) Mariane Monrad-Nielsen,
ugift lærerinde, København ................................ 105

2BBC/lbBC) Niels Andr. Nielsen, f. 1862.
Hustru: Doris Hogrebe (næstsøskendebørn).
Fuldmægtig, Viborg ............................................................. l'>5

3 børn:
2BBCa/lbBCa) Astrid Nielsen, ugift, kontorleder. Aarlns ....... 106

b) Ingeborg, gift med Jørgen Jensen,
bankfuldmægteig, (Kolding), København ....... 106

C) Knud Hogrebe-Nielsen, apoteker, Aars ........... 107

2BBD/lbBD) Ludvig M. Nielsen, f. 1863, ugift,
pianostemmer, H. & M., København ................................ 107

2BBe/lbBe) Kirstine, f. 1865,
gift med Vilh. Birkefeldt, frisørmester, Aarhus ............... 107

4 børn:
2BBeA/lbBeA) Knud Skytte Birkefeldt, organist,

klaverpædagog, Aarhus ........................................ 107
b) Lilli, gift med Alfred Mogensen,

vognmand, Knebel ............................................ 108
C) Svend Birkefeldt, sølvsmed, København ........... 108
D) Valdemar Birkefeldt, gartner, Aarhus ............... 1°8

2BBF/lbBF) Frederik Nielsen, f. 1870, ugift, bagermester, Kolind ... 108

2BBG/lbBG) Jacob Nielsen, f. 1873.
Hustru: Helga. — Grosserer, Aarhus ................................ 108

1 barn:
2BBGa/lbBGa) Else, gift med Villy Petersen, prokurist, Aarhus 108

2BC/lbC) Christen Nielsen Bødker, f. 1832 (søskendebørn).
Hustru: 2Ae) Lise Andersdatter. — Karetmager, Hvornvm ........... 90

1 barn:
2BCa/lbCa/2Aea) Ane Kirstine Nielsen, f. 1864,

gift med Jens Handskemager, karetmager, Hvornum ....... 109
2 børn:

A) Christian Handskemager, ugift, gartner, Kolding 109
b) Bertha Handskemager, ugift,

husholderske, Aalborg ........................................ 109

2BD/lbD) Anders Nielsen Bødker, f. 1834,
Hustru: Johanne. — Snedker, Randers ............................................ 91

6 børn:
2BDA/lbDA) Niels Nielsen, f. 1870. — Malermester, Søborg Kbhvn.... 109

5 børn:
Navnene kendes ikke.
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2BDb/lbDb) Kirstine Nielsen, f. 1872,
gift med Hakon Hansen, overbetjent, København ........... 109

2 børn:

2BDba/lbDba) Karen Vilhelma, gift med Anders Andersen,
drager, Glostrup ................................................. 109

B) Hakon V. Hansen, blikkenslager, Kbhv. (død) 109
2BDc/lbDc) Ane Nielsen, f. 1876,

gift med Hans Eskelund, tømrer, Randers ........................ 109
4 børn (af 5):

2BDcA/lbDcA) Valdemar Eskelund, Aarhus ................................ 110
b) Ragnhild, gift med Jacob Jacobsen,

prøvemester, Randers ......................................... 110
c) Ella, gift med S. Hvid Christensen,

handelsmand, Randers ......................................... 110
e) Gudrun, gift med Carlo Mandrup,

forhandler, København ......................................... 110
2BDD/lbDD) Jens Nielsen, f. 1878.

Hustru: Pouline. — Malermester, København .................... 110
6 børn:

2BDDA/lbDDA) Henry Nielsen, maler, København .................... 110
b) Asta, gift med Marius Jensen,

lokomotivfører, Aarhus ......................................... 110
C) Svend Bødker Nielsen, maler,

nu bmd. i Mariager ............................................. 110
d) Gørrild, gift med Niels Simonsen,

arbejdsmand, København ....................................  110
E) Aksel Nielsen, guldsmed, København ...............  110
F) Osvald Nielsen, frisør, København .................... 110

2BDE/lbDE) Albert Nielsen, f. 1881.
Hustru: Petra. — Murermester i København .................... 110

7 børn: —

2BDEA/lbDEA) Karl Albert Nielsen, murer, København ........... 110
B) Haakon E. Nielsen, murermester, Rønne ........... 110
C) Aksel H. Nielsen, (erhverv ?), København ... 110
d) Ellen Johanne, gift med Harry Poulsen, Kbhv. 110
e) Inga, gift med August Klausen, København ... 110
f) Gerda, gift med Gunnar Jensen, København ... 110

G) Anders Bødker Nielsen, tilskærer, Kbhv........... 110

2BDf/lbDf) Elisabeth Nielsen, f. 1887,
gift med Chr. Vognsen, (ved Sporvejene), København ... 110

3 børn:

2BDfa/lbDfa) Edith Nielsen, gift med H. F. Barnholdt,
København .......................................................... 110

b) Ebba Johanne, gift med Knud A. Jensen,
nitter, København ................................................. 110

c) Krista, gift med R. Nehls,
mekaniker, Tyskland ............................................. 110

2BE/lbE) Bertel Nielsen, f. 1836.
Hustru: Marie Vang. — Skomager, Holstebro. (Barnløse) ........... 91
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2BF/lbF) Niels Chr. Nielsen Bødker, f. 1838, boelsmand, Hvornum.
Hustruer: 1) Ane Thisted, 2) Kristiane Fjeldsted ............................ 92

5 børn:
2BFa,/lbFa) Antonette, f. 1881,

gift med Chr. Arnskov, overofficiant, København ........... 110
3 børn:

2BFaa/lbFaa) Karen Arnskov, gift med J. Beyerholm,
Charlottenlund ................................................ 111

b) Ragna, gift med H. Jøndrup, cand. jur., Kbhvn. 111
C) Christian Arnskov, sagfører, København ........... 111

2BFB/lbFB) Niels Bødker Nielsen, f. 1888,
murermester, musiker, Hvornum ........................................ 111

6 børn:

2BFI3a/lbFBa) Ella, gift med L. Mathiesen,
autoforhandler, Randers ................................... 111

b) Oda, gift med J. K. Olsen, cyklehdl., Mariager 111
c) Lilli, gift med N. Dalsgaard,

postkontrahent, Hørby, Hobro ...........................  111
D) Leo Bødker Nielsen, murermester,

Klejtrup pr. Hobro ............................................ 111
E) Jacob B. N., murermester i Hobro ................... 111
f) Annelise, gift med N. Madsen,

typograf, Søby, Højslev ........................................ 111

2BFC/lbFC) Anton Berg Nielsen, f. 1893,
fabrikant m. m., musiker, Stoholm .................................... 111

4 børn (af 5) :
2BFCB/lbFCB) Niels Chr. Nielsen, smedemester, Stoholm ....... 112

C) Knud Skytte Nielsen, musiker,
manufakturhandler, Struer .................................... 112

D) Gerhard Nielsen, musiker, kontorass., Skive ... 112
E) Johan Berg Nielsen, musiker, kontorass., Skive 112

2BFd/lbFd) Nikoline N., gift med N. Clemmensen, f. 1897,
tømrer, snedker, Klejtrup. (Barnløse) ................................ 112

2BFe/lbFe) Ane Kirstine, f. 1897 (tvilling til Nikoline), 
gift med N. C. Nielsen, uddeler, Bjerringbro, 
nu købmand i Tostrup pr. Ulstrup .................................... 112

3 børn:
2BFeA/lbFeA) Hakon Bøcker Nielsen, bogholder, Randers ....... 113

B) Knud Bøcker Nielsen, repræsentant, Randers ... 113
c) Inger B. N., bogholderske, Randers .................... 113

2BG/lbG) Jens Johan Nielsen (Bødker) f. 1840.
Hustru: Charlotte. — Snedker, Lindum. (Barnløse) ........................ 92

2c) Maren Christensdatter, f. 1804,
gift med 3A) Peder Halskov, musikant, træskomand, „Skivdal“, Bigum ... 118 
(Søskendebørn, se under 3A) Peder Halskov, side 37 og 118).
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2d) Karen Christensdatter, f. 1807,
gift med Christen Pedersen, gårdmand, Hvornum ......................................... 92

2 børn:
2dA) Peder Chr. Christensen (Per Doktor), f. 1842,

Hustru: Louise Lund. - - Boelsmand, Hvornum ............................ 92
5 børn:

2dAa) Karen Christensen, f. 1871,
gift med 1) Chr. Lambrechtsen, bmd. i Hvornum.
2) Niels Chr. Jensen Ørris, bmd. i Hvornum .................... 113

3 børn:
2dAaA) Mogens Lambrechtsen, musikdirektør, Hobro ... 113

B) Jens Jensen (Ørris), snedker, Klejtrup ........... 113
C) Niels Peter Jensen (Ørris), uddeler i Ramsing... 113

2dAB) Niels Chr. Christensen, f. 1873.
Hustru: Marie Hagge. — Or.politibetjent, Aarhus ....... 114

3 børn:
2dABa) Karen, gift med Leif Lam, sognepræst, Vigerslev 114 

b) Elise, gift med Andr. Johansen,
murermester i Engelsborg, Viborg .................... 114

C) Per Christensen, mekaniker, Sørvad v. Herning 114
2dAc) Martine Christensen, f. 1875,

gift med Mogens Houelberg, oversergent, Aarhus, Mørke 114
1 barn:

2dAcA) Echardt Houelberg, restauratør,
hotelejer, Grenaa ................................................. 114

2dAD) Christen Lund Christensen, f. 1881.
Hustru: Sine. — Mejerist, Iowa, USA ................................ 114

3 børn:
2dADA) Elmer Christensen, farmer, Iowa ........................ 114

b) Erna Christensen, gift, Iowa ................................ 114
c) Edith Christensen, gift, Iowa ............................ 114

2dAE) Jens Lund Christensen, f. 1886.
Hustruer: 1) Karen M. Sørensen, 2) Edith Nielsen,
begge barnløse. — Politiassistent, Aarhus ........................ 114

2dB) Christen Christensen, kaldet Pedersen, f. 1844,
ugift høker i Klejtrup .......................................................................... 93

2e) Anna Christine Christensdatter, f. 1810,
gift med Niels N. Hougaard, gårdmand af „Hougaarden“, Bigum ............ 93

4 børn:
2ea) Elsine („Sine“) Boline Nielsdatter, f. 1834,

gift med Jacob Leth, gårdmand i Loldrup pr. Viborg .................... 93
3 børn:

2eaa) Nielsine Sofie Leth, f. 1872,
gift med Chr. Jensen, boelsmand, Agerskov pr. Viborg ... 114

4 børn:
2eaaa) Nielsine Leth Jensen, gift med 1) Holger Dagø, 

malermester, 2) Jens Bøje, forstander,
„Hebron“, Randers ............................................. 115

B) Peter Jensen, boelsmand i Agerskov ...................  115
C) Jacob Jensen ........................................................... 115
D) Søren Jensen, skovarbejder .................................. 115
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2eaB) Niels Chr. N. Leth, f. 1873.
Hustru Maren. — Boelsmand i Daugbjerg, Viborg ....... 115

3 børn (af 7):
2eaBe) Inger Leth, ugift, syerske, København ............... 115

f) Elsine Boline, gift med Sv. Aage Clausen,
montør, København ............................................ 115

g) Karen Marie Leth, ugift, syerske, København... 115 
2eac) Nielsine N. Leth. f. 1878,

gift med Carl Nielsen (Solborg), bmd., Ørum Sdrlg. ... 115 
5 børn:

2eaca) Astrid Nielsen, gift med Kr. Søndergaard,
vægter, Viborg ..................................................... 115

b) Magda, gift med Jørgen Olsen,
slagteriarbejder, Sparkjær .................................... 115

c) Thora, gift med E. Drongesen,
skræddermester, Viborg .................................... 115

D) Aksel Løgstrup Nielsen,
ugift, arbejdsmand i Viborg ................................ 115

E) Kr. Løgstrup Nielsen, chauffør, Viborg ........... 115
2eB) Niels N. Hougaard. f. 1835, gårdmand, „Hougaarden“, Bigum.

Hustruer: 1) Ane Christiansen, 2) Mette M. Andersen ................... 93
4 børn (af 5):

2eBa) Ane Kirstine Hougaard, f. 1875,
gift med Rs. Skipper, gdr. i Mørke ni. fl. steder ........... 116

8 børn (af 9) :
2eBaa4 Anne Mette Skipper, ugift, Assentoft ................ 116

B) Søren I. Skipper, frisør, Aarhus ........................ 116
c) Nelly Marie, ugift, terapeut, Aarhus ............... 116
d) Agnes, ugift, husbestyrerinde, Randers ........... 116
e) Marie, uHft, damefrisør, Assentoft ................... 116
F) Niels Skipper, fabriksarbejder, Hvidovre ........... 116
g) Magda, ugift, husbestyrerinde, Randers .........  116
i) Kristine, ugift, dameskrædder,

Kradbjerg, Hornslet ............................................ 116
2eBC) Anders A. N. Hougaard, f. 1882.

Hustru: Marie Andersen. — Musiker, musiklærer, Viborg 116 
3 børn:

2eBCA) Niels M. Hougaard, arbejdsmand, Skagen ......... 116
b) Meta N. H., sygeplejerske, „Hald“ .................... 116
C) Jacob C. Hougaard, arbejdsmand, Viborg ........ 117

2eBd) Nielsine N. Hougaard, f. 1884,
ugift, syerske, Viborg ......................................................... 117

2eBE) Niels Nielsen Hougaard, f. 1887.
Hustru: Kristine. — Gdr., „Hougaarden“, Bigum ........... 117

3 børn:
2eBEA) Niels N. Hougaard, forpagter af

fødegården, „Hougaarden“, Bigum ................... 117
b) Anna, gift med Jens Jørgensen,

præstegårdsforpagter, Vammen ........................ 117
c) Signe, gift med Orla Hedemann,

vognmand i Lindum ............................................  117
2eC) Christen Nielsen Hougaard, f. 1837.

Hustru: Dorthea. — Snedker i Bigum. (Barnløse) ........................ 94
2eD) Ole Christian Nielsen Hougaard, f. 1842,

Hustru: Marie Dam. — Lærer og kirkesanger i Laasby.................. 94
(Se børnene næste side!)
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(Børn af lærer Christian Nielsen Hougaard, Laasby, s. 94.)
2 børn (af 5):

2eDC) Niels Hougaard Nielsen, f. 1879,
koncertsanger. — Udvandret til USA ................................ 117

Et barn: Minna.
2eDe) Johanne Hougaard Nielsen, f. 1885, 

lærerinde i Aalborg, senere gift med
kunstmaler, Espergærde ......................................................... 117

Hermed slutter efterslægt for 2) Christen Andersen Bod her og hustru Marie Ca
thrine aj „Baljen“. Lindum Skov.

Efterslægt (5 generationer) efter 3) Anders Andersen Bodker, f. 1760, musikant
af „Skivdal“, Bigum, og hustru Ingeborg llenrichsdatter, biografi side 118.

Bemærk: Generationerne fremgår af „fortegnene“!
1 barn:

3A) Peder Andersen Halskov, f. 1803, musikant,træskomand, Bigum.
Hustru: 2c) Maren Christensdatter, f. 1804 (i „Baljen“) (Søskendebørn) ... 118

5 børn (af 6) :
3Aa/2ca) Marie Cathrine („Trine“) Pedersdatter, f. 1828,

gift med Laust Jørgensen, boelsmand, Vammen pr. Viborg ........... 119
3 børn:

3Aaa/2caa) Boline Marie Jørgensen, f. 1861,
gift med Anders Kristensen (Mikkelsen),
Købmand og gårdmand, Foulum ......................................... 121

3 børn:
3Aaaa/2caaa) Ane, gift med Thomsen, sygehusportør, Randers 121

B) Laust Christensen, købmand, Hvorslev ........... 121
c) Marie, gift med Carl Laursen, snedker, Randers 121

3Aab/2cab) Petra Jørgensen, f. 1864,
gift med Laust Andersen (Molbo), uddeler i Mollerup 
v. Hammershøj. (Barnløse) ................................................. 121

3AaC/2caC) Jørgen Jørgensen (Pøtgaard), f. 1866.
Hustru: Hanne. Gårdmand, Vammen ................................ 121

1 barn (af 2) :
3AaCa/2caCa) Boline, gift med Jessen, rutebilejer, Aalborg ... 121 

3Ab/2cb) Ingeborg Pedersdatter, f. 1830,
gift med 1) Chr. Christensen (Moth), boelsmand,
2) Jens Chr. Jensen Lykkegaard, bmd., Sdr. Onsild ........................ 119

5 børn:
3Aba/2cba) Kirsten Christensen, f. 1863,

gift med Anders Jensen (Lykkegaard), boelsmand 
i Vorning v. Hammershøj ..................................................... 122

5 børn: næste side.
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(Børn af Kirsten og Anders Jensen (Lykkegaard), 
Vorning; se foreg. side).
5 børn:

3Abaa/2cbaa) Ingeborg, gift med Anton Knudsen, gdr. i Asferg 122
B) Chr. Lykkegaard Jensen, ugift, bmd., Nørbæk ... 122
c) Christiane, gift med Jens Rytter Jensen,

boelsmand, Vorning ............................................ 122
d) Jensine, gift med Holger Mønster,

arbejdsmand i Randers ........................................ 122
e) Marie, gift med Chr. Hedegaard,

gdr. i Hvidding, Hammershøj ............................ 122
3AbB/2cbB) Peder Chr. Lykkegaard, f. 1865.

Hustru: Sofie. — Boelsmand i Sdr. Onsild .......................  122
6 børn:

3AbBa/2cbBa) Ingeborg, gift med Mathias Nielsen,
karetmager, Sdr. Onsild .................................... 122

b) Kirstine, gift med Peder Christensen,
bogholder, Sdr. Onsild ........................................ 122

c) Lydia, gift med Bengt Skak Pedersen,
gdr. i Sdr. Onsild ................................................. 123

D) Hans Chr. Lykkegaard, gdr. i
Lundfod pr. Ejstrupholm .................................... 123

e) Marie, gift med Chr. Nielsen,
gartner, „Øjenslyst“, Kolind ............................ 123

f) Dagny, ugift, barneplejerske,
Diakonissestiftelsen, København .......................  123

3AbC/2cbC) Jens Chr. J. Lykkegaard, f. 1867.
Hustru: Kathr. Wied. — Missionær, senere præst 
i Nr. Felding, Tvis.................................................................. 123

4 børn:
3AbCa/2cbCa) Ingeborg Lykkegaard, ugift, lærerinde, Kbhv. ... 123 

b) Margrethe Lykkegaard, ugift,
børnehavelærerinde, København ........................ 123

C) Johs. Lykkegaard, gartner, døde barnløs ........... 123
d) Catarina Marie L., gift med sognepræst

J. Balslev, Skamby, Fyn .................................... 124
3Abd/2cbd) Ane Kirstine Lykkegaard, f. 1870,

ugift, manufakturhandler i Ørum Sdrlg............................... 124
3Abe/2cbe) Maren Lykkegaard, f. 1873,

ugift syerske, Herning ......................................................... 124
Begge disse søstre boede sidst i Fastrup Hvilehjem,
Vammen sogn.

3AC/2cC) Anders Pedersen Halskov, f. 1832, Bigum Huse.
Hustru: Nicoline. — Træskomand, husfæster, Bigum ................... 120

5 børn (af 7) :
3ACa/2cCa) Jensine Halskov, f. 1864,

gift med Anders P. Hansen, skrædder, Bigum ................... 124
6 børn:

3ACaa/2cCaa) Andersine Hansen, gift med Niels Balle,
boelsmand i Fastrup, Vammen ............................ 124

b) Elise, gift med Peder Andersen,
gdr. i Pederstrup pr. Viborg ................................ 124

C) Johs. Hansen, husmand, Rødding pr. Viborg ... 124
D) Christian Hansen, gdr. i Allingaabro Mark,

Allingaabro ......................................................... 124
E) Anders Halskov Hansen, skoleinspektør, Skive 124
f) Ella, gift m. Niels Kjeldgaard, Vranum ........... 124
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3ACB/2cCB) Peder Halskov, f. 1866.
Hustru: Maren. — Kusk m. m., ,,Sødal“, Rødding ........... 124
(Barnløse)

3ACC/2cCC) Bertel Halskov, f. 1867.
Hustru: Ane Marie. — Graver m. m., Bigum .................... 125

9 børn:
3ACCA/2cCCA) Anders Halskov, murer, København ............... 125

B) Anton Halskov, købmand, Løgstør .................... 125
C) Kristian H., boelsmand, Javngyde .................... 125
d) Nikoline, gift med Anders Andersen,

kommunalarbejder i Viborg ................................ 125
E) Søren H., graver m. m., Bigum ........................ 125
F) Sofus H., murer, Bigum ...........................;............ 125
g) Magda, gift med Niels Søndergaard,

gdr. i Sjørring, Lindum sogn ............................ 125
h) Helga, gift med Valdemar Nielsen,

bmd. i Mollerup v. Ørum Sdrlg........................... 125
i) Emma, gift med Holger A. Jensen,

chauffør, Viborg ................................................. 125
3ACf/2cCf) Mette M. C. Halskov, f. 1874,

gift med Jens Vestergaard, Ingstrup pr. Viborg ............... 126
10 børn:

3ACfx/2cCfx) Dorthea, gift med Hjalmar Rasmussen,
boeJsmand i Vels pr. Viborg .............. .................. 125

A) Marius Kristian Vestergaard, bmd. i Vammen ... 125
B) Anton H. Vestergaard, gdr. i

Nr. Hjarup, Sønderjylland ................................ 125
C) Niels J. Vestergaard, gdr. i Ingstrup pr. Viborg 125
d) Nikoline, gift med Mads P. Bay,

gdr. og sognef. i Øby, Ørum Sdrlg...................... 125
e) Kristiane, døde ung ............................................. 125
F) Frederik Vestergaard, gdr. Ingstrup (fødegdr.) 125
g) Jenny, gift med Kristen Nielsen,

gdr. i Vels pr. Viborg ......................................... 125
H) Hans P. Vestergaard, gdr. i Vejrum pr. Viborg 125
I) Carl Henry Vestergaard, bmd. i

Mammen v. Bjerringbro .................................... 125
3ACg/2cCg) Maren Halskov, f. 1877,

gift med Jacob Berg, portør, DSB, Viborg ........................ 126
X) Ernst Halskov ..................................................... 126

3Ac/2ce) Karen Pedersdatter (Halskov), f. 1838,
gift med Hans Laursen Nymand, gårdmand, Vammen .................... 120

3 børn:
3AeA/2ceA) Laurs P. Nymand, f. 1868.

Hustru: Kristine. — Gårdmand, sognef. i Vammen ....... 126
2 børn (af 5):

3AeAB/2ceAB) Hans Chr. Nymann, ugift, pensionist, Vammen 127
E) Søren Nymann, købmand, Bigum,

nu boende i Vammen ......................................... 127
3AeI3/2ceB) Hans Chr. Nymand, f. 1870.

Hustru: Ane Degn. — Gårdejer og sognefoged 
i Rødding pr. Viborg .............................................................. 127

8 børn (af 9) :
3AeBA/2ceBA) Hans Nymand, skoleinspektør, Vamdrup ....... 127
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(Fortsat børn af Hans Chr. Nymand og hustru Ane
Degn, Rødding).

B) Jacob Nymann, uddeler, Astrup pr. Arden ....... 127
c) Kirstine Marie, gift med Otto Pedersen,

gdr., „Meilgaard“ pr. Viborg ............................ 127
E) Thorkild Nymann, lektor, Aarhus ...................  127
F) Henry Nymann, uddeler i Gabøl, Sønderjylland 127
G) Holger Nymann, gdr. i Rødding .......................  127
h) Karen Nymann, ugift, syerske, Herning ........... 127
i) Else N., gift med Johs. Jensen, GI. Rye ........... 127

3AeC/2ceC) Laurits Chr. Nymand, f. 1879.
Hustru: Ane. — Gdr. i Rødding ........................................ 128

4 børn:
3AeCA/2ceCA) Hans Peter Nymand, ugift, skomager, Rødding 128

B) Karl Nymand, ugift, børstenbinder,
Rødding (invalid) ................................................. 128

C) Peter Nymand, lærer (død 1956) ................... 128
d) Karen Nymand, ugift (invalid) .......................  128

3Af/2cf) Andrea E. Pedersdatter (Halskov), f. 1846, 
gift med Johan M. Andersen, kaldet Halskov,
boelsmand i Sahl v. Bjerringbro ......................................................... 120

7 børn:
3Afa/2cfa) Maren Halskov, f. 1868,

ugift, sygeplejerske, kogerske, Tange ................................ 128

3Afb/2cfb) Ane Kristine A. Halskov, f. 1869.
(Alle oplysninger mangler) ................................................. 129

3AgC/2cgC) Anders Peter A. Halskov, f. 1873.
(Oplysninger mangler) ......................................................... 129

3Agd/2cgd) Marie Kathrine A. Halskov, f. 1875,
gift i Skorup pr. Faarvang ..................................................... 129

3AgE/2cgE) Kristian A. Halskov, f. 1879.
Udvandret til USA .............................................................  129

3AgF/2cgF) Martin A. Halskov. Udv. til USA .................................... 129
3Agg/2cgg) Caroline A. Halskov. Gift med smed i Resen v. Skive ... 129

Slut.
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BIOGRAFIER
særligt vedr. de ældre slægtled, samt personalia; jvfr. den genealogiske oversigtstavle 
(side 18 til 40). — Meddelelserne grunder sig dels på skriftlige optegnelser, dels på 
mundtlige beretninger indsamlet især blandt de ældre af slægten.
1) Jacob A. Bødker (f. 1755) og hans efterslægt .................................... side 41
2) Christen A. Bødker (f. 1756) og hans efterslægt ................................ side 84
3) Anders A. Bødker (f. 1760) og hans efterslægt .................................... side 118

1) JACOB ANDERSEN BØDKER (musikant), f. (døbt) 2.2.1755 i „Søvig“, 
Lindum sogn, død 28.4.1839 i Lindum sogn, begravet der. 
og hustru BIRTHE NIELSDATTER, f. (døbt) 19.5.1779 på „Hostrupgaard“ 
Hørby sogn, Aalborg amt. Død 30.11.1863 i Lindum sogn, begravet der.
Viede i Hørby Kirke 8.7.1796. Slægtshjemmet „Søvig“, Lindum. Matr. nr. 28.

Foruden at være en anerkendt „kraft“ som musikant, der vel især udfoldede sig i 
hans yngre år, var Jacob Bødker skovfoged ved Søvigskoven og fik derudover tid til at 
fungere som bødker; tillige havde han „Søvig“ i fæste. Denne lille fæstegård under 
TJELE, der var på ca. 15 tdr. Id. var jo hans og hans to brødres fødehjem, og han over
tog fæstet efter raderen, Anders Pedersen Bødker (f. 1722) og moderen Karen Jacobs- 
datter. Netop ved den tid, da Jacob Bødker blev født havde den første Lüttichau er
hvervet sig TJELE HOVEDGAARD og oprettet den til et stamhus for slægten. Bød- 
keriet havde Jacob lært på TJELE hos en mester, hvis hustru var tysk af fødsel. Det 
fortælles, at den da purunge Jacob Bødker om aftenen ved sengetid ofte hørte den unge 
kone synge aftensang for sine børn, en lille vise med tysk tekst, der i Jacob’s jyske 
drengeøren lød såleds:

Slå fejl. mi’ Kjesten, lisse rår,
Slaven lisse rår,
Lulle vis, vis, vis,
Slaven lisse rår.

Jacob’s dattersøn, lærer og hjemstavnsforfatter „Knud Skytte“, har senere rekon
strueret visen såleds:

Schlaf ein, mein Kind, in süsser Ruh, 
schlaf in süsser Ruh, 
o. s. v.

Men senere sang Jacob Bødker visen for sine egne børn og i sin egen „oversæt
telse“! — Måske har Jacob og hans to brødre, Christen og Anders, lært at håndtere 
„Fiolen“ af deres far. Noget tyder på, at også han var musikant, men noget konkret 
foreligger ikke herom. Derimod var de gamle af slægten enige om, at Jacob Bødker 
og hans to brødre var kendte og ansete spillemænd. — På sine mange og lange van
dringer med fiolen i kalveskindsposen kom Jacob bl. a. også til Hobro. Og her skete 
der det, at den da 40-årige ungkarl forelskede sig så aldeles i en purung pige på 17 år, 
Birthe Nielsdatter, storbondens datter fra „Hostrupgaard“ nord for Hobro. Og følel
serne var gensidig. Om det nu var Jacob’s musik, der havde dåret den ellers så stolte 
Birthe, er ikke til at sige, men trods hendes forældres larmen og truen ville Birte ikke 
give slip på sin elskede Jacob. Kampen var hård, men allerede her gav Birthe en prøve 
på sin senere så prøvede viljestyrke og myndighed. Birthe gik af med sejren, men det 
kostede dyrt! Faderen, „Niels i Hostrupgoren“, gjorde hende arveløs; som de gamle 
sagde: „Hun fik hverken Traad eller Trævl!“ Og brylluppet i Hørby Kirke synes ikke 
at have stået i et rimeligt forhold til faderens hartkorn hvad „glans og herlighed“ an
går! Det var jo den gamle historie om igen: Jacob var „kuns en sølle Tarmvrider“ i 
Hostrupfolkenes øjne, hvor gammel velstand og anseelse nok var tungtvejende fak
torer. Og dog kan man jo nok se situationen fra forældrenes side, når man tager kære
stefolkenes aldersforskel i betragtning, — og Birthes alder, 17 år!
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Men Birthe drog altså med Jacob Bødker til „Søvig“. „Berrct Bødkers“ —som hun 
siden kaldtes — var nok striks, sagde man, men hun var tillige en klog og dygtig kone 
med håndelag både for det fine og det grove, og der var „rejsning“ over hende! Og så 
havde hun omsorg både for store og små i den med årene tairige familie af børn og 
børnebørn. De unge foreholdt hun at få noget lært, i særdeleshed de af børnebørnene 
der skulle „løs’ te Dæjn“. Dem påmindede hun gerne med ordene: „La’ mæ’ no si te 
do hår håwn å’et!“ (Lad mig nu se, du læser med omtanke).

Men det var ikke blot familiens egne, Berret Bødkers havde omsorg for. Ingen gik 
uhjulpne fra hende, hvis der var mulighed for at hjælpe en fattig, nødlidende stakkel. 
Og i det stykke var Jacob enig med Berret! Jacob beskrives som en venlig, godmodig 
mand, der i modsætning til hustruen havde lune, hvilket skal være et typisk BØDKER- 
træk. Jacob Bødker var vellidt, hvor han kom — med eller uden fiol! Han mindedes 
som den sagtmodige formidler af muntert lune og hjemlig hygge. Jacob var tillige 
gammeldagsfrom og havde sin plads i kirken hver søndag. (Se indføring i slægten, 
side 7). — Kun den ene af hans to sønner vides at have arvet hans musikanter-erhverv, 
nemlig Anders, der ellers fik så tragisk en skæbne. — Og en aprilsdag i 1839 døde 
Jacob Bødker, 84 år gi. — Den meget yngre Birthe overlevede ham i mange år og her
skede uindskrænket blandt børn og børnebørn — og svigerbørn — men omsider måtte 
hun da nedlægge sceptret. Hun blev 84 år gi. Men længe efter vidste man at fortælle 
muntre og karakteristiske træk om Jacob og Berret Bødkers i „Søvig“! — Jacobs mor, 
Karen Jacobsdatter, levede endnu i 1801, 78 år gi.

Jacob og Birthe havde 2 sønner og 4 døtre, alle født i „Søvig“:
la) Karen, gift med Johannes Hansen, gårdmand og musikant, Snæbum ... side 42
lb) Ane Kirstine, gift med sin fætter, 2B) Niels Christensen Bødker,

(omtalt der) — musikant af „Baljen“, Lindum ................................ side 87
lC) Anders J. Bødker, ugift, musikant og snedker af Lindum ........................  side 44
lD) Niels Chr. J. Bødker, overtog fæstet af „Søvig“ .....................................  side 45
le) Christiane, gift med lærer Hans Chr. Pedersen, Vellev ............................ side 48
lf) Maren, gift med Niels Nielsen, forpagter af Vorde Præstegaard ........... side 55>

Omtalen af 2. og 3. generation følger her:
la) KAREN JACOBSDATTER, f. 9.3.1797 i „Sovig“, Lindum sogn, død 27.5.

1874 i Snæbum sogn, begravet der.
■ Gift med JOHANNES HANSEN (Stougaard), f. 2.1.1799 i Lindum sogn,

„Stougaard“, død 12.6.1883 i Snæbum sogn, begravet der.
Gårdmand, musikant, Snæbum. — Viede i Lindum kirke 19.11.1831.

Karen Jacobsdatter gjorde et godt parti, da hun giftede sig med Johannes Hansen, 
der var af den dengang så kendte, og efter sin tid velstående Stougaard-slægt fra går
den af samme navn i Lindum sogn. Man ser, at navnet Stougaard ofte hæftes ved denne 
slægts mandlige medlemmer, således også Johannes, der indtil sit giftermål med Karen 
opholdt sig hjemme på fødegården som såkaldt „Gammelmandssøn“, d. v. s. den af 
sønnerne, oftest den yngste, der blev i hjemmet og hjalp de aldrende forældre med be
driften.

Mens der ikke foreligger meddelelser om Karen, vidste de gamle at fortælle træk 
om Johs. Hansen. Beretningerne om ham har imidlertid en karakter, der måske kan ty
des som en snært af misundelse fra BØDKER-side på „mi’ rig’ Svaur fra Snæbum!“ — 
der i kraft af sin velstand nød større anseelse blandt bønderne end den jævne „Hus
mands-Bødker“.

Johannes Hansen var meget påholdende — de gamle kalde ham „nærig“ — og 
måske skyldtes hans velstand for en del denne egenskab. Gården i Snæbum, som han 
overtog i 1833, altså et par år efter brylluppet, anslås af Karens søstersøn, lærer Anton 
Pedersen (side 26 nederst) til et par hundrede tdr. Id. (heraf har en del antagelig væ
ret uopdyrket hede). — J. H. var i sine yngre år musikant og som sådan meget dygtig; 
herom var de spilleglade BØDKERE enige! Men ellers er de hårde nok i deres vurde
ring af svogerens alm. menneskelige egenskaber: „Han var en naragtig Kompan! En 
lille vindtør Herre, der til daglig gik i hvide Vadmelsklæder og Toplue, skønt han 
havde den største Gaard i Snæbum!“ — Men fakta var, at J. H. forstod at begå sig. — 
Det fortælles (af Karens søstersøn fra „Baljen“, Anders Nielsen Bødker, der som ung
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tjente J. H. som karl), at en dag kom Johs. Hansen og Karen agende til Lindum for at 
besøge Karens søster og svoger, Niels Bødker og Ane Kirstine i ,,Baljen“ ved Lindum 
skov. Niels Bødkers hartkorn var jo ikke stort, og da han nu gik rundt og foreviste sine 
beskedne herligheder for „mi’ rig’ Svaur fra Snæbum“, gav denne gang på gang ud
tryk for sin kedsomhed ved en inderlig gaben og stadige udbrud: „Nå, ja, — men tu!“ 
Mere kunne det ikke blive til, og da J. H. og Karen skulle ad Snæbum til og hestene var 
forspændt, pegede J. H. på en stor bøgekævle, der lå i gården: „Den ku’ do la’ mæ få 
te’ en Trommelbom!“ — Det gik Niels Bødker ind på, og med stort besvær fik de om
sider kævlen bakset op i J. H.s vogn. „No ska’ do så ha’ fåwal å Tak!“ — hvorpå her
skaberne drog af gårae; men det var også alt, hvad den noget slukørede Niels Bødker 
fik for sin gode kævle!

Ved en anden lejlighed var J. H. og hans karl — omtalte Anders Bødker — nedq 
i engen ved Simested A; de havde „Tejnen“ fuld af mellemmadder og en forsvarlig 
dram i dunken, som J. H. så jævnlig satte for munden, men skønt han ikke var drik
fældig, fik J. H. nok alligevel lovlig meget, så han blev en smule svimmel. Da de lidt 
senere skulle æntre over åen ad et par store sten, tog J. H. forkert bestik og havnede 
med et plask og et rædderligt vræl i åens svale vande. Anders, der var en god svøm
mer, sprang efter og fik husbond halet på land igen, men til J. H.s store ærgrelse fort
satte hans toplue sejladsen ned ad åen og lod sig ikke siden finde.

Som gammel mand sad Johannes Hansen ofte og „spillede“ med fingrene som 
på en usynlig violin! Han har vel på denne måde siddet og drømt sig til „de glade 
Ungdomsdaw, åja“, da han endnu kunne lade fingrene danse over strengene ved mun
tre fester og legestuer!

Ved vielsen i Lindum kirke i 1831 meddeler kirkebogen: Johannes Hansen, Gam
melsøn hjemme hos Faderen Hans Stovgaard, Lindum, 33 Aar, og Karen Jacobsdatter, 
hjemme hos Faderen Jacob Bødker, Lindum, 35 Aar. Forlovere: Hans Johansen og Ja
cob Andersen. (Altså fædrene).

Karen og Johannes Hansen havde tre børn, en søn født i Lindum, og døtrene født 
i Snæbum:

laA) HANS JOHANSEN, f. 19.2.1833 i Lindum sogn, død 19.12.1898 i Snæbum. 
Gift med MARGRETHE ANDERSEN, f. 30.10.1842 i Snæbum, død s. st. 
14.7.1908. Begge begravet på Snæbum kirkegård.
Gårdmand, Snæbum. Viede i Snæbum kirke 15.7.1865.

Hans Johansen overtog fædrenegården i Snæbum, da han kom hjem fra krigen i
1864 efter at have deltaget i forsvaret af Dybbøl Skanser, og året efter blev han og 
Margrethe gift. H. J. tog ivrigt del i de nye fremskridt og nye idealer, der netop i hans 
manddomstid kom frem. Han prøvede det nye på landbrugets område, deltog i Skytte- 
og gymnastikforeningerne, hvis start dér på egnen han medvirkede til. Af offentlige 
hverv, der blev ham betroet, kan nævnes, at han var i bestyrelsen for Brugsforeningen i 
Hostrup Huse, i bestyrelsen for Hobro Sparekasse, medlem af sognerådet i Snæbum. 
Desuden var Hans Johansen en passioneret jæger, og hans ældste søn, Johannes, for
tæller at han ofte måtte holde for som klapper, med en gammel jagthund som makker. 
— Der foreligger intet om H. J.s forhold til „Fiolen“, i hvert fald spillede han ikke 
offentligt.

Hans Johansen og Margrethe fik mange børn, hvoraf de fleste dog døde tidligt, 
for de flestes vedkommende af den tids almindeligste sydom: Tuberkulosen. Kun fire 
af børnene vil blive omtalt:
laAA) Johannes Hansen, forpagter i Snæbum, senere Stenild ........................ side 56

B) Anders, 1869—70.
c) Ane Hansen, ugift syerske, Snæbum ..................................................... side 57
D) Karl H., f. 16.6.73, døde ugift 6.4.1902 ............................................. side 57
E) Anders, 1874—75. — F) Niels Chr. 1875—76. — g) Karen, 1876, død s. å.
H) Anders Hansen, forpagter i Snæbum, senere Jullerup, Fyn ............... side 57

i) Nielsine H., f. 19-12.78 — døde ugift 24.7.1900.
j) Karen Hansen, gift med gdr. Edv. Schmidt Andersen, GI. Sarping... side 58
k) Johanne Margrethe, f. 3.8.82 — død 16.10.1903.
L) Niels Chr., f. 7.1.85 — død 11.1.85.
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(Fortsat børn af Karen og Johannes Hansen, Snæbum) :
lab) CHRISTIANE JOHANNESSEN, f. 11.2.1835 i Snæbum sogn, Onsild her

red; død 29.3.1891 i Sdr. Onsild sogn, begravet der.
Gift med JESPER JESPERSEN, f. 2.2.1832 i Hvornum sogn, død ? 
Gårdmand i Sdr. Onsild. — Viede i Snæbum kirke: 1.3.1862.

Jesper J. var søn af fæstegårdmand under „Trinderup“, Jesper Jensen af Hvor
num. I øvrigt foreligger ingen oplysninger om parret.

Deres 5 børn er:
laba) Ane Marie, gift med Niels S. Jespersen, murer i Sdr. Onsild ............. side 60

b) Karen Jespersen, ugift, syerske, Sdr. Onsild ........................................... side 60
c) Johanne Jespersen, ugift, invalid .............................................................  side 60
d) Else J., ugift syerske, Sdr. Onsild .............................................................  side 60
e) Jensine, f. 20.3.74 — død 11.11.84.

lac) BIRTHE KIRSTINE JOHANNESEN, f. 4.3.1837 i Snæbum sogn, død
5.12.1876 samme sted, begravet der.
Gift med CHRISTEN ANDERSEN, f. 30.3.1844 i Snæbum sogn, død 
samme sted 1921.
Boelsmand i Snæbum. — Viede i Snæbum kirke: 17.8.1867.

Også Christen A. var med i vor sidste kamp for Sønderjylland! Som det fremgår, 
var Birthe 7 år ældre end Christen. — Chr. Andersen var ivrig jæger og en fin skytte, 
hvilken færdighed han havde opøvet gennem sin deltagelse i skytteforeningen, som han, 
tillige med den stedlige gymnastikforening, var med til at oprette, og han var meget 
optaget af det politiske røre omkring Estrup ved slutningen af forrige årh. Chr. An
dersen var venstremand!

Deres børn er:
lacA) Anton Andersen, gdr. i Hvilsom ......................................................... side 60

B) Johannes, f. 15.2.70 — død 11.9.83.
C) Anders, f. 9.3.72 — døde ganske ung.
d) Karen, gift med Peter Møller, træhandler i Hobro ................................ side 61

2. generation fortsat:
lb) ANE KIRSTINE JACOBSDATTER, f. 21.11.1801 i „Søvig“.

Gift med 2B) NIELS CHRISTENSEN BØDKER, f. 8.5.1801 i „Baljen“, 
Lindum. — Musikant m. m. af „Baljen“.
Se under 2B) Niels C. Bødker, side 87.

IC) ANDERS JACOBSEN BØDKER, f. 13.6.1804 i „Søvig“, Lindum sogn; død
11.4.1877 i Klejtrup sogn, begravet i Lindum. Musikant og snedker, Lindum.

„Farbror Anders“ var ugift og boede hjemme i „Søvig“, hvor han ernærede sig 
som snedker og musikant i sine unge år. Men Anders skulle snart opleve livets hård
hed. De gamle fortalte, at Anders Bødker var „lidt sær“, men det havde sin egen hi
storie: Som ung var Anders livsglad og virkede med sin violin — man kan næsten sige 
som de andre BØDKERE! Men så forelskede han sig i en ung pige, hvis forældre 
imidlertid tvang datteren til at ægte en anden, mere velstående gårdmandssøn. Dette 
sørgede Anders over og lod sig en tid lang ikke se blandt folk, og da han igen begyndte 
at vise sig, var det tydeligt, at Anders Bødker med tiden blev mere og mere underlig. 
Så længe hans mor, „Berret Bødkers“, levede, havde han sit tilhold i hjemmet, men da 
hun døde, begyndte han en rastløs omvandring fra sted til sted, spillede lidt for folk, 
eller gjorde „bettenøt“ for et måltid mad, og det siges, at folk altid tog godt imod ham. 
Det er om Anders Bødker, at „Knud Skytte“ har skrevet sin vise om „Tosse Poul“. 
Men at Anders ikke var så tosset endda fremgår af nogle træk, de gamle vidste at for
tælle, især har Anders’ søsterdatter „Trine“ (sine 88), der var en ypperlig fortæl
ler, fortalt bl. a. også om Anders Bødker:

Anders kom en dag ind på „Hvolrisgaard“ (ved V. Bjerregrav), der dengang 
ejedes af en fhv. skrædder, der havde giftet sig gården til. Da Anders nu kom ind til
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manden, der godt kendte Anders, spurgte manden, der nok ville ha’ Anders til bedste: 
Sig mig, hvad giver I derovre i Lindum Vorherre for det gode høstvejr? Det skal jeg 
sige dig, for vi havde netop møde om det i går, og vi blev enige om at gi’ ham to 
skræddere, og da vor skrædder i Lindum just er død, kommer jeg nu for at hente den 
anden! — Engang kom Anders Bødker ind i „Wåshus Krow“ (Vasehus Kro ved vejen 
til Hvornum, nord for Lindumskovene), hvor man netop sad og spiste gule ærter, alle 
af ét fad, som skikken dengang var. Anders plejede at blive budt til, hvor han kom, 
men ikke således her, hvorfor Anders købte en pægl brændevin („Wåshus-dram“ var 
meget anerkendt der på egnen. Se beretningen herom under Chr. Hougaard, side 94) af 
kromanden, og den tømte han omgående ud i fadet med ærterne: „I har nok ikke no
get at undvære her, men I skal da heller ikke mangle noget!“ Nu ville ingen af fol
kene have mere af ærterne, som Anders nu kunne få for sig selv.

På sine vandringer kom Anders en dag til „Vingegaard“ (under TJELE; ligger 
ved Viborg-vejen i Vorning sogn). Her var folkene i færd med at høste rug, naturligvis 
med le. Forvalteren stod og så til, da Anders gik hen til ham og spurgte, om han måtte 
låne en le. Forvalteren kendte godt Anders og overlod ham en le, hvorpå Anders be
gyndte at høste, og snart var folkene forsamlede omkring Anders; der var kommers i 
luften! Men pludselig standsede Anders op, tørrede sveden af panden og sagde: Her 
går det nok ikke til som på andre herregårde! — Hvad mener du?, spurgte forvalteren. 
Jeg mener bare, at andre steder er der gerne én til at se på de mange, men her er det 
omvendt! — Mens Anders Bødkers søstersøn, „Knud Skytte“, var lærer i Hvilsom, 
kom A. en dag på besøg. Om aftenen var der gæster, bl. a. præsten, og der blev spil
let kort, men det kneb for Anders at samle sig om spillet, hvorfor præsten sagde: „Du 
kommer ibag, Anders!“ Da Anders ikke svarede gentog præsten: Du kommer ibag, 
Anders! Nu rejste Anders sig og vendte bagen til præsten, idet han sagde: „No 
vænner A mi’ Røw te dæ, så er’et dæ, der kommer ibag!“

Ja, således fortælles der om den ulykkelige Anders Bødker, der i sine sidste år 
mest holdt til hos søsterdatteren ..Trine“, der da boede i Troestrup (nær Klejtrup), 
hvor hendes mand var boelsmand. Og en aprilsdag i 1877 fandt man Anders B. lig
gende død på vejen over Hærup mark, hvor den fører gennem „Houmandsdal“. Han 
havde besøgt Trine, og om aftenen ville han pludselig afsted — som så ofte før, „når 
det tog ham!“ Næste morren fandt man ham død på veien. Han lå hen over sin violin, 
som han havde knust i faldet! Her havde Anders Bødker endt sin rastløse, ensomme 
og ydmygende gang blandt uforstående mennesker. Han blev begravet i Lindum. — 
(Disse beretninger er genfortalt efter Trine af hcnuc, „Thommas i Lund“ (s. 31), 
der er en god fortæller).

..Knud Skytte“s vise om ..Tosse Poul“ er optryk^ i ..Hus og Hjem“s 1945-udgave, 
af K. S.s fortællinger, men på højdansk. I fortæl gen „Bedstemoster“ forekommer 
første vers i jysk mundart, således:

Hans Dragt er å Væmel fræ Top å te To, 
både Bowsern å Kjowlen å Vesten, 
hans Luh den æ rø’ å hans Hueser bio, 
men ejs æ han kridhvid for Resten.

ID) NIELS CHRISTIAN JACOBSEN BØDKER, f. 25.3.1807 i „Søvig“, Lindum 
sogn, død 13.3.1875 samme sted. begravet i Lindum. Skovfoged, „Søvig“. 
Gift med 1) TOHANNE MARIE PEDERSDATTER, f. 1814, død 1859.

begravet i Lindum
2) ANNE MARIE KNUDSDATTER, f. 1826, død 24.2.1916. 

begravet i Lindum.
Niels Chr. Bødker blev viet 1. gang i Lindum kirke: 17.10.1846. 2. gang i 
Lindum kirke: 28.12.1860.

Da Niels Chr. Bødker’s far, den gamle Jacob Bødker, var død i 1839, overdroges 
driften af „Søvig“ og skovfogedtjenesten til N. Chr. — Hans mor, „Berret Bødkers“ 
sad stadig på fæstet, der jo var livsfæste ( og Berret har sikkert siddet hårdt!). Først 
da N. Chr. var 39 år gi., fandt han det betimeligt at blive gift. Moderen var nu 67 år, 
og trods al energi ikke mere egnet til det hårde slid ude og inde. Man havde derfor
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antaget en tjenestepige tii hjælp, Johanne Pedersdatter, og hendes kvalifikationer stod 
moder og især søn så vel an, at N. Chr. — med moderens samtykke — besluttede at 
ægte hende, hvad Johanne på sin side heller ikke havde noget imod. Som sagt så gjort. 
Men Johanne blev ikke gammel i sit ægteskab. Hun døde efter at have født 5 børn. — 
Nu stod Niels Chr. Bødker og hans gamle mor igen alene, endda med fem børn. En 
husbestyrerinde blev antaget, nemlig den godt 30-årige Anne Marie Knudsdatter, med 
hvem N. Chr. giftede sig i 1860. I dette ægteskab var tre børn.

1 sine yngre år var N. Chr. herskabskusk på TJELE. En sønnesøn af ham har for
talt følgende sælsomme hændelse, hans farfar engang var ude for:

Engang var Niels Chr. B. — som så ofte — kørende til Randers med kammer
herre Lüttichau i stadsvognen. Da man skulle til at hjemad tog N. Chr. sig som sæd- 
sanligt selv af forspændingen, at alt gik ret til, men da man var nået et godt stykke ad 
TJELE til — del var mørk aften — bemærkede N. Chr. pludselig, at der var noget galt. 
Han vender sig mod kammerherren, der sad bag i vognen, og siger: Ingen af hestene 
har hovedtøjet pa! Skal jeg holde og få det ordnet? — Nej! Kør alt hvad du kan. Du 
er jo mand for at køre bæsterne med pisken alene! — N. Chr. gjorde som befalet, og 
de nåede da også til TJELE uden yderligere fortrædeligheder, men N. Chr. var meget 
ilde berørt af hændelsen, der længe var godt samtalestof på TJELE!

Efter Niels Chr. Bødker’s død i 1875 giftede Anne Marie sig med Peder Kristian 
Jensen, kaldet Peder Jacobsen, f. 1826 i Skals, der blev skovfoged ved Søvig-skoven. 
Han døde i 1899 i „Søvig“.

N. Chr. Bødker havde 5 børn i første ægteskab, og tre i andet:
IDA) Jacob Nielsen Bødker, tjener på Tjele, senere vejmand i Bigum ....... side 46

b) Ane Marie, ugift, syerske i Lindum ..................................................... side 46
c) Birgitte, ugift, husjomfru, København — sidst i Sjørring ..................... side 46
d) Christiane, gift med Chr. Jensen Boe, bmd. i Venning ......................... side 47
e) Petrine, gift med Jens Kolding, landpost i Faarup ............................. side 47
f) Johanne Marie, gift med Peder Christensen Søe, „Vennelyst“, Aalum side 47

G) Niels Chr. N. Bødker, boede i „Søvig“ — senere Arden ...................... side 47
h) Knudsine, ugift, husbestyrerinde, sidst i Brabrand .............................. side 48

Følger her:
IDA) JACOB NIELSEN BØDKER, f. 1.8.1847 i „Søvig“ — død 9.10.1927 i Bi

gum, begravet der.
Gift med SINE MARIE KIRSTINE KRISTENSEN, f. 10.9.1854 i Lindum, 
død 26.3.1932, begravet i Bigum.
Tjener, senere vejmand, Bigum. — Viede i Lindum kirke: 21.1 U877.

Jacob er jo kaldt op efter sin farfar og benævnedes også Jacob Bødker I sine yngre
år var Jacob tjener hos kammerherre Lüttichau på TJELE, og det var kendt på ham, 
sagde man, at han var vandt til at omgåes herskaberne; der var en vis „stil“ over ham, 
der ofte blev opfattet som ,,Stuerhied“. Senere blev han ansat som vejmand i Bigum, 
hvor han boede.

Ved Jacobs dåb i Lindum kirke meddeler kirkebogen følgende faddere og med- 
følgere: Gaardmand Johannes Hansen og Hustru Karen Jacobsdatter af Snæbum (altså 
Tacobs onkel og faster s. 42C Forpagter Niels Nielsen og Hustru Maren Jacobsdatter 
af Vorde Præstegaard (ligeledes side 55), Skovfoged Anders Andersen, Gaardmand 
Christen Andersen og Husman«1 Niels Christensen Bødker (faderens fætter, side 87), 
aHe af Lindum.

Jacob og Sine Marie havde 8 børn:
lDAa) Kirstine Marie, gift med Niels O. Nielsen, husmand, Bjerregrav... side 62

B) Niels Chr. Nielsen Bødker, „Søvig“, forpagter .................................. side 62
c) Ane Marie, gift med Niels Jensen, gdr. i Sjørring ............................. side 63
d) Christiane, gift med Jens M. Jensen (Møller), Over Fussing ............  side 64
E) Kristen Kirkegaard Nielsen, polstrer, fabrikant, Tarm ......................... side 64
F) Jacob M. Nielsen, boelsmand, Skarrild .................................................. side 65
G^ Søren Nielsen, mælkehandler, Nr. Uttrup ............................................... side 65
h) Marie Kirstine, gift med Rasmus Rasmussen, husmand, Fastrup ... side 66

iDb) ANE MARIE NIELSEN, f. 19.4.1849 i „Søvig“ — død 1935, begravet i
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Lindum. Ugift syerske i Lindum. Boede sine sidste år hos sin broderdatter, 
Ane Marie i Sjørring, hvor hun også døde.

lDc) BIRGITTE NIELSEN, f. 9.-4.1851 i „Søvig“ — død ? i Lindum sogn. 
Birgitte forblev ugift. Hun havde været forlovet som ung pige hjemme i Lindum,

men den unge mand gjorde det pludselig forbi og giftede sig med en anden! Så tog 
Birgitte sit gode tøj på og rejste til København, hvor hun havde forskellige pladser 
som husjomfru i større hjem. Hun var nemlig meget dygtig og proper i det huslige, 
men vistnok lidt særpræget af væsen, og i københavner-årene fik hun noget fornemt 
over sig. — Da hun blev træt af at tjene, tog hun ophold på „Vartov“, men en skønne 
dag fik hun brev fra sin ungdoms elskede, der nu var blevet enkemand, og havde en 
lille ejendom i Lindum, om Birgitte dog ikke ville komme og holde hus for ham! Og 
det gjorde Birgitte. Her tilbragte hun sine sidste år, og her døde hun. — Manden hed 
Niels Skack.

lDd) CHRISTIANE NIELSEN, f. 18.9.1853 i „Søvig“ — død 24.4.1920 i Aalum 
sogn, begravet der.
Gift med CHRISTEN JENSEN (BOE), f. 18.12.1855 i Sønderbæk sogn, død 
12.11.1935 i Aalum sogn, begravet der.
Husmand, Venning. — Viede i Lindum kirke: 3.11.1882.

Christen Boe — således kaldet — og Christiane havde en lille ejendom på nogle 
få tdr. Id. i Venning,, Aalum sogn. Begge arbejdede ude.

De havde kun to børn:
1 DdaJ SIDSEL Marie Boe, kogerske i Venning ............................................... side 66

b) Ane Nielsine, gift med Jens Hansen, arbmd. i Aabyhøj .................... side 67
lDe) PETRINE ERIKMINE NIELSEN, f. 9.7.1856 i „Søvig“, død 1942 i Faarup

sogn, begravet der.
Gift med JENS PEDERSEN KOLDING, f. 12.11.1848 i Nørbæk sogn, død 
i oktober 1934 i Svejstrup v. Lerbjerg, begravet i Faarup.
Landpostbud, Faarup St. — Viede i Faarup kirke: 1886.

Jens Kolding gik til fods den lange postrute, der udgik fra Faarup St. i ca. 42 år. 
Ved siden heraf drev han sadelmageri. Jens og Petrine fik 4 børn; født i Faarup sogn:

Randers ........... side 67
......................  side 67
....................... side 68
......................  side 68
— død i Aalum 1910.

lDea) Ane Kathrine, gift med Anton Rasmussen, arbmd 
BJ Christen Kolding, kontorist, Randers 
C) Per Kolding, lagerforvalter, Aarhus 
DJ Niels Chr. Kobling, overportør v. DSB. Aalborg 

iDfJ TOHANNE MARIE NIELSEN, f. 23.5.1866 i „Søv
Gift med PEDER CHRISTENSEN (SØEJ, f. 29.2.1864 i Aalum sogn, Ran
ders amt, død i Hornslet sogn 1941, begravet der.
..Vennelyst“, Aalum sogn. — Viede i Lindum kirke: 28.1.1890.

Peder Søe og Johanne havde indrettet deres lille hjem, der lå i skovkanten, til et 
traktørsted, der især om sommeren var et yndet udflugtssted også for Randers-borgere 
med familie, der ankom i hestekøretøjer i alle afskygninger. Og hos Johanne og Peder, 
der var udmærkede værtsfolk, serveredes kaffe ,,mæ’ blø’ Brø’“ — eller sodavand, eller 
måske blot kodende vand til medbragt kaffekande. — Til „Vennelyst“ hørte nogle få 
tdr. Id. — Peder Søe havde tillige skovarbejde.

Parret havde to børn:
iDfAJ Chr. Hedegaard Christensen, postkontrahent, Rønde ........................ side 68

bj Anna ni ft med Anker Axelsen, bmd i Hornslet ................................ side 68
1DGJ NIELS CHRISTIAN NIELSEN BØDKER, f. 27.2.1869 i „Søvig“ — død 

26.3.1945, begravet i Lindum.
Gift med ANE KIRSTINE IVERSEN, f. 24.5.1870 i Smollerup sogn, v. Vi
borg, død 6.6.1944 i Lindum sogn, begravet der.
Skovfoged, ,.Søvig“, gdr. i Arden. — Viede i Aalum ?

Niels Chr. Bødker boede de første år af sit ægteskab som indsidder i „Søvig“ sam
men med moderen, Anne Marie, der io var blevet enke i 1875 og stadig sad på fæstet, 
men bestred stillingen som skovfoged, efter at moderens anden mand, Peder Jacobsen, 
var død i 1899.

Da Niels Chr.s moder døde i 1916 skulle fæstet af „Søvig“ overgå til forpagtning,
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men N. Chr. mente ikke, at de betingelser kammerherre Lüttichau stillede, var fuldt så 
gode som fæste-betingelserne og ville ikke acceptere, men flyttede i 1917 med kone og 
børn til Arden, hvor han havde købt en lille gård på ca. 22 tdr. Id. — I de følgende 6 
ar var „Søvig“ på til dels „fremmede“ hænder. Den blev bortforpagtet til et tipolde
barn af gamle Christen Bødker i „Baljen“ — af „Skakkenborg“-stammen, nemlig til 
2AdED) Severin Munk. Men i 1923 gik „Søvig“ atter over til „Søvig“-stammen, nem
lig lDAB) Niels Chr. Nielsen (Bødker), se side 62, — der så i 1949 afstod forpagt
ningen til sin søn, Just Nielsen.

Det fortælles, at Niels Chr. Bødker kørte med stude endnu omkr. 1910—15, og 
det skal have været en særlig attraktion, når studene om sommeren blev „besgall“, når 
fluer og bremser var efter dem. Og så kunne ingen jordisk magt holde dem tilbage; 
de sprang som hjorte ud over agrene, med vognen — eller resterne af den — sling- 
rende efter sig, til stor fryd for børnene.

Som omtalt andetsteds havde „Søvig“-folkene færgepligt over søen fra „Søvig“ til 
„Ushus“ — en gård på modsatte side af Langsøen. Herom fortælles følgende natlige 
episode: Niels Bødker med familie (10 børn) var gået til ro en mørk efterårsaften. 
Ved midnat blev de banket op af en skummelt udseende mandsperson, der ville sættes 
over søen, men. N Chr. ville ikke sejle helt ind, men lod manden vade det sidste stykke 
ham liggende i stalden om natten; manden så ud til allehånde og viste sig da også 
senere at være en undsluppen tugthusfange. På vejen ned gennem skoven til båden 
ville fyren absolut gå bagest, men det skulle N. Chr. ikke have noget af: „Do gør som 
A sæjer“. — I båden holdt N. Chr. stadig øje med fyren: „Hvis do it skikker dæ,* 
kommer do dæleme på Howdet i Søen!“ — Nu fandt manden på, at han ville sættes 
i land et andet sted end ved Ushus, men han fik en ny advarsel, og omsider nåede de 
over søen, men N. Chr. Ville ikke sejle helt ind, men lod manden vade det sidste stykkq 

for en sikkerheds skyld. Så gik turen hjemad, og som en ledestjerne i den mørke 
nat havde Ane Kirstine og et par af de ældste børn hængt en lygte op i et højt træ ved 
landingsstedet og i øvrigt holdt sig i beredskab, men den natlige færd fik da en lykke
lig ende!

Ane og Niels Chr. Bødker havde ikke mindre end 10 børn; det ældste født i
Aalum. de øvrige i „Søvig“:
lDGA) Niels Anton Nielsen, tømrer, Randers .............................................. side 69

b) Petrine, gift med Jens Baltzersen, bmd. i Sønderbæk ......................... side 69
C) Anton Nielsen, bmd. i Holmgaarde pr. Hobro ................................ side 69
D) Chr. Daniel N„ arbejdsmand i Elligshøj ............................................ side 70
e) Ane Marie, gift med Emil Stick, gdr. i Tisted pr. Viborg ................  side 70
F) Martinus N„ brændselshandler i Randers ............................................  side 71
G) Morten N„ opsynsmand, Sjørring pr. Sdr. Onsild ............................ side 71
H) Otto Knud N., bmd. i Sjørring pr. O...................................................  side 71

i) Johanne Nilie, gift med 1) Michael Mogensen, gdr. i Solbjerg v.
Aarhus. 2) Marius Henriksen, gdr. i Solbjerg v. Aarhus ............... side 72

J) Viggo N., bmd. i Hammershøj ............................................................. side 72

IDh) KNUDSINE MARIE NIELSEN, f. 26.6.1871 i „Søvig“, dod 8.8.1954. be
gravet i Brabrand.

Knudsine var ugift og — så længe kræfterne slog til — husbestyrerinde forskel
lige steder, sidst i Brabrand hos. gdr. Niels Holm. Sine sidste år boede Knudsine på et 
plejehiem ved Brabrand.

Slut med børn af ID) Niels Chr. Jacobsen Bødker og hustruer af ..Søvig“.

2. generation efter 1) Jacob A. Bødker og hustru Birthe i „Søvig“ fortsat: 
le) CHRISTIANE TACOBSD ATTER, f. 25.7.1809 i „Søvig“, Linde m sogn, død

2^4.1865 i Vetlev sogn, begravet der.
Gift med HANS CHRISTIAN PEDERSEN, f. 22.6.1816 i V. Bierregrav 
sogn, Viborg amt, død 10.7.1889 i Vordingborg, begravet der.
Lærer ofY kirkesanger. Mammen og Vellev. Viede i Lindum kirke- 24.9.1840.

Mange og gode oplysninger foreligger om degneparret fra Vellev, hvilket især
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Som ung pige tjente Christiane som stuepige i Vammen præstegård, og den sam
tidige „Lillepige“ i præstegården har som gammel kone fortalt meget godt om Chri
stiane, der da var midt i tyverne, og som tog sig af den purunge pige som en mor, tog 
hende i forsvar, når nogen gik hende for nær eller ville fortrædige hende. Der var no
get moderligt ved Christiane, og hun var tillige et kærligt og fromt menneske. — Her 
i Vammen lærte hun jordemoderens, Marie Lunds søn at kende; han hed Hans Chr# 
Pedersen, og den unge mand stod netop for at skulle på seminariet. Skønt Hans Chr. 
var syv år yngre end Christiane, fattede de kærlighed for hinanden. Men først måtte 
H. Chr. have seminariet overstået, eller rettere, gøre anstalter for at komme der, og 
han havde to fronter at kæmpe mod: den økonomiske og moderens uvilie: „Hva ska 
den Stuerhied te“ — sagde den meget myndige og bestemte jordemoder: „Do ka’ kom
me i Væverlære“. Et forsøg hos en væver blev gjort, men til ingen nytte; jordemoderen 
måtte omsider gi’ sig, og en skønne dag vandrede H. C. til fods den lange vej fra Vam
men til Lyngby Seminarium ved Grenaa. Herfra dimiteredes han i 1838 med karakte
ren „Meget beqvem“. — Mindre bekvemme var det par år han herefter var omgangs- 
lærer i en hedeegn og boede på skift hos gårdmændene. Meget bekvemmere var der
imod den tid, han var huslærer, bl. a. i Øster Velling Præstegaard, og opholdet hos pa
stor Nannestad fik stor betydning for Hans Chr., der var velbegavet og en myndig na
tur. — Nu søgte og fik han embedet som lærer og kirkesanger i Mammen (v. Bjerring
bro) — og nu var der bryllup i luften. Christiane tjente som stuepige i Vammen Præ
stegaard, og den 24 september 1840 stod Christianes og H. C.s bryllup i Lindum Kirke, 
og alle var glade.

Men forinden, man kunne flytte ind i Mammen Skole, måtte der anskaffes bo
have. Altså spændte degnen ..Busefalos“ — således hed hans nyerhvervede hest — for 
pindevognen, og så agede de nygifte til Viborg, hvor de holdt an ved en marskandiser; 
her røg alle deres fattige spareskillinger, skønt der visselig ingen flothed var ved ind
købet: et bord og fire træstole, en dragkiste, samt en gevaldig „Himmelseng“ af for
nem herkomst, der oventil i himlen bar de salomoniske visdomsord: Gods og Guld er 
fra Fædrene, men en god Hustrue er HERRENS Gave! — Godset og guldet måtte de 
unge tænke sig til, men des ypperligere var Herrens gave. Christiane blev en sjælden 
god hustru og mor. der bragte gode traditioner med sig fra sit hjem „Søvig“, hvor guds
frygt og hjælpsomhed havde til huse.

Her i Mammen blev børnene født med undtagelse af det yngste, der er født i 
Vellev. I 1850 blev lærerkaldet i Vellev (pr. Ulstrup) ledigt. Indtil nytår 1850 var det 
greve Friis, Friisenborg, der havde kaldsretten, men fra nytår overgik den til biskop Bram- 
mer, Aarhus. Greve Friis havde lovet H. C., at hvis han ikke fik embedet i Vellev, som 
han søgte, kunne han blive forvalter på forpagtergården „Østergaard“ ved Langaa, 
hvad H. C. godt kunne tænke sig. Imidlertid fik H. C. lærer- og kirkesangerembedet i 
Vellev, og nu oprandt nogle travle og rige år for degneparret. Hans Chr. var meget 
initiativrig og kunne lidt af alt. Således var han en meget benyttet „Benbrudslæge“» 
kendt viden om som „Den klog’ Dæjn fra Vellev“. Det er formentlig fra hans mor — 
..Madammen fra Vammen“ — han har sine lægelige færdigheder. Hun var, som yngre 
og ugift, i huset hos ..Stiftsphysicus“ Willemoes i Viborg, hvem hun bistod ved opera
tioner o. 1., og hos hvem hun også, efter at have født H. C. — endnu ugift — lærte 
iordemoderfaget. Som de gamle af slægten sagde: Hvem ved hvor megen andel denne 
Søheltens Bror havde i den kloge og ferme Degn! — (Fr. Willemoes var ugift).

Nogle fornøjelige beretninger om H. C.s virke som „Læge“ foreligger: H.C.P. blev 
engang kaldt til Bjerringbro, hvor een af de ved baneanlægningen beskæftigede arbej
dere var blevet slemt kvæstet ved. at en tipvogn var kørt over ham. Hjulet havde knust 
foden, skrællet læggen fra benet og fortsat op i låret. Den ulykkelige mand blev først 
kørt til Viborg Ctil Willemoes?), men her ville man amputere benet, hvad manden 
ikke ville høre tale om. Så blev han kørt til Randers, men fik den samme besked her. 
Så kørtes manden hiem igen, og der gik ilbud til ..Den klog* Dæjn i Vellev“, der straks 
snændte Busefalos for giggen og agede den ulykkelige til hiælp. H. C.s søn, nævnte 
Anton Pedersen, dengang 12 år. var med faderen og fortæller, at allerede da de kom 
ind i formanf>en. hvor patienten boede, kunne man lugte forrådnelsen i det knuste kød. 
Og da H. C. kom ind og så „Ødelæggelsens Vederstyggelighed“ udbrød han: Jamen,
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tror I da, at jeg kan hekse? — Men medynk med stakkelen fik snart H. C. til at over
vinde sine betænkeligheder, skønt han var på det rene med, hvad han udsatte sig for, 
hvis manden døde, hivad der var mest sandsynlighed for. Degnen fik altså giarene på, 
og knive og øvrige grejer frem, og nu bortskar han al dårligdommen fra benet, ren
sede, salvede og forbandt. Og så blev han ved den syge i otte dage og fortsatte kuren, 
indtil patienten kunne tåle at køres til Vellev, hvor den daglige behandling fortsattes i 
degnens hjem, bistået af Christiane.

Og hvordan endte det så? Det skal være notorisk, at manden fik sin førlighed 
igen med undtagelse af et stift fodled! — En anden gang kom der ilbud fra een af de 
Vellev-gårdmænd, der havde være ved at skære hakkelse sammen med sin karl, men 
på en eller anden måde kom han for nær kniven, der ubarmhjertigt hakkede den ene 
balle af! — Degnen smed griflen og ilede til undsætning. Manden blev anbragt på et 
bord, med bagsiden opad, og fik ganske enkelt sit tilbehør syet fast igen! — hvorpå 
degnen kunne gå hjem og fortsætte sin „Bivvelsk-historri“ med børnene. Keine hexerei, 
o. s. v. — Men hvad fik nu Hans Chr. Pedersen for sådanne hjælpeaktioner? Absolut 
intet. Den slags barmhjertighedsgerninger skulle ikke betales. Det skal i den forbin
delse også siges, at H. C. P. ,.sad godt i det“. Foruden sin skole havde han privat en 
udmærket god gård på 40 tdr. Id., som han havde købt af den gamle degneenke, ,,Degn- 
Grete“. — Og derud over fik han den ide, som dog vistnok ikke fik succes, at oprette 
et bageri i Vellev, til hvilken ende han hidkaldte en holstensk mestersvend, der siden 
blev hans svigersøn. Herom senere. — I forbindelse med H. C.s lægevirksomhed skal 
nævnes, at han fik den Vellev karetmager til at fremstille et ..Vridelad“, hvis funktion 
var at bringe forvredne lemmer i leje igen! Men det evindelige slagsmål med skræk
slagne ofre, der ikke frivilligt ville lade sig fastspænde på „Skafottet“, gjorde vistnok 
degnen ked af sin opfindelse. En gammel kone har fortalt, at doktoren i Hammel hen
viste sine benbruds-patienter til degnen i Vellev!

Om Hans Chr. Pedersen som lærer og menneske får vi et indtryk gennem udta
lelser, bl. a. af nogle af hans gamle elever fra Vellev-årene. Gårdmand Søren Sort 
(Søren Swot) siger: Han war en klog Rad, men stræng! — ,,Vi lært’ møj, men han 
task wos“ — siger gårdejer Ravn. Vellev. — Også i hjemmet omgav H. C. sig med 
strenghed, hvad der dog for en del hørte tiden til, og meget tyder på, at strengheden 
netop var noget han .omgav“ sig med. Sønnen Anton siger: „Far havde et Hjerte af 
Guld. men der var en haard Skal uden om!“ — Når H. C. P. trådte ind i sin stue, hvor 
hans børn legede, blev der straks stilhed, og i hast ransagede børnene deres samvittig
hed: Mon jeg har lavet uryd i Sandkamret? — Har jeg husket at vande Faarene i He
den?

Ingen talte højt når husfaderen var i stuen! Ofte måtte den sagtmodige Christiane 
træde formildende til, når et af børnene skulle afstraffes. Hun var ikke vandt til denne 
atmosfære. For hende var Guds ord o.g salmebogen umistelige værdier i hverdagens 
stræb: uundværlige kilder til sindets fornvelse. Hun sang meget, og hun sang smukt. 
Degnen havde innen musikalske kvalifikationer, og som en gammel kone sagde: „Som 
nu te* å sønn’ da war Christiane så møi den villest!“ — Da H. C. P. kom til Vellev var 
det skik. at børnene om sommeren mødte i skolen kl. 5 morgen. Så kunne bønderne få 
..Knæiten“ tid linere hiem til nonet fornuftigt arbeide, men den uskik fik H. C. hurtigt 
ændret, da børnene simpelthen «ov. så snart de havde sat sig på skolebænken. — I skole
stuen var et pult-linnende bord med fint sand nnder bordpladen, der kunne løftes af. 
Her lærte de små at skrive tal on bogstaver med en pind i sandet, der jo hurtigt kunne 
ndjævnes inen! Tavler var forbeholdt de større børn.

Sønnen Anton kan i sine erindringer ikke blive træt af at lovprise sin ..søde, from
me Mor. med de store, dybblå Øine og de milde Træk!“ — Men i 1864, mens den 
ulvkkeli^e kamp for Sønderivlland stod på. on mange af slægtens mandlige unge var 
afcted til landets frelse, lå Christiane til sengs i Vellev skole. En håbløs svgdom havde 
nllpredp lænne tæret på hendes kræfter: hun havde været på Rigshospitalet, var blevet 
Gereret on svntes at have det helt godt. da hun inen kom hiem. Men hendes tilstand 
Garværredes don hnrtint igen o" den 26. april 1865 døde hun — med sin kære salme
bog mellem de arbeidsmærkedp hænder. Og stor var sorgen blandt store og små. Anton 
var da 12 år gi. — Om H. C. P.s „Hjerte af Guld“ er fortalt ikke så få beretninger.
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Han havde i høj grad omsorg for de dårligst stillede og var personlig meget hjælpsom 
når virkelig nød var til stede. Staklerne i Vellev „Fattighus“ var ikke i tvivl om, hvem 
de skulle klage deres nød til!

Efter Christianes død antog H. C. P. som husholderske en dame, han havde lært at 
kende i København. Han havde logeret hos hendes forældre, når han besøgte Christiane 
på Rigshospitalet. Og jomfru Emma Kreiser var en intelligent dame med en betydelig 
dannelse, navnlig var hun sprogkyndig. Med hende giftede H. C. P. sig omkring 1870, 
og ved afskeden fra Vellev Skole i 1877 flyttede parret til Vordingborg, hvor H.C.s 
ældste søn, Martin, var lærer — „Candidat“ — ved såvel seminariet som realskolen, og 
her døde Hans Chr. Pedersen i 1889, 73 år gammel. — Han og hans anden hustru, 
Emma Kreiser ligger begravet i Vordingborg. — Der var ingen børn i andet ægteskab.

Christiane og Hans Chr. Pedersen havde 5 børn: 4 født i Mammen og det yngste, 
Anton, i Vellev:
lea) Jacobine Marie, gift med bagermester og konditor W. J. Hogrebe, Viborg side 51 

B) Martin Pedersen, lærer, candidat i Vordingborg......................................... side 52
c) Birgitte, gift med Jacob Ankersen, gårdmand i Vellev ............................ side 53
d) Petra, gift med Anders Chr. Thomsen, lærer i Ørum Skole v. Langaa ... side 53
E) Anton Pedersen, lærer i Kvorning, senere Bøgeskov v. Odder ...............  side 54

lea) JACOBINE MARIE PEDERSEN, f. 8.10.1841 i Mammen sogn, Viborg amt, 
død 3.1.1917 i Viborg, begravet der.
Gift med WILHELM JÜRGEN HOGREBE, f. 3.8.1836 i Hanrau v. Lunden, 
Holsten, død 28.12.1920 i Viborg, begravet der.
Bagermester, konditor, LI. Set. Hansgade 19, Viborg. — Viede i Vellev kirke: 
11.11.1862.

Jacobine er jo opkaldt efter sin morfar i „Søvig“ — Jacob Bødker — men af væ
sen og ydre lignede hun mest sin far — „Den klog’ Dæjn i Vellev“ have hans gode 
forstand og myndige væsen. Derimod var hendes kønne sangstemme og musikalitet 
utvivlsomt en „Bødker-arv“ fra moderen. Og Jacobine var i sine yngre år tillige meget 
sangglad. Allerede som barn måtte hun fungere som forsanger i skolen, ofte suppleret 
af sine søstre, Birgitte og Petra, eftersom degnen ikke just udmærkede sig som sanger, 
og senere, når hun som ung kone i Viborg blev opfordret til at synge, når familien drog 
på skovtur i den store familievogn.

Da Jacobines far, Degnen i Vellev omkr. 1860 fandt på at oprette bageri i sin 
gård, satte han sig i forbindelse med en kendt konditor i Randers, der anbefalede sin 
mestersvend, Wilh. J. Hogrebe, til at starte dette foretagende. Wilhelm Hogrebe var 
født i Ditmarsken og talte endnu kun et meget gebrokkent „dansk“, men dog nok til 
at han og Jacobine i løbet af et års tid forstod hinanden! Jacobine var en køn pige og 
havde tillige gået til tysk- og engelskundervisning hos gamle pastor Flensborg i Vellev, 
men af alle sprog var hjertesproget nok det mest virkningsfulde. W. H. havde i hvert 
fald svært ved at forstå det jyske mål, for som han sagde: En gammel Kone, en Kat’- 
unge og en Hønseunge hetter det samme!“ (Kælling, Killing, Kylling"! — og han be
varede sin tyske akcent lige til sin død, men blev i øvrigt en god, dansk borger. — Det 
blev til forlovelse, og i 1862 til bryllup. Samme år rejste parret til Viborg, hvor W. H. 
havde købt en gammel ejendom på Lille Set. Hansgade, og her indrettede han bageri, 
men omkring 1870 brændte ejendommen, og nu byggede han et efter tiden stort og 
moderne bageri samme sted. der tid til anden blev udvidet og moderniseret med ma# 
skiner — bl. a. med en stor fireetagers dampovn med tilhørende svingherte fra „Strøm
mens Jærnstøberi“ i Randers — og var da en af landets største virksomheder af sin art, 
med rugbrødsfabrik, wienerbageri og konditori. — Men starten var beskeden nok. I de 
første år bagte W. H. om natten og kørte selv brødvognen på de lange landture om da
gen. Sin meste søvn fik han på vognen, når han kørte hjemad; Lotte kendte jo selv 
vejen! Men med virksomhedens vækst voksede også Tacobines pligter — og familien, 
efterhånden 5 børn. Men Jacobine havde et praktisk håndelag og holdt sig ikke tilbage. 
På et tidspunkt, nemlig da hun ventede sit tredje barn, antog hun — efter tidens u-skik 
— en amme, der så overlodes alt børnevrøvlet. Ammen hed Maria, og hun blev på sin 
post i hele otte år. „Hun var Landets mest yderige Amme“, hed det! Og der kunne
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såmænd også være nok for Jacobine endda. De fleste af folkene fik både kost og logi, 
og der var med tiden mange; foruden familiens egne: 10 svende og lærlinge, 2 „Jom
fruer“ i butikken, to piger (senere også husjomfru), bydreng, 2 kuske, stald- og gårds
karl samt en ældre mand, hvis opgave var at kaste korn på de store kornlofter. End
videre en filialbestyrerinde, frk. Sørensen, kaldet „Fille“. Filialen lå på hjørnet af Dum- 
pen-Mathiasgade i ejendommen „Kronborg“, som Hogrebe selv lod bygge. Hogrebe 
ejede også ejendommene i LI. Set. Hansgade fra nr. 19. til 25 incl. og desuden endnu 
et par ejendomme i Viborg, bl. a. det gamle „Alderdomshjem“. — Endnu husker mange 
gamle mennesker W. I. Hogrebe’s store brødvogne, der kørte helt til Hammershøj i øst, 
og til hedeegnene ved Frederiks i vest. Hestebestanden var på 7 heste af jysk race. — Da 
sønnen Axel kom hjem efter at være uddannet som konditor, bl. a. hos Holles i Aar
hus, overtog han konditoriet med en svend til hjælp. „Gamle Hogrebe“ havde nok i 
regnskab og kornhandel m. m.. som han selv bestred til han var 80 år. Inde fra sil kon
tor kunne han gennem en lille rude holde øje med, hvad der foregik i butikken, og her 
modtog han kornagenterne og vejede „Hollandsk“, men senere fik han melet fra Rinds- 
holm Handelsmølle, hvis indehaver hørte til omgangskredsen. (Laursen).

Wilh. Hogrebe måtte somme tider høre, at han var „Tysker“, særligt efter 1864- 
krigen. men det tålte han ikke og blev ofte meget vred: “Jeg er født i Ditmarsken og er 
en god. dansk Mand!“ — sagde han. Og det kan tilføjes, at han forblev en god, loyal 
dansk borger, almindelig agtet i Viborg os af sin store kundekreds. Og i hvert fald 
havde han det u-tyske ved sig, at han havde stor sans for humor, hvad Jacobine ikke 
havde og ikke forstod. Engang havde Jacobine købt en gås på torvet, der imidlertid 
viste sis at være temmelig sej g at tygge, hvorfor W. H. spøgende bemærkede, at nu 
havde den ene samle gås købt den anden! Jacobines rappe svar var: ,.Will du nicht 
hassen, so kanst du wieren lassen!“

Da Wilhelm Hogrebe omsider — 82 år gi. — måtte give op, måtte han med sorg 
se sit livsværk overgå på fremmede hænder; sønnen Axel, der var i besiddelse af stor 
faslig dygtighed, turde ikke påtage sig at føre den store virksomhed videre og mente 
ikke selv at have de fornødne lederevner. I 1919 blev bageri og ejendom solgt — efter 
sigende alt for billist — til ..Arbeidernes Fællesbageri“ — og dermed var der sat punk
tum for Wilh. Hosrebes travle færd i sit vamle brødduftende, fårekyllingklynkende 
baseri. — Jacobine var død i 1917, og i juledasene 1920 fulgte „Gamle HOGREBE“ 
efter.

Af parrets 5 børn, der alle er født i Viborg Domsogn, døde en lille pige, Chri
stiane. 7 år si. — d. 153.1874.
1eaAå Wilhelm Hogrebe. lærer i København, barnløs ................................ side 72

rå Doris, gift med 2BBC) Nids Nielsen, fuldmægtig i Viborg ...side 72 og 105 
då Fmma. gift med Anton Kiær Jensen, sdr. af Hatting sogn m. fl. st.... side 73 
E) Axel Hogrebe, konditor, Viborg, Overlund ........................................ side 75

leB) MARTIN PEDERSEN, f. 3T3.1843 i Mammen sogn, død 25.6.1925 i Him
melev. begravet i Vordingborg.
Gift med lå TOHANNF NICOLINE LUND. f. 1833 i København, død 
17 4.1907. begravet i Vordingborg. Musiklærerinde. — 2å ANNA SØRINE 
CHRISTINE CARLSEN f. 7.9.1872 i Aalborg (lever endnu, 1960).
Lærer, candidat, Vordingborg. — Viede i Vordingborg kirke: 5.10.1902.

Martin var velbegavet og blev student fra Viborg Latinskole. Han ville være lærer 
som sin far. degnen i Vellev. men havde moderens, Christiane Jacobsdatters venlige, 
godmodige semvt. — var måske en smule magelig!

Som lærer og senere skoleinspektør ved Vordingborg realskole, og som lærer ved 
sem*nariet. var han meget afholdt af elever og kolleger. En af hans samle elever, nu 
overlærer i Skanderborg, siser om M. P.: Han var i besiddelse af stor personlig dys- 
Hr>hed oa kunnen, men kunne næpoe kaldes nogen god pædagog!“ — Det kneb nok 
,;dt med disriolinen i hans tim^r. i hvert fabl da han blev ældre, og disciplin var io 
dengang det forløsende ord! Når uroen blev for slem. kunne han på sin småbrummende 
måde sige: Når jeg nu ikke forstyrrer jer, så ku’ I da for pokker osse la’ mig sidde i
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fred og spise mine Ævler!“ Det var enorme mængder frugt, M. P. kunne konsumere i 
dagens løb!

Martins ægteskab med Johanne Lund var ikke lykkeligt og endte med skilsmisse. 
I dette ægteskab var ingen børn, men med Anna Carlsen fik han to sønner, hvoraf den 
første dog døde straks efter fødselen:
leBA) Martin, f. 7.10.1903 — døde 1 time gi.

B) Knud M. Pedersen, cand. mag. og lektor, Kokkedal ........................ side 76
lec) BIRGITTE PEDERSEN, f. 17.12.1845 i Mammen sogn, Viborg amt, død

7.2.1878 i Vellev sogn, begravet der.
Gift med JACOB JENSEN ANKERSEN, f. 13.8.1839 i Vellev sogn, død 
1.7.1914 i Langaa, begravet i Vellev.
Gårdmand, Vellev. — Viede i Vellev kirke: 1.8.1865.

Jacob Ankersen deltog i krigen 1864 og var med i forsvaret af Dannevirke, hvor
for han siden blev Dannebrogsmand. Han var søn af Jens Ankersen og hustru Else 
Leth, der omkring 1860 købte gården til selveje for 3000 kr. Gården var på 32 tdr. 
Id. med 3^2 bartk. Men Jacob og Birgitte var blevet forlovet, inden han drog i 
felten. Efter vielsen i 1865 overtog Jacob sin fædrendegård i Vellev, og her fik Bir
gitte nogle strenge år med arbejde, sygdom og mange fødsler. Da hun var 35 år gjorde 
tuberkulosen ende på hendes lidelser. Hun havde da født 10 børn!

Birgitte sagdes at være en blanding af sin far og mor — forøvrigt en heldig 
blanding! Og Jacob Ankersen var en rolig, besindig mand: „Han war it ow de’ Slaw, 
der springer i tow Kjældere å jen Gång!“ siger en gammel kending af Jacob. Jacob A. 
giftede sig senere med Johanne Sørensen Kjær, datter af folketingsmand Søren Kjær, 
Stevnstrup; i dette ægteskab var 8 børn.

Birgitte siges at have født 10 børn, men kirkebogen udviser „kun“ 9, hvoraf kun
4 blev voksne:
lecA) Jens Ankersen, gdr. og lærer i Vellev, senere Aarhus ............................. side 76

B) Hans Chr. Ankersen, lærer i Viborg, senere Nykøbing F..................... side 76
C) Niels Leth Ankersen, lærer og kantor, Næstved ...................................... side 77
d) Christiane, f. 26.12.71, død 2.12.73.
E) Carl Ankersen, bager i Langaa, emigrerede til USA ............................. side 78
f) Kristiane, f. 10.2.75, død 13.3.75.
G og H) dødfødte tvillingdrenge, f. 28.1.76.
i) Else Marie, f. 19.5.77, død 15.1.78.

led) PETRA PEDERSEN, f. 27.4.1848 i Mammen sogn, død 7.10.1910 i Ry, be
gravet på Ørum kirkegård (v. Langaa).
Gift med ANDERS CHRISTIAN THOMSEN, f. 13.12.1841, død 7.10.1911 
i København, begravet i Ørum.
Lærer og kirkesanger, Ørum skole v. Langaa. — Viede i Vellev kirke 1870.

A. C. Thomsen var i tresserne hjælpelærer hos sin senere svigerfar, lærer Hans 
Chr. Pedersen i Vellev og lærte her Petra at kende og holde af for livet. Petra lignede 
i meget sin mor, den milde, sagtmodige Christiane fra „Søvig“ — var som hun opof
rende indtil det selvudslettende, og havde et godt sind, fortælles der. Skolen i Ørum 
var et sted, man gerne kom. Her var hjemlighed og hygge, og de mange børn sørgede 
for, at der heller ikke blev kedeligt! Der var ellers nok for „Degnemadammen“ at se til 
både ude og inde.

Til skolen hørte en jordlod — Skolelodden — på. ca. 10 tdr. Id. — og, som det 
undertiden blev sagt: 7 Børn og 3 Køer! Det kropslige arbejde overlod degnen helst 
til kone og børn — også skolebørnene.

Men A. C. T. var respekteret for sin dygtighed som lærer, og afholdt ikke mindst 
på grund af sin færdighed som L’Hombre-spiller, af hvilken der gik ry. Han måtte dog 
dele æren med sognepræsten, pastor Koefoed i Værum, der også var en frygtet mod
stander som kortspiller.

Bistået af sognepræsten begyndte A. C. T. at forberede sig til det theologiske stu
dium, mens han samtidig var lærer, men dette måtte dog af forskellige grunde opgives. 
Så foreslog han sin gamle svigerfar, at de sammen skulle oprette en højskole i Vellev,
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en tanke som „Den klog’ Dæjn i Vellev“ dog ikke kunne bifalde, og som derfor blev 
skrinlagt.

„Tante Petra“s godhed og gæstfrihed erindredes i taknemmelighed bl. a. af hendes 
søsterdatter, Emma Hogrebe, der ofte ferierede der; hun erindrer en sommerferie i 
Ørum Skole med mange liggende gæster, der på uforklarlig måde alle kom til sengs 
omend på højst ejendommelige steder. Da Emma om morgenen kom ned i køkkenet for 
at række tante Petra en hjælpende hånd (hvilket var karakteristisk for Emma, se s. 73), 
fandt hun Petra liggende på et hestedækken foran komfuret; der havde hun sovet, det 
var godt nok for hende!

A. C. T. havde det som sagt mere i ho’det, der var særdeles lyst. Petra’s „Bødker
arv“ gennem moderen var umiskendelig; hun sang smukt og var glad for sang og mu
sik, men havde aldrig selv haft lejlighed til at lære noget. Nu skulle to af døtrene, der 
havde udprægede anlæg, holdes til musiken! — Anders Chr. Thomsen tog sin afsked 
fra Ørum Skole i 1905 efter 35 års virke i skole og kirke, og flyttede til Ry ved Silke
borg hvor deres ældste søn var lærer. Her købte de en villa, men i 1910 døde Petra og 
blev begravet på Ørum kirkegård. — Så flyttede A. C. T. til København, hvor døtrene 
Ursula og Emilie fik musikundervisning — Emilie også i sang — men året efter, i 
1911 døde A. C. T. af nyrebetændelse, der længe havde pint ham. Også han blev begr. 
i Ørum.

Alle 7 børn er født i Ørum sogn, Galten herred, 
leda) Emma, gift med Rs. Laursen, lærer (Horsens), hun døde tidligt ....... side 79

B) Hans Chr. Ryhave (navneforandr.), lærer, senere grosserer, Kbhv. ... side 79
c) Ursula, musiklærerinde, gift med Rs. Laursen, kordegn, Ringsted ........ side 80
d) Elisbeth, gift med Axel Diderichsen, mag. scient., København ............  side 80
e) Agnes, f. i juni 1879 — døde 16 år gi. af tuberkulose ........................  side 81
f) Emilie, musiklærerinde, gift med cand. jur. G. Levinsohn, København side 81

G) Martin Thomsen, hans skæbne er ukendt ............................................. side 81

leE) ANTON PEDERSEN, f. 9.1.1853 i Vellev sogn, Viborg amt, død 12.4.1942 
i Hundslund sogn, begravet på Astrup kirkegård. Lærer.
Gift med 1) ANE BOLENE MATHILDE HANSEN, f. 20.5.1859 i Vellev

sogn, død 9.4.1893 i Astrup, begravet der. — Viede i Vellev 
kirke 9.7.1878.

2) 2AAh) LOUISE KIRSTINE ANDERSEN, f. 19.4.1871 i Bi- 
gum sogn, død 12.7.1938 i Odder, begravet i Astrup. — Viede 
i Bigum kirke 19.5.1897.

Anton Pedersen var yngste barn af børneflokken fra Vellev Skole (se s. 48). Som 
80-årig skrev han sine erindringer fra barn- og ungdomsår og tillige om, hvad der var 
blevet fortalt ham om de gamle af slægten. Disse erindringer er for en del benyttet ved 
udformningen af nærv. slægtsbog.

Således fortæller han om sin fødsel i Vellev skole, at hans ankomst var „lige op 
over“ — det var en søndag formiddag og faderen skulle jo i kirke — sagde degnen 
(Hans Chr. Pedersen) til sin ældste søn Martin: Du får nok en lille søster eller bror, 
inden jeg kommer hjem, men når det er sket, skal du straks komme op i kirken, åbne 
kirkedøren på klem og række 1 finger i vejret, hvis det er en pige, men 2 fingre hvis 
det er en dreng! Og kl. 11 slet stod Martin i kirkedøren og rakte to fingre i vejret. — 
Anton skulle selvfølgelig være lærer ligesom faderen og storebror Martin (og flere af 
hans fætre), men den livlige, raske dreng havde ikke lyst til terperiet. Allerede som 14- 
årig måtte han assistere faderen ved undervisningen i „Bette-klassi“ og fortsatte til han 
var 16. Så blev han af den myndige fader sendt til Gedved på det derværende Høj
skole-Seminarium. Her kedede Anton sig guds jammerligt et halvt årstid og fordrev me
gen tid med sin hobby, lystfiskeriet, og fjumrede rundt langs Hansted Å og diverse 
tørvegrave (gedder), men en skønne dag stak han af. Han kunne ikke holde ud, „at 
hænge til tørring i Gedved“. — Men hvad nu? 10 vilde heste kunne ikke trække ham 
til Vellev, hvor den grumme far, degnen, jo nok ville læse både ind og ud! Så gik han 
den lange vej til Hvorslev (nær Vellev), hvor hans tilkommende svoger, A. C. Thom
sen (s. 53) var konstitueret i lærerembedet. Thomsen måtte så følge Anton til Vel
lev Skole, hvor det ved udfoldelse af stort diplomatisk snille lykkedes at hidse faderen
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ned igen. Nu var Anton igen et halvt årstid hjælpelærer hos faderen, men da Anton 
var gammel nok dertil, blev han ordret til København, hvor han frekventerede et pri
vatseminarium. Her blev han og fik en god eksamen. Det var jo ikke evnerne, der 
manglede.

Da nu faderen på grund af tiltagende svagelighed tænkte på at tage sin afsked, 
var beboerne stærkt interesseret i at få sønnen Anton som lærer. Han var nemlig meget 
afholdt af børnene og deres forældre, der jo kendte Anton fra hans drengeår. Tillige 
afveg hans metoder ikke så lidt fra faderens m. h. t. at holde disciplin og til forståelse 
af børnenes naturlige reaktioner. Men den lille myndige biskop Brammer i Aarhus 
sagde nej! Han resolverede, at det ville ikke være heldigt for Anton Pedersen at fungere 
som lærer i den by, han selv var vokset op i; det kunne muligen få uheldige konsequ- 
entser for disciplinen, der jo var grundlaget for al informering! — Svogeren A. C. 
Thomsen mente, at afslaget nok mest skyldtes, at Anton bar fuldskæg, hvilket for bi
skop Brammer var ensbetydende med, at man „hører til den Sekt, der kalder sig Grundt
vigianere, og som er mig en Vederstyggelighed“. — Men Anton kunne altså ikke blive 
lærer i Vellev — hverken med eller uden Skjæg! — Så søgte han og fik embedet som 
lærer og kirkesanger i Kvorning ved Hammershøj fra 1.4.1871. Forinden havde han 
i ca. 3 år været i Vordingborg som lærer ved samme skole som bror Martin. — Samti
dig gik „Verdens dejligste Pige“ og ventede på Anton. Hun hed Ane Bolene Hansen 
og var en gårdmandsdatter fra Koudalgaarden ved Vellev. Og en skøn julidag i 1878 
stod deres bryllup hvorpå det unge lærerpar flyttede ind i Kvorning skole. Bolene var 
imidlertid ikke stærk af helbred og hendes svage bryst kom da også til at volde hende 
mange trælsomme perioder og tilsidst hendes død. — I Kvorning var parret fra 1878 
til 1881, og her fødtes de ældste børn; to døde som spæde.

Lærerboligen var fugtig og usund for Bolene, og i 1881 flyttede de ind i Bøgeskov 
skole i Astrup ved Odder. Men Bolenes skrantende helbred kunne de ikke flytte fra. 
Også anden modgang og skuffelser måtte de døje; Anton udfoldede ellers megen energi 
og foretagsomhed i Bøgeskov og fik flere betroede hverv. Han medvirkede til start af 
brugsforening og mejeri og var revisor ved den nyoprettede sparekasse, men den megen 
sygdom var en hård belastning på budget og nerver. Og Antons økonomi var da også 
temmelig tyndslidt, da Bolene omsider bukkede under for „Brysttæringen“. En aprils, 
dag i 1893 døde hun fra mand og fem børn i alderen fra 1 til 13 år. Bolenes død var 
ved at slå Anton Pedersen ud. Men så skete der det, at en slægtning af ham, endda en 
BØDKER, kom til ham som husbestyrerinde. — Det var Louise Andersen Bødker fra 
„Skakkenborg“ i Bigum (se side 85). Louise var flittig, dygtig og sparsommelig, og der 
sporedes ret hurtigt fremgang i økonomien. Tillige var Louise et venligt menneske som 
børnene gerne sluttede sig til, og efter nogle års forløb blev hun og Anton enige om at 
gifte sig, og nu fulgte nogle gode, trygge år. Men i 1905 tog Anton sin afsked fra sko
len ; hans helbred var ikke godt, og parret købte en lille villa i Fillerup ved Odder — 
(„Fillerup an der Oder“) — hvor Anton indrettede fiskedamme og gjorde i frugtavl, 
og her genvandt han sin sundhed; her kunne han dyrke sine kære ørreder i renkultur. 
----- Louise fødte kun 1 barn, datteren Thora, og i 1938 blev Anton enkemand for anden 
gang. Han endte sine dage på et hvilehjem ved Hundslund, hvor han døde i 1942. Han 
og begge hustruer ligger begravede på Astrup kirkegård. Anton blev altså 89 år gi.

Børnene er:
leEB) Hans Pedersen, farmer, Montana, USA .................................................. side 82

C) Hans Christian Pedersen, hønseriejer, USA ......................................... side 82
d) Kirstine, gift med N. C. Bjerggaard, lærer i Rønde ........   side 82
e) Emma, gift med Jens Michael Andersen, gdr. i Boulstrup, Odder ... side 83

G) Martin, f. 1.4.1893, døde i januar 1910 ..................................................  side 83
h) Thora, lærerinde, g. m. D. Sneftrup, lærer i Tømmerup v. Kalundborg side 83 

(Slut med børn af Christiane og Hans Chr. Pedersen, Vellev Skole).
2. generation efter Jacob Bødker og hustru Birthe i „Søvig“ fortsat: 
lf) MAREN JACOBSDATTER, f. 29 9.1813 i „Søvig“, Lindum sogn, død i 

Loldrup 21.9.1879.
Gift med NIELS NIELSEN, f. 1811 i Lindum, død i Loldrup 16.1.1874. 
Forpagter, Vorde Præstegaard. — Viede i Lindum kirke: 20.4.1844.
Han døde 16.1.1874. Hun 21.9.1879 i Loldrup.
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Maren vår yngste barn af Jacob og Birthe Bødker i „Søvig“, men der foreligger 
ingen oplysninger om parret, måske fordi de var barnløse. Noget tyder på, at de har 
endt deres dage i „Løvelvad“ ved Loldrup nord for Viborg, idet en gammel slægtning 
har omtalt Niels som „Niels Forpagter i Løvelvad“ (der egentlig skal være „Loldrup- 
vad). — Straks efter brylluppet, nemlig 1. maj 1844 flyttede parret til Vorde præste
gård som forpagtere. Om vielsen i Lindum kirke meddeler kirkebogen: Niels Nielsen, 
33 Aar, tjenende hos Anders Skovfoged, Lindum Skov, og Maren Jacobsdatter, 31 år, 
hjemme hos Moderen, Jacob Bødkers Enke, Lindum. — Som forlovere: Skolelærer N. 
Toft (Lindum) og Skovfoged Anders Andersen. — Anmærkning: Godt Forhold!

(2. og 3. generation slut).
4. og 5. generation efter 1) Jacob Andersen Bødker og hustru Birthe, „Søvig“.
Børn og børnebørn af laA) Hans Johansen (s. 43) og hustru Margrethe; gård

mand i Snæbum:
laAA) JOHANNES HANSEN, f. 14.4.1867 i Snæbum sogn, Randers amt, død 

30.10.1938 i Stenild sogn, Aalborg amt, begravet der.
Gift med MARIE JENSEN, f. 21.9.1878 i Randlev sogn, Aarhus amt, død 
6.5.1943 i Stenild sogn, begravet der.
Viede i Odder Valgmenighedskirke: 3.5.1899.

Johs. Hansen og hustruen overtog J. H.s fædrendegård i Snæbum i forpagtning, 
men købte senere selv ejendom i Stenild Sønderhede, som de efter nogle års forløb 
mageskiftede med ejendommen i Stenild by, og her havde parret deres virke resten af 
deres stræbsomme liv, og her blev børnene holdt til arbejdet med pasning af ejendom
men, der er på ca. 14 tdr. Id., mens J. H. påtog sig andet arbejde: tørvegravning, skov- 
og dræningsarbejde m. m. J. H. var bedst tilpas, nar han havde begge hænder fulde.

Men tro nu ikke, han var nogen alm. tørvetriller! Tvært imod! Han havde en let
flydende poetisk åre og skrev ud af sit følsomme sind adskillige smukke sange, som 
han endog i nogle tilfælde selv satte på melodi. Måske det er en arv fra hans farfar og 
-mor (s. 42), der jo begge havde musikken i sig! Og på sine mange jagtture nød han 
samtidig naturen, der talte stærkt til hans poetiske gemyt. — Johs. Hansens lærer fra 
skoleårene, Nicolai Steffensen, der var meget af en personlighed, kom til at betyde 
meget for egnens unge, både kristeligt og nationalt og på den grundtvigske højskoles 
plan. Han og J. H. blev venner for livet. Maries forælare i Randlev var tilsluttet Odder 
Valgmenighed, hvor den kendte Vilh. Malling var præst, så også hun kunne fuldtud 
gå ind for tidens åndelige rørelser. — Johs. Hansen var elev på Mellerup Højskole 
(Jacob Knudsen) i 1894—95, og på Dalum Landbrugsskole, hvor elevbladet „Sprøj
ten“ nød godt af J. H.s versekunst og lune. Pennen faldt i det hele taget J. H. godt i 
hånden. Der er næppe tvivl om, at disse åndelige interesser medvirkede stærkt til, at 
parret, trods al modgang og slid — har kunnet leve „Et jævnt og muntert, virksomt Liv 
paa Jord!“

Parrets 5 børn er:
laAAA) Hans Thorval Hansen, f. 14.10.1900 i Snæbum sogn.

Hans Th. overtog hjemmet ved faderens død i 1938 og driver den nu
sammen med hønseri, hvortil bygninger for en del er omdannet. H. Th. er 
en særpræget mand med egne meninger og tanker, som han også forstår at 
give udtryk for. I sine unge dage var han elev på Stevns Højskole og på 
Store Restrup Husmandsskole og modtog — navnlig på Stevns — indtryk 
og påvirkninger, der prægede ham for livet, bl. a. arbejdet i fredens tjene
ste. Han har en nydelig, fast håndskrift og har bidraget med mangen op
lysning om sin slægt til nærværende slægtsbog.

Desværre er Hans Th. stadig ugift; det passer nok bedst for hans en
spændernatur, men ikke desto mindre er han en stor børneven og har med 
sit lidt generte væsen og egenartede lune børnetække. Han klarer selv både 
det huslige og det faglige.

laAAb) Kirstine Margrethe Hansen, f. 26.2.1903 i Stenild sogn, Aalborg amt.
Gift med DANIEL BOEL, f. 30.12.1901 i V. Assels, Mors.
Købmand, Horsens. — Viede i Stenild kirke: 5.6.27.

Som ung var Kirstine ekspeditrice, bl. a. i Valsgaard Brugsforening,
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hvor Boel var ekspedient. Det blev til forlovelse og bryllup, og efter et par 
svinkeærinder i Torrild og Ry, købte parret i 1950 forretning i Horsens. 
Daniel Boel er søn af gdr. Jens K. Boel og hustru. Marie, f. Blaabjerg, 0. 
Assels, Mors.

Børn: Erling, f. 1.4.33. — Verner, f. 14.6.35. 
laAAC) Aksel Hansen, f. 8.1.1906 i Stenild sogn.

Gift med Signe Bruun, f. 31.5.1910 i Nim sogn.
Gdr. i Torrild. — Viede i Træden kirke: 28.8.1932.

Aksel H. var alle dage landmand med liv og sjæl og lærte landbruget 
både praktisk og teoretisk og var elev på St. Restrup. Han aftjente sin vær
nepligt ved livgarden, og det er forståeligt, at Signe Bruun, der var lærer
inde på St. Restrup Friskole, forblev i rollen som Aksels kæreste efter den 
dilettantkomedie ae medvirkede i. — Efter vielsen flyttede parret ind i 
deres nyerhvervede hjem, „Hjortegaard“ i Torrild. — Signes far er maler
mester i Vestbirk.

7 børn:
Johannes Bruun Hansen, f. 5.10.33.
Else Bruun Hansen, f. 17.7.35.
Erik Bruun Hansen, f. 12.7.37.
Inge Bruun Hansen, f. 8.7.41.
Birthe Bruun Hansen, f. 28.7.43.
Arne Bruun Hansen, f. 26.8.47.
Thora Bruun Hansen, f. 26.4.54. 

laAAd) ALMA HANSEN, f. 28.3.1908 i Stenild sogn.
Gift med POUL SØRENSEN, f. 21.11.1905 i Boulstrup.
Gdr. i Gyllingskov, Gylling. — Viede i Stenild kirke: 24.5.1931.

Alma var elev på Elbæk Friskoleseminarium, senere på St. Restrup 
Højskole og derefter i huset hos pastor Kragh’s i Hundslund. Her blev hun 
forlovet med sit næstsøskendebarn, Poul Sørensen fra Gylling. Efter viel
sen fik de en ejendom i Amstrup ved Horsens Fjord, men købte senere 
deres nuværende ejendom i Gyllingskov.

Børn: Aksel, Marie, Anna og Karen. 
laAAE) KRISTIAN HANSEN, f. 12.12.1912 i Stenild sogn.

Gift med ANNA MARIE JØRGENSEN, f. 3.5.1916.
Forretningsbestyrer, St. Viby, Fyn. — Viede i Veflinge kirke, Fyn: 26.7.42,

Oprindelig var Kristian ved landbruget. Han var elev på Kjøng og 
Vallekilde Højskoler, kom senere til gartneriet på Fyn. Her var han bl. a. 
gymnastikleder og blev her igennem kendt med Marie, der også var gym
nastikleder, datter af gartner Jørgensen, Veflinge. — Efter vielsen i 1942 
blev K. H. driftsleder af den nyoprettede frugtsalgsforretning.

3 børn:
Solvejg Marie, f. 19.6.43.
Frede, f. 29.4.45.
Ingrid Vibeke, f. 12.6.51.

4. generation fortsat:
laAc) ANE HANSEN, f. 23.3.1870 i Snæbum sogn, død 12.9.1948 i Jullerup, Fyn. 

Ane var ugift syerske og boede sin meste tid hjemme i Snæbum, men som ældre
flyttede hun til Jullerup på Fyn, hvor broderen Anders boede.
laAH) ANDERS HANSEN, f. 27.9.1877 i Snæbum sogn, død 1960 i Jullerup, Fyn. 

Gift med KNUDSINE BOLINE KNUDSEN, f. 29.7.1880 i Søndersø sogn, 
død 17.9.48 i Jullerup, begge begravet der.
Forpagter, gdr., Snæbum — Fyn. — Viede i Søndersø kirke, Fyn: 22.4.1905. 

Efter at have forpagtet fædrendegården i Snæbum, som han overlod til broderen
Johannes, flyttede Anders og Sine en del omkring og havde forskellige ejendomme, men 
endte omsider på Fyn, hvor de oprettede et gartneri i Jullerup. Anders H. var en stil
færdig og beskeden mand, der helst holdt sig tilbage. Han mente således ikke, det 
kunne have interesse for slægtsbogen, at han blev omtalt!
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Deres 4 børn er:
(Børn af Anders Hansen og hustru Sine, Jullerup, Fyn). 

laAHA) CARL HANSEN, f. 14.5.1907 i Snæbum sogn.
Gift med KRISTINE EBBESEN, f. 30.4.1907, (nu død).
Gdr., „Ramsøbjerg“, Hindevad pr. Gamby, Fyn.

2 børn:
Anders Peter Hansen, f. 3.10.37.
Inge Marna Hansen, f. 6.9.44.

laAHb) ANNA HANSEN, f. 7.10.1909 i Søndersø sogn, Odense amt.
Gift med POUL PETERSEN, f. 12.2.1924.
Erhverv ? — Jullerup, Fyn.

3 børn:
Margrethe, f. 12.3.31.
Knud Peter P., f. 22.6.49.
Hans Bernhard, f. 26.5.52.

laAHC) HARALD HANSEN, f. 15.12.1911 i Fjeldsted sogn, Assens amt.
Gift med ELNA PEDERSEN, f. 12.5.1917.
Gdr. i Hasmark pr. Otterup, Fyn. — (Ingen børn).

laAHD) AAGE HANSEN, f. 24.3.1913 i Fjeldsted sogn, Fyn.
Gift med ? — Gdr. i Hasmark pr. Otterup, Fyn.

3 børn:
Dagny Hansen, f. 24.9.40.
Arne Hansen, f. 7.1.43.
Bent Hansen, f. 19.1.50.

4. generation fortsat:

laAj) KAREN HANSEN, f. 21.7.1880 i Snæbum sogn, lever endnu 1958.
Gift med EDVARD SCHMIDT ANDERSEN, f. ?
Gdr. i 0. Uttrup, senere GI. Skørping. Viede i Snæbum kirke: 2O.9.I9O5. 

Karen og Edvard fik straks efter giftermålet en ejendom i 0. Uttrup Kær ved Aal
borg, havde senere ejendomme i GI. Skørping og sidst i Rostrup, men i en årrække, ha i 
parret nu boet i Kongerslev.

Her i Himmerland er deres 12 børn født:
laAjA) HUGO SCHMIDT ANDERSEN, f. 21.1.1906 i 0. Uttrup sogn, Aalborg 

amt.
Døde ugift 17.10.1943 af tb. — Arbejdede ved landbruget.

laAjb) MARGRETHE SCHMIDT ANDERSEN, f. 5.2.1907 i 0. Uttrup sogn. 
Gift med KNUD AAGE GJERDING, f. ?
Gdr. i Bælum. — Gården er på ca. 30 tdr. Id.

6 børn: Alice, Niels, Ingrid, Svend Aage, Birgit og Elna.

laAjC) AAGE SCHMIDT ANDERSEN, f. 12.3.1908 i 0. Uttrup sogn.
Gift med OLGA NIELSEN, f. 7.9.1908.
Gdr., Rostrup Hedegaard, ca. 18 tdr. Id., Rostrup pr. Hobro.

2 børn:
Ketty, f. 18.10.37, død 8.6.38.
Erik, f. 24.10.39.

laAjd) ELISE SCHMIDT ANDERSEN, f. 28.4.1909 i 0. Uttrup sogn.
Gift med CARL MARTINUS JENSEN, f. 7.1.1904, død 20.9.52. 
Boelsmand, Nr. Kongerslev Kær, pr. Kongerslev.
Elise driver nu selv ejendommen, ca. 10 tdr. Id.

(Børnene, næste side).
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7 børn:
Eva Louise Jensen, f. 23.9.37.
Anton Jensen, f. 29.12.38.
Harry Jensen, f. 11.7.40.
Ernst Jensen, f. 22.7.44.
Karen Margr. Jensen, f. 21.2.48.
Otto Jensen, f. 6.4.50.
Frida Vera Jensen, f. 29.12.51.

laAjE) ARNE SCHMIDT ANDERSEN, f. 15.4.1910 i 0. Uttrup sogn.
Arne er ugift landbrugsmedhjælper, p. t. Rostrup pr. Hobro.

laAjF) AKSEL SCHMIDT ANDERSEN, f. 19.5.1911 i 0. Uttrup sogn.
Gift med RIGMOR JENSEN, f. 27.9.1932.
Boelsmand, 13 tdr. Id. — Brøndum Pøtter pr. Hobro.

2 børn:
Alex Andersen, f. 30.1.53.
Bente Andersen, f. 18.8.54.

laAjG) EJNAR SCHMIDT ANDERSEN, f. 10.7.1912 i 0. Uttrup sogn.
Gift med DORTHEA NIELSEN, f. ?
Gdr. i Rostrup pr. Hobro — ca. 20 tdr. Id.

4 børn:
Irene Andersen, f. 25.8.45.
Hardy Andersen, f. 6.9.57.
Jonna Andersen, f. 17.6.49.
Bendt Andersen, f. 13.6.55.

laAjh) ANNA SCHMIDT ANDERSEN, f. 26.12.1913 i GI. Skørping.
Gift med CHRISTIAN SØNDERGAARD, f. 23.3.1894.
Boelsmand, Hoimsgaards Mark, Ellidshøj St. - 10 tdr. Id.

1 barn:
Jens Edvard Søndergaard, f. 1.7.42.

laAjl) Bodolf Schmidt Andersen, f. 12.5.15, død 16.2.22.
laAjJ) HANS SCHMIDT ANDERSEN, f. 15.2.1920 i GI. Skørping.

Gift med MARGRETHE LARSEN, f. ?
Nr. Kongerslev. — Hans S. A. arbejder hele aret ved tørveindustrien. Har 
eget hus i Nr. Kongerslev.

1 barn:
Ove Schmidt Andersen, f. 2.5.44. 

laAjK) Børge S. A., f. 12.8.1921, død 1922.

laAjL) KNUD SCHMIDT ANDERSEN, f. 28.10.1923 i Rostrup sogn.
Gift med MARIANE LINDSKOV, f. 15.2.1924.
Bred St., Fyn. — Knud S. A. er fabriksarbejder i Odense, men bor i Bred, 
hvor han har eget hus.

1 barn:
Hugo Schmidt Andersen, f. 19.12.48.

4 generation fortsat.

laAk) JOHANNE MARGR. HANSEN, f. 3.8.1882, døde 16.10.1903.
la AL) NIELS CHR. HANSEN, f. 7.1.85, død 11.1.85.

Slut med børn og børnebørn af laA) Hans Johansen og hustru. Margr., Snæbum. 
(3. generation fortsat).
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4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af: lab) Christiane og Jesper 
Jespersen (s. 44), gdr. i Sdr. Onsild.

5 børn:

laba) ANE MARIE JESPERSEN, f. 10.3.1863 i Hvilsom sogn, Randers amt, død 
10.9.1936 i Hvilsom, begravet der.
Gift med NIELS SEVERIN JESPERSEN, f. 17.6.1870 i Sdr. Onsild sogn, 
død 18.12.1943 i Sdr. Onsild, begravet der.
Boelsmand, murer, Sdr. Onsild. — Viede i Sdr. Onsild kirke: 3.12.1900.

Ane Marie og Niels var søskendebørn på fædrende side. Samtidig med
at de sammen passede ejendommen gik Niels ud og arbejdede som murer.

De havde kun 1 barn:

labaA) MATHIAS JESPERSEN, f. 25.12.1901 i Sdr. Onsild sogn.
Gift med KAREN K. JESPERSEN, f. 15.9.1900 i Hobro.
Murer, Sdr. Onsild.

3 børn:
Vilhelm Jespersen, f. 18.1.31.
Elise Jespersen, f. 16.10.35.
Ketty Marie Jespersen, f. 16.10.35 (tvillinger).

labb) KAREN JESPERSEN, f. 14.4.1865 i Hvilsom sogn, død 22.10.1896 i Sdr. 
Onsild, begravet der.
Karen var ugift og ernærede sig som syerske i Sdr. Onsild.

labc) JOHANNE JESPERSEN, f. 3.2.1868 i Hvilsom sogn, død 3.5.1915 i Sdr. 
Onsild sogn, begravet der.
Johanne var ugift og svagelig fra fødselen, boede i hjemmet i Sdr. Onsild.

labd) ELSE KIRSTINE JESPERSEN, f. 17.4.1871 i Hvilsom sogn, døde 1959 i 
Hobro, begravet i Sdr. Onsild.
Else Jespersen var også syerske og boede i Sdr. Onsild, men hun havde en 
musikalsk åre, og violinspillet var hendes kæreste syssel, når hun ville slappe 
af. Hun skal have været en god violinspiller. Da Else ikke længere kunne se 
at „træd’ Nolen“, flyttede hun ind på hvilehjemmet „Karmel“ i Hobro, hvor 
hun døde.

labe) JENSINE JESPERSEN, f. 20.5.1874, død 11.11.1884.
Børn og børnebørn af lac) Birthe Kirstine og Christen Andersen, (s. 44) af 
Snæbum.
2 børn (af 4):

lacA) ANTON ANDERSEN, f. 29.4.1868 i Snæbum sogn, Randers amt, død 
29.1.1946 i Hvilsom sogn, begravet der.
Gift med MAREN ANDERSEN, f. 8.2.1868 i Nørbæk sogn, Viborg amt, 
død 25.1.1941 i Hvilsom, begravet der.
Gdr. i Hvilsom. — Viede i Snæbum kirke: 8.2.1896.

Parret 6 børn er:

lacAA) ANDERS JOHANNES ANDERSEN, f. 27.4.1896 i Hvilsom sogn. 
Gift med OLGA SØRENSEN, f. 25.5.1898.
Handelsmand, Hobro. — Viede i Hobro kirke: 22.2.1925.
Johannes Andersen var en kendt hestehandler på Hobroegnen.

1 barn:
Ellen, f. 14.3.31.
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lacAB) ANDERS ANDERSEN, f. 13.6.1897 i Hvilsom sogn, død 9.9.1952 i Hvil
som, begravet der.
Anders var ugift. Han arbejdede som stålgravør forskellige steder, bl. a. i 
København, Randers, Viborg og Horsens.

lacAC) KRISTEN ANDERSEN, f. 11.8.1898 i Hvilsom sogn.
Ugift. Cyklehandler, Christiansgade 22, Aalborg.

lacAD) BERTEL CHRISTIAN ANDERSEN, f. 6.1.1900 i Hvilsom sogn.
Gift med METTE ANINE P. JENSEN, f. 6.2.1903.
Boelsmand, Andrup. — Viede i Vrinners kirke: 16.8.27.
Bertel fik sukkersyge for nogle år siden og måtte opgive landbruget, men 
bor stadig i Andrup, Vrinners sogn.

4 børn:
Anna Margr. Andersen, f. 14.7.29.
Svend Aage Andersen, f. 1932, død 1951.
Lissy Andersen, f. 13.8.38.
Bent Andersen, f. 10.9.44.

JacAE) Marius Andersen, f. 9.12.1901, død 10.7.1902.
IacAE) MARIUS ANDERSEN, f. 2.10.1903 i Hvilsom sogn.

Gift med MARIE MAGDALENE KRISTENSEN, f. 22.11.1902 i Aarhus 
Domsogn.
Gdr. i Hvilsom m. fl .steder. — Viede i Hvilsom kirke: 15.6.34.
Marius overtog sin fødegård i Hvilsom, som han drev i en årrække, men 
købte senere en ejendom i Brendstrup ved Aarhus. — Han og Marie bor 
nu i Aarhus.

3 børn:
Anton Søgaard Andersen, f. 19.3.38.
Jacob Søgaard Andersen, f. 25.6.39.
Anna-Lise Søgaard Andersen, f. 25.10.44.

4. generation fortsat:
lacd) KAREN ANDERSEN, f. 1.5.1874 i Snæbum sogn, Randers amt, døde i 

marts 1959 i København, begravet på Bispebjerg kirkegård.
Gift med PETER THOMAS NIELSEN (MØLLER), f. 15.1.1869 i Hobro, 
begravet der.
Træhandler, Hobro. — Viede i Hobro kirke: 9.5.1903.
Karen og Peter Møller begyndte med landbrug og koholderi i Hobro. Lejede 
senere en træhandel, købte den gamle købmandsgård og blev nu ejer af hele 
bygningskomplekset fra Adelgade til Vestergade langs Lillegade. Dygtighed 
og flid gjorde dem med årene til holdne folk.

Deres 3 børn er:
lacdA) VIGGO MØLLER, f. 15.11.1903 i Hobro.

Gift med AGNES ?
Købmand, Bredalsvej 18, Valby. — (Barnløse), 

lacdb) INGEBORG MØLLER, f. 25.3.1905.
Gift med POUL KREIPKE, f. ?
Elektromontør, Kronprinsessegade 64, København.
Poul Kreipke var værkstedsleder, men mistede det ene ben ved en ulykke. 

1 barn:
Erik Kreipke, f. 9.3.46.

lacdC) CARL MØLLER, f. 31.8.1909 i Hobro.
Gift med MARIE ?, f. 23-3.1908.
Barber- og frisørmester, Sønderdalen 3, Søborg.

1 barn:
Frands Møller, f. 13.7.37.

Slut med efterslægt efter la) Karen Jacobsdatter og Johannes Hansen (s. 42) af 
Snæbum.
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Fortsat efterkommere i 4. og 5. generation efter 1) Jacob A. Bødker og hustru 
Birthe, „Søvig“.

Børn og børnebørn af IDA) Jacob Nielsen Bødker (s. 46) og hustru Sine 
Marie, Bigum:

lDAa) KIRSTINE MARIE NIELSEN, f. 23.12.1877 i Bigum sogn, Viborg amt, 
død 11.11.1955 i Bigum, begravet der.
Gift med NIELS OLSEN NIELSEN, f. 24.5.1883 i ?
Husmand, Bjerregrav, Sdrlg. herred.

Deres 4 børn er:

lDAaa) KIRSTINE NICOLINE NIELSEN, f. 28.8.1909 i ?
Ugift (1958), husassistent, p.t. Horsens.

lDAaB) JACOB SIGFRED NIELSEN, f. 26.11.1911 i Bjerregrav sogn.
Ugift (1958), Kontrolassistent i Hørby pr. Hobro.

lDAaC) ANKER MARIUS NIELSEN, f. 2.11.1912 i Bjerregrav sogn. 
gift med ERNA KRUMHARDT, f. 24.8.1919.
Kolonialhandler, Kgs. Lyngby.

Børn: ?

lDAaD) EJNAR JOHANNES NIELSEN, f. 14.6.1916 i Bjerregrav sogn.
Gift med ELLEN KIRSTINE ANDERSEN, f. 1.6.1915.
Husmand, Bjerregrav.

Børn: ?

1DAB) NIELS CHRISTIAN NIELSEN (BØDKER), f. 12.2.1880 i Bigum sogn, 
død 20.8.1953 i Lindum sogn, begravet der.
Gift med JENSINE JENSEN, f. 20.3.1884 i Hammershøj sogn, død 27.6.1950 
i Lindum sogn, begravet der.
Forpagter, „Søvig“, skovfoged, Lindum. — Viede i Hammershøj kirke: 
10.11.1904.
Efter at det gamle slægtshjem „Søvig“ siden 1917 havde været forpagtel af 
2AdED) Severin Munk (søn af Laurids Munk), der ikke direkte var af „Sø- 
vig“-stammen, gik forpagtningen i 1923 atter over til denne, idet Niels Chr. 
Bødker og Jensine da forpagtede „Søvig“. Her virkede parret, han tillige som 
skovfoged, som traditionen jo var, indtil 1949, da sønnen Just Nielsen overtog 
forpagtningen. — Tillige arbejdede Niels Chr. Bødker i skoven. — Her i 
„Søvig“ fødte Jensine sine 12 børn:

lDABa) ANNA NIF.T.SEN, f. 10.5.1903 i Lindum sogn.
Gift med HANS RASMUSSEN, f. 18.2.1900.
Parret har et husmandsbrug i Vammen sogn, Viborg amt.

Børn: Gunnar, Svend Aage, Elna, Ragnhild og Tage.

1DABB) JACOB ALFRED NIELSEN, f. 3.4.1905 i Lindum.
Gift med BIRGITTE ?
Arbejdsmand, Vammen pr. Viborg.

Børn : Anna Margrethe, Elly og Aage.

iDABc) ERNA MARIE NIELSEN, f. 28.7.1906 i Lindum,
Gift med KAJ KRISTENSEN, f. ?
Snedker, Aarhus.

1 barn: Jytte Kristensen.
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lDABd) NIELSINE KIRSTINE NIELSEN, f. 7.8.1908 i Lindum.
Gift med FRODE NIELSEN, arbejdsmand, Hobro.

Børn: Børge, Gerda, Kristian, Egon og Karen.
IDABE) JUST NIELSEN, f. 1.8.1909 i Lindum.

Gift med INGEBORG PEDERSEN.
Forpagter af „Søvig“, Lindum. Fra 1958 gdr. i Boldrup, Stenild sogn.
Just Nielsen og hustruen overtog i 1949 forpagtningen af „Søvig“ efter 
hans far, og her er deres børn født. — Da kammerherre Lüttichau, Tjele, 
i 1958 ønskede at afhænde „Søvig“, der er på ca. 16 td. Id., mente Just 
Nielsen ikke at kunne acceptere betingelserne, men købte en større ejen
dom i Boldrup ved Stenild. Besætningen tog Just Nielsen med sig.

Børn: Knud, Poul og Lilly.
tDABf) JOHANNE MARIE NIELSEN, f. 30.3.1911 i Lindum.

Gift med JENS SØRENSEN, arbejdsmand, Ejerlev, Mors.
Børn: Edith, Rikard og Birthe.

lDABg) MAGDA NIELSEN, f. 16.11.1913 i Lindum.
Gift med NIELS PETER MIKKELSEN, arbmd. i Fjallelev, Mors.

Børn: Tove, Aase og Aage.
IDABH) OTTO KNUD NIELSEN, f. 24.1.1916 i Lindum.

Gift med PETREA ? — Boelsmand i Lindum.
Børn: Anne og Kaj.

IDABi) ALFRIDA NIELSEN, f. 8.5.1918 i Lindum.
Gift med OTTO MADSEN, boelsmand i Linduni.

1 barn: Ejvind.
IDABj) KAREN MARGRETHE NIELSEN, f. 20.7.1920 i Lindum.

Gift med GUNNAR ANDERSEN, arbejdsmand i Hobro.
Børn: Jørgen, Preben og Ritta.

lDABk) GUDRUN NIELSEN, f. 16.3.1923 i Lindum.
Gift med EDVARD MADSEN, arbejdsmand i Hobro.

Børn: Bent, Betty, Leon, Svend og Kristian.
IDABI) NINNA KATHRINE NIELSEN, f. 22.7.1926 i Lindum.

Gift med ARNE SØRENSEN, arbejdsmand i Thorup v. Ulstrup St.
Børn: Emma og Ejgild.

4 generation fortsat.
IDAc) ANE MARIE NIELSEN, f. 8.1.1883 i Bigum sogn, død 6.2.43 i Fristrup, 

begravet i Lindum.
Gift med NIELS JENSEN, f. 6.6.1875 i Bigum sogn, død 20.10.55 i Lindum 
sogn, begravet der.
Gdr, i Sjørring, Lindum sogn. — Viede i Lindum kirke.
Gården, der er på ca. 30 tdr. Id., ligger ved den sydøstre ende af Langsøen.

Parrets 2 børn er:
1D Aca) SIGRID MARIE JENSEN, f. 7.8.1905 i Lindum sogn.

Gift med KRISTÉN KRISTENSEN SKAARUP.
Husmand, Roum sogn.

Børn: Jacob, Arne, Betty Marie, Verner, Niels Erling, Erna, Esther 
°g Egon.

lDAcb) JACOBINE JENSEN, f. 21.11.1906 i Lindum sogn.
Gift med THORVALD KARL MOGENSEN, f. 2.8.1908 i Roum sogn. 
Husmand, Sjørring.

Børn: Anna, Lissy, Tove og Aage.
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(Fortsat børn og børnebørn af IDA) Jacob Nielsen Bødker og hustru Sine 
Marie, Bigum).

II)Ad) CHRISTIANE NIELSEN, f. 27.10.1885 i Bigum sogn.
Gift med JENS MARIUS JENSEN (MØLLER).
Arbejdsmand i Over Fussing, Bjerregrav sogn.

2 børn:
lDAdA) CARL MØLLER JENSEN, f. 4.4.1910 i Over Fussing, Bjerregrav sogn, 

død 18.10.58 i Randers, Set. Peders sogn, begravet på Bjerregrav kgd.
Gift med 1) MARY HENRIETTE SØRENSEN, f. 6.10.1910. — 2)AG- 
NETHE CHRISTENSEN, f. 4.8.1923.
Arbejdsmand i Over Fussing.

Børn: Jens Henry og Bruno i 1. ægteskab. — Jytte i andet. 
iDAdB) ROBERT MØLLER JENSEN, f. 14.1.1920 i Over Fussing.

Gift med ANNA RÅSMUSSEN, f. 12.4.1926.
Tømrer, Over Fussing.

Børn: Birthe, Rita, Aase, Kristian.
IDAE) KRISTEN KIRKEGAARD NIELSEN, f. 14.2.1889 i Bigum sogn, død 

25.10.57, begravet på Tarm kirkegård.
Gift med ANE MARIE ANDERSEN, f. 15.6.1892.
Tapetserer, fabrikant, Tarm. — Viede 9 9.1911.
Kristen Kirkegaard var kendt for sin store faglige dygtighed og initiativ, 
skønt han var stærkt hæmmet af et kunstigt ben og var i det hele taget ikke 
stærk af helbred. — Kristen Kirkegaard havde tillige stor slægtsinteresse, 
hvilket kom nærværende slægtsbog til gode. Han nåede at komme med til 
slægtsstævnet i Klejtrup i 1957, hvilket havde glædet ham meget; han døde 
samme efterår. Hans mangeartede virksomhed har naturligvis også medført 
slid op slæb for hustruen, Marie, der tillige blev mor til 10 børn:

1DAEA) ERHARDT KIRKEGAARD NIELSEN, f. 4.5.1913 i Tarm, Egvad sogn, 
Ringkøbing amt.
Gift med HILDA ELISABETH SERUP, f. 31.7.1917.
Møbelpolstrer, Tarm.

Børn: Børge og Werner.
lDAEb) SIGRID KETTY K. NIELSEN, f. 18.7.1914 i Tarm.

Gift med MAX E. N. MADUM, f. 23.5.1908.
Jord- og betonarbejder, København.

Børn: Erik, Jørgen og Hanne Marie. 
lDAEc) SIGRID K. NIELSEN, f. 28.11.1915 i Tarm.

Gift med OTTO HERLUF SERUP, f. 16.10.1914.
Lagerforvalter, Frederiksværk.

Børn: Finn Evald.
lDAEd) GUDRUN K. NIELSEN, f. 8.2.1920 i Tarm, død 13.6.56.

Gift med TENS THORBØL CHRISTENSEN, f ?
Frisørmester, Tarm. — Gudrun var uddannet tandtekniker.

1 barn: Anne Marie Thorbøl Christensen.
1DAEE) FRODE KIRKEGA ARD NIELSEN, f. 15.9.1922 i Tarm.

Gift med SVEA ANNE KIRSTEN MATTSON, f. 1.8.1924. 
Møbelpolstrer, Tarm.

Børn: Gurli, John og Ulla.
IDAEF) LEANDER KIRKEGAARD NIELSEN, f. 27.2.1926 i Tarm.

Gift med KETTY ERNA RASMUSSEN, f. 4.1.1929.
Møbelpolstrer, Vordingborg.

1 barn: Lone Kirkegaard Nielsen. 
lDAEg) GERDA K. NIELSEN, f. 30.7.1927 i Tarm.

Gift med SVEND POULSEN, f. 14.5.1924.
Stålværksarbejder i Frederiksværk.

Børn: Anni og Tage.
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1DAEH) HARRY KIRKEGAARD NIELSEN f. 28.10.1928 i Tarm.
Gift med RITTA CHRISTENSEN, f. 15.5.1931.
Maskinarbejder, Jægerspris.

Børn: Alice og Joan K. N.

1DAEI) TAGE KIRKEGAARD NIELSEN, f. 28.2.1930 i Tarm.
Malersvend, Tarm. — Død 26.12.51.

lDAEj) ELVA K. NIELSEN, f. 3.8.1932 i Tarm.
Husassistent, København. — Ugift i 1957.

4 generation fortsat.

IDAF) JACOB MARINUS NIELSEN (BØDKER), f. 20.8.1891 i Bigum sogn. 
Gift med JOHANNE MADSEN, f. 21.12. 1893.
Boelsmand, Skarrild pr. Kibæk.

Deres 3 børn er:
lDAFa) BETTY JENSINE NIELSEN, f. 20.1.1920.

Gift med 1) SILAS MAIGAARD JENSEN, f. 7.4.1916, købmand. 2) 
AKSEL PETERSEN, f. 19.10.1906, skomagermester. Begge Ildved pr. 
Jelling.

Børn: Lissy og Linda i første, Silas i andet ægteskab.

lDAFb) EDITH NIELSEN, f. 17.6.1925.
Gift med VAGN JØRGENSEN, f. 23.1.1925.
Boelsmand, Ringballegaards Mark pr. Vejle. — Viede 28.10.50.

Børn: Kirsten og Hanne.

lDAFc) ERNA NIELSEN, f. 16.9.1931 i Skarrild.
Gift med ERNST ROMLUND, f. 22.10.1921.
Manufakturhandler, Løgstrup St. — Viede 7.12.53.

Børn: Bente og Gert.
IDAG) SØREN NIELSEN (BØDKER), f. 7.9.1895 i Bigum sogn.

Gift med ANE KIRSTINE ANDERSEN, f. 30.9.1895.
Mælkehandler, Nr. Uttrup pr. Nr. Sundby, Heldensvej.

8 børn:
1DAGA) ARNOLD CHR. NIELSEN, f. 31.5.1915 i Storarden sogn.

Gift med LILLI KRISTINE HANSEN, f. 20.12.1916.
Anlægsgartner, Rødovre, Brabrandsvej 39.

Børn: Knud, Bente, Lene og Flemming.
lDAGb) RIGMOR JENSINE NIELSEN, f. 11.4.1918 i Nr. Uttrup, Sundby, 

landsogn.
Gift med POUL CHRISTENSEN, f. 16.1.1916 i Nr. Sundby. 
Tekstilarbejder, Rosenvænget 31, Nr. Uttrup.

Børn: Flemming, Hans-Henrik, Hjørdis, Leo, Irene.

1DAGC) KARLO EMIL NIELSEN, f. 22.3.1922 i Nr. Uttrup.
Gift med GRETHE HENNY HANSEN, f. 20.10.1921 i Taarnby. 
Anlægigartner, Birkemosevej 37, Rødovre.

Børn: Aksel, Svend Erik, Poul og Birthe.
lDAGd) KAREN LISE NIELSEN, f. 22.8.1923 i Nr. Uttrup.

Gift med HENRY KJÆRSGAARD CHRISTENSEN, f. 19.6.1921. 
Tømrer, Nr. Uttrup, Abildgaardsvej 58.

Børn: Gunnar, Yrsa, Kurt, Søren, Grethe og Tom,
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(Fortsat 5. generation) :
IDAGE) ANDERS JOHAN BIGUM NIELSEN, f. 10.2.1925, i Nr. Uttrup, Sundby 

Landsogn.
Gift med ASTA BODIL CHRISTENSEN, f. 24.11.24.
Arbejdsmand i Nr. Uttrup, Uttrupvej 5.

Børn: Anni, Hanne, Ruth og Joan.
lDAGf) GUDRUN JACOBINE NIELSEN, f. 30.11.1926 i Nr. Uttrup.

Gift med OSCAR LARSEN, f. 3.2.1924.
Cykelhandler i Aalborg, H. Smithsvej 36.

1 barn: Peter Bødker Larsen.
iDAGg) INGA JOHANNE NIELSEN, f. 28.8.1928 i Nr. Uttrup, Hvorup sogn. 

Gift med ANDREAS JACOBSEN, f. 16.3.1912.
Arbejdsmand i Nr. Uttrup, Rolighedsvej 55.

Børn: Karen, Anders og Torben.
lDAGh) BENNY IRENE NIELSEN, f. 14.6.1934, i Nr. Uttrup, Hvorup sogn.

Gift med BENNY ROLAND JENSEN, f. 11.5.1932.
Maskinarbejder i Nr. Uttrup, Pottemagervej 4.

Børn: Inga og Michael.
4. generation fortsat.

lDAh) MARIE KIRSTINE NIELSEN, f. 14.7.1898 i Bigum sogn.
Gift med RASMUS RASMUSSEN, f. 18.2.1900.
Husmand, Fastrup pr. Viborg, Vammen sogn.

5 børn, født i Fastrup, Vammen sogn: 
lDAhA) ARNOLD RASMUSSEN, f. 25.9.1923.

Gift med LAURA NIELSEN, f. 4.10.1927.
Snedker, Farsø.

Børn: Ove, Kaj, Ingelise, Anne-Grethe og Per. 
lDAhb) SIGNE RASMUSSEN, f. 18.8.1925.

Gift med ANDERS KNAP KRISTENSEN, f. 11.8.1923.
Arbejdsmand i Løvel pr. Viborg.

Børn: Kurt, Karna, Jan og Elo. 
lDAhc) IDA RASMUSSEN, f. 6.9.1927.

Gift med KARLO GOHLKE, f. 13.4.1923.
Arbejdsmand i Kartofte pr. Saxkøbing.

Børn: Arne, Helge, Jonna, Børge, Dan, Torben og Britta. 
lDAhD) VILLY RASMUSSEN, f. 9.7.1930.

Gift med ANNE JOHANSEN, f. 1.3.1936.
Arbejdsmand i Løvel pr. Viborg.

Børn: Jessie Lillian, Steen og Susan. 
lDAhE) REGNER RASMUSSEN, f. 17.12.1938.

Ugift, fodermester i Fastrup (1957).
4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af lDd) Christiane og Chri

sten Jensen Boe (s. 47) i Venning, Aalum.
2 børn:

lDda) SIDSEL MARIE JENSEN BOE, f. 10.7.1882 i Aalum sogn.
Kogerske, Venning, Aalum sogn.
Sidsel Boe er et kendt navn i Venning og videste omegn, hvilket skyldes 
hendes ry som kogekone, i hvilken egenskab hun var meget efterspurgt til 
gilder og fester. Sidsel bor i sit barndomshjem, der har fået en make up og 
fremtræder nu i håbets lysegrønne farve. — Sidsel Boe er tillige et venligt 
og hyggeligt menneske.

Hendes søn:
lDdaA) KRESTEN JENSEN BOE RASMUSSEN, f. 15.3.1917 i Aalum sogn. 

Gift med ELSE SØRENSEN, f. 30.7.1917 i Mjesing sogn.
Murer, Venning pr. Randers. — Viede i Aalum kirke: 29.7.43.

Børn: Karin, Betty og Dorrit.
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lDdb) ANE NIELSINE JENSEN, f. 12.8.1888 i Aalum sogn.
Gift med JENS HANSEN, f. 7.5.1896.
Arbejdsmand i Aabyhøj v. Aarhus. — Parret har kun 1 barn:

lDdba) GERTRUD RAGNHILD HANSEN, f. 17.9.1916.
Gift med JØRGEN KUNZ, f. 30.6.1919.
Ansat ved Nordisk Film, København. — Børn: Hanne og Jette.

Børn og børnebørn af lDe) Petrine og Jens P. Kolding, Faarup (s. 47).
lDea) ANE KATHRINE PEDERSEN (KOLDING), f. 4.7.1887 i Faarup sogn, 

Randers amt.
Gift med ANTON CHRISTEN RASMUSSEN, f. 6.5.1887, død i Randers. 
Arbejdsmand, Randers; Ane bor nu Pontoppidansgade 1, Randers.

Deres 5 børn er:
lDeaA) JENS PETER RASMUSSEN, f. 21.5.1910 i Tvilum sogn, Skanderborg amt. 

Gift med: JOHANNE APOLLO (polske forældre).
Arbejdsmand, Randers.

2 børn: John og Bent.
lDeab) KAREN KIRSTINE RASMUSSEN, f. 5.8.1912 i Nørbæk sogn, Rdr. amt. 

Gift med CHRISTEN CHRISTENSEN. — Arbejdsmand, Lerbjerg.
4 børn: Poul, Knud, Kurt og Ole.

lDeac) INGE KATHRINE RASMUSSEN, f. 19.1L1917 i Randers, Set. Mortens s. 
Gift med ANDERS HARRY JENSEN. — Produkthandler, Randers.

4 børn: Henning, Aage, Niels og Lis.
lDeaD) ERIK SIGFRED RASMUSSEN, f. 10.8.1924 i Randers, Set. Mortens s. 

Gift med HENNY OFFENBACH BALLE.
Arbejdsmand i Randers.

2 børn: Ebba og Karin.
lDeae) GRETHE MITTA RASMUSSEN, f. 9.6.1926 i Randers, Set. Mortens s.

Gift med MARTIN MØLLER. — Bogholder, Fredensgade 17, Randers.
1 barn: Mitta.

lDeB) CHRISTIAN PEDERSEN KOLDING, f. 2.4.1890 i Faarup sogn.
Gift med KIRSTINE PEDERSEN, f. 18.3.1891 i Falslev sogn.
Kontorist, Mariagervej 27, Randers. — Viede i Falslev kirke: 31.10.1914. 
Chr. Kolding var ansat ved Randers-firmaet: S. C. Sørensen.

Deres 6 børn er:
iDeBA) CHRISTIAN FROST KOLDING, f. 4.3.1915 i Falslcv sogn.

Gift med RAKEL RECHT. — Repræsentant, København.
3 børn: Arne, Hanne og Peder.

lDeBb) GURLI KOLDING, f. 1919 i Falslev sogn.
Gift med OVE TOHANSEN. — Tømrer, Aalborg.

3 børn: Robert, John og Finn.
lDeBc) MARIE KOLDING, f. 23.11.1921 i Falslev sogn.

Gift med HARRY SØRENSEN. — Maler, Farum v. København.
1 barn: Ena.

lDeBD) PER KOLDING, f. 1923 i Falslev sogn.
Gift med KAREN JACOBSEN. — Slagter, Vejle.

Ingen børn.
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lDeBE) OLE KOLDING, f. 2.4.1925 i Falslev sogn.
Gift med INGEBORG BONDESEN. — Lagerekspedient, København.

2 børn: Lissi og Finn.
lDeBF) KNUD KOLDING, f. 1.10.1932 i Falslev sogn.

Gift med VITA SVENDSEN.
Elektriker, Vejle. — Viede i Vejle: 16.11.57.

2 børn: Anette og Michael.
lDeC) PER PEDERSEN KOLDING, f. 21.8.1893 i Faarup sogn, Randers amt.

Gift med JOHANNE BRO, f. 24.1.1895 i Faarup sogn.
Lagerforvalter, Ydre Ringgade 92, Aarhus.

Deres 3 børn er:
INGA KOLDING (adoptivbarn), gift, bor i Aarhus. 

lDeCa) GRETHE KOLDING, gift, bor i Aarhus. 
lDeCb) GERDA KOLDING, gift, bor i Canada, Wancouver.

lDeD) NIELS KRISTIAN PEDERSEN KOLDING, f. 18.1.1895 i Faarup sogn. 
Gift med MARY ROSALIE JENSEN, f. 27.8.1900 i Aalborg.
Overportør, Ryesgade 14, Aalborg. — Viede i Aalborg Vor Frue kirke 20.7.19.

Deres 4 børn er alle født i Aalborg:
lDeDa) HENNY PETRINE KOLDING, f. 13.10.1919 i Aalborg.

Gift med ERIK KRISTENSEN, f. 19-5.1919. — Pakmester, DSB, Aalborg.
1 barn: Henrik.

lDeDb) INGER LISE KOLDING, f. 11.8.1922 i Aalborg.
Gift med TAGE LANGE, f. 25.1.1914 i Aalborg. Lagerforvalter, Aalborg.

1 barn: Carsten.
lDeDc) TOVE ELISABETH KOLDING, f. 6.12.1926 i Aalborg.

Gift med BØRGE KNUDSEN , f. 7.6.1929 i Aalborg.
Telefonmontør, Aalborg.

lDeDD) GUNNAR KOLDING, f. 11.5.1940 i Aalborg.
(I 1958 gymnasiast, Aalborg).

Børn og børnebørn af lDf) Johanne Marie og Peder Christensen Søe (s. 47) 
Vennelyst“, Aalum:

2 børn:
lDfA) CHRISTIAN HEDEGAARD CHRISTENSEN, f. 28.6.1893 i Aalum sogn, 

død 4.10.1958 i Rønde, begravet på Bregnet kirkegård.
Gift med KIRSTINE SINDING, f. 21.1.1900.
Postkontrahent og vognmand, Rønde. — (Parret er barnløst).
Enken bor endnu i Rønde og fortsætter forretningen med chauffør og to biler.

lDfb) ANNA CECILIE CHRISTENSEN, f. 27.12.1896 i Aalum sogn.
Gift med ANKER AKSELSEN, f. 6.7.1896 i Karlby, Krogsbæk sogn. 
Boelsmand i Hornslet, nu Termestrup pr. Mørke.

5 børn: Niels Hugo, Johanne, Edith (død), Erik og Ellen.
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Børn og børnebørn af lDG) Niels Chr. Nielsen Bødker (s. 47) og hustru Ane
Kirstine, „Søvig“, Arden.

10 børn:

1DGA) NIELS ANTON MARIUS NIELSEN, f. 7.9.1892 i Aalum sogn, Viborg 
amt. — Død.
Gift med KIRSTINE MARIE HANSEN, f. 9.8.1887 i Harridslev sogn, Ran
ders amt. — Død.
Tømrer, Pontoppidansgade 6, Randers. — Viede i Lindum kirke: 20.11.13. 
Parret boede i nogle år i „Søvig“, hvor Niels Anton fungerede som skov
foged, men flyttede senere til Randers.

Deres 3 børn er:

lDGAa) HANSINE MARIE NIELSEN, f. 24.11.1913 i Læsten sogn.
Gift med KRISTEN CARLO KLAUSEN, f. 28.5.1914 i Ølst sogn. 
Kommunalarbejder i Randers. Viede i Randers Set. Peders Kirke: 3.1.37.

Børn: Niels Jørn, Inge, Jytte, Hans Erik og Børge.

lDGAb) Ingeborg Nielsen, f. 19.10.1915 i Lindum sogn, døde som barn.

1DGAC) SVEND CHRISTIAN NIELSEN, f. 20.3.1923 i Randers, Set. Peders s. 
Gift med HILDA LYNGESEN, f. 25.5.1924 i Asferg sogn.
Kontorist, Randers. — Viede i Randers Set. Peders Kirke: 7.12.47.

Børn: Vibeke Mariann og Anne Marie.

lDGb) PETRINE MARTINE NIELSEN, f. 7.10.1894 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med JENS CHRISTIAN BALTZERSEN, f. 8.3.1892 i Vorning sogn, 
Viborg amt. Boelsmand, Sønderbæk. — Viede i Lindum kirke: 16.4.1915. 
Jens Baltzersen drev en lille gård på 22 tdr. Id. i Sønderbæk, der var hans 
barndomshjem (ikke fødested). J. B. døde ret tidligt, og efter nogle års for
løb flyttede Petrine og sønnen Henry til Randers.

Deres 4 børn er:
lDGbA) HENRY JESPER BALTZERSEN, f. 11.7.1915 i Sønderbæk s. Randers a. 

Døde ugift i Randes Set. Peders sogn: 10.11.52.
Henry bestyrede en tid gården i Sønderbæk for moderen, men på grund af 
svageligt helbred måtte han opgive landbruget og flyttede sammen med 
moderen til Randers. — Han ligger begravet på Sønderbæk kirkegård.

lDGbb) MARIE BALTZERSEN, f. 10.1.1918 i Sønderbæk sogn, død 13.1.1956 i 
Asferg sogn, begravet der.
Gift med CHR. GREVE CHRISTENSEN, f. 7.3.1917 i Asferg sogn.
Gdr. i Asferg pr. Bjerregrav. — Viede i Sønderbæk kirke: 19.11.39.

Børn: Grethe, Tove og Jens.
lDGbC) CHRISTIAN BALTZERSEN, f. 1.9.1919 i Sønderbæk sogn.

Former, København. — Ugift i 1957.
lDGbd) JENSINE BALTZERSEN, f. 31.1.1922 i Sønderbæk sogn.

Gift med FREDERIK HOLD, f. 1.5.1921 i Skovby sogn, Fyn. 
Maskinarbejder i Odense. — Viede i Sønderbæk kirke: 12.5.46.

Børn: Vita, Yrsa og Alex.
1DGC) ANTON NIELSEN, f. 18.4.1896 i „Søvig“, Lindum sogn, død 25.1.1942 i 

Arden sogn, begravet der.
Gift med MARIE RASMUSSEN, f. 4.10.1886 i St. Arden sogn, død s. st 58. 
Boelsmand, Holmgaard, (Ellidshøj). Var senere vognmand.
Viede i St. Arden kirke: 1920.

Deres 2 børn er:
1DGCA) HARRY NIELSEN, f. 12.3.1921 i Glenstrup sogn, Randers amt.

(I 1957 ugift landbrugsmedhjælper).
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lDGCb) KIRSTINE NIELSEN, f. 26.4.1922 i Glenstrup sogn.
Gift med MARIUS STORM, f. 23.5.1917 i Astrup sogn, Aalborg amt. 
Graver og kirkebetjent, Arden. — Borgi. gift i Arden: 10.1.42.

Børn: Anton og Alfred.

1DGD) CHRISTIAN DANIEL NIELSEN, f. 12.1.1898 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med DAGMAR LAURSEN, f. 2.10.1899. — Arbejdsmand i Ellidshøj.

Deres 11 børn er:
1DGDA) SVEND AAGE NIELSEN, f. 9.1.1921 i Læsten sogn, Randers amt.

Gift med EDITH LYDIA JENSEN. — Arbejdsmand i Ellidshøj.
Børn: Palle og Connie.

1DGDB) JENS ANKER NIELSEN, f. 9.11.1892 i Læsten sogn.
Gift med GERDA MARIE AXELSEN. — Husmand.

1DGDC) NIELS CHRISTIAN NIELSEN, f. 9.12.1924 i Læsten sogn.
(I 1958 ugift landbrugsmedhjælper).

1DGDD) LEON FOLMER NIELSEN, f. 26.12.1926 i Støvring sogn, Aalborg amt. 
Gift med DORIS PEDERSEN. — Arbejdsmand.

lDGDe) MARGIT ELVIRA NIELSEN, f. 12.9.1928 i Ellidshøj sogn, Aalborg amt. 
Gift med SVEND BUUS MADSEN. — Arbejdsmand.

lDGDF) REGNAR NIELSEN, f. 13.12.1930 i Ellidshøj sogn.
Gift med GRETHE HANSEN. — Købmand.

1DGDG) ERIK MØLLER NIELSEN, f. 25.6.1932 i Ellidshøj sogn.
Gift med ASTA CARLA RASMUSSEN.
Maskinarbejder i Vejgaard, Aalborg.

lDGDh) NINNA ELISABETH NIELSEN, f. 4.10.1935 i Ellidshøj sogn.
Gift med GUNNAR KNUDSEN. — Kommis, Vejgaard.

1DGDI) TAGE BENT NIELSEN, f. 4.2.1936 i Ellidshøj sogn.
(I 1958 ugift maskinarbejder).

1DGDJ) KAJ BØRGE NIELSEN, f. 21.12.1938 i Ellidshøj sogn.
Ugift landbrugsmedhjælper.

lDGDk) LINDA KIRSTINE NIELSEN, f. 19.7.1941 i Ellidshøj sogn.
Husassistent.

lDGe) ANE MARIE NIELSEN, f. 18.11.1899 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med EMIL STICK, f. 3.3.1896. — Gdr. i Tisted pr. Viborg.

Parrets 7 børn er:
lDGea) KAREN MARGRETHE STICK, f. 20.6.1924.

(I 1958 ugift husassistent).
lDGeb) ISA KIRSTEN STICK, f. 6.3.1926.

Gift med KARL ANDERSEN. — Gdr. i Ondrup pr. Odder.
lDGeC) KNUD STICK, f. 25.9.1927.

Gift med IRIS MIKKELSEN. — Boelsmand, Stevnstrup.
lDGeD) EGON STICK, f. 6.2.1930.

Gift med MARGIT NIELSEN. — Smed, Skelhøje v. Viborg.
lDGeE) KRISTIAN STICK, f. 23.11.1932.

I 1958 ugift buschauffør i Norge.
lDGeF) BØRGE STICK, f. 15.9.1934. (I 1958 ugift landbrugselev, Norge). 
lDGeg) ANNA MARIE STICK, f. 20.6.1938. (I 1958 ugift husass.)
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lDGF) MARTINUS NIELSEN, f. 21.10.1901 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med ELVIRA KAROLINE KRISTINE HINTZE, f. 26.5.1909. 
Brændselshandler i Randers, Sennelsgade 9. Viede i Læsten Kirke: 15.12.29. 
M. N. har haft ejendomme i Holbæk og Gassum.

Deres 7 børn er:
IDGFa) KRISTA KIRSTINE NIELSEN, f. 3.2.1930 i Sønderbæk.

Gift med INGEMANN KVIST. — Natvægter, Haderslev.
Børn: Bjarne, Susanne, Lillian og Bo.

1DGFB) MARTIN NIELSEN, f. 24.3.1931 i Sønderbæk.
Gift med INGA SCHULTZ. — Vognmand, Hammershøj.

Ingen børn.
1DGFC) JENS JOHANNES NIELSEN, f. 1.10.1932 i Holbæk, Ørsted sogn.

Gift med RUTH MØLLER ANDERSEN. — Tømrer, Randers.
Børn: Jette og Hanne.

IDGFd) JYTTE NANCY NIELSEN, f. 13.3.1941 i Holbæk. 
lDGFe) GERDA NIELSEN, f. 22.3.1942 i Holbæk. 
lDGFf) TOVE NIELSEN, f. 10.2.1946 i Gassum.

1DGFG) IVAN NIELSEN, f. 30.3.1948 i Randers.
(Børn og børnebørn af lDG) Niels Chr. Nielsen Bødker (s. 47) fortsat) :

IDGG) MORTEN NIELSEN, f. 28.10.1903 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med MARGRETHE NIELSEN, f. 16.3.1902 i Hvornum sogn. 
Opsynsmand, Sjørring, Lindum sogn.
Morten Nielsen har opsynet med TJELE HOVEDGAARDs store kreatur- 
flokke, når de om sommeren går løse i de store engarealer langs Skals-åen. 
Om vinteren er han skovarbejder. Morten en en god fortæller og er i besid
delse af et eget hyggeligt lune, han har bidraget med et par beretninger til 
denne slægtsbog.

Parrets 5 børn er:
1DGGA) NIELS BOLVIG NIELSEN, f. 23.4.1926 i Lindum sogn.

Gift med AASE CHRISTENSEN.
Ansat på Tjele Hedegaard. — Viet 15.11.52.

lDGGb) INGA KRISTINE NIELSEN, f. 14.2.1930 i Lindum sogn.
Gift med BØRGE AKSEL ANDERSEN, Østbirk. — Viede 9.5.53.

lDGGc) EMMA KATHRINE NIELSEN, f. 23.8.1933 i Lindum sogn.
Gift med Holger CHRISTENSEN, Læsten sogn. — Viede 9.5.54.

lDGGd) VERA CHRISTA NIELSEN, f. 25.10.1938 i Lindum sogn.
Gift med CHR. O. HOLDGAARD JENSEN, arbejdsmand.

1DGGE) BENT NIELSEN, f. 14.11.1942 i Lindum sogn.
Hjemmeværende i 1958.

IDGH) OTTO KNUD NIELSEN, f. 9.11.1905 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med DAGMAR JENSEN, f. 27.8.1912 i Lindum sogn.
Boelsmand, Sj ørring pr. Onsild St.

Deres 3 børn er:
lDGHa) EDITH IRENE NIELSEN, f. 1.3.1935 i Lindum sogn.

I 1958 ugift husassistent.
1DGHB) EIGIL NIELSEN, f. 2.3.1936 i Lindum sogn.

I 1958 ugift maskinsnedker.
IDGHC) LEIF ERLING NIELSEN, f. 24.8.1937 i Lindum sogn.

Bagersvend.
4. generation fortsat:
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lDGi) JOHANNE NILIE NIELSEN, f. 26.2.1908 i „Søvig“, Lindum sogn.
Gift med 1) MICHAEL MOGENSEN, f. 4.8.1892 i True Mk. v. Brabrand. 
Gdr. i Solbjerg pr. Aarhus.
2) MARIUS HENRIKSEN, f. 7.10.1905 i Vellev sogn, Viborg amt.
Gdr. i Solbjerg pr. Aarhus.

I første ægteskab 5 børn, i andet 2:
lDGiA) PEDER MOGENSEN, f. 22.2.1930.

Gift med GRETHE PEDERSEN. — Snaptun.
lDGib) ANE MARGIT MOGENSEN, f. 293.32.

Gift med BØRGE BØDKER. — Boelsmand, Ask sogn.
lDGic) SIGRID MOGENSEN, f. 20.2.1934 i Ask sogn (v. Odder).

(I 1958 ugift husassistent).
lDGid) EBBA MOGENSEN, f. 22.6.35 i Ask sogn.

Gift med PETER JEPSEN. — Husmand, Brande.
lDGiE) ERIK MIKAEL MOGENSEN, f. 9.4.40 i Ask sogn.

(I 1958 skoleelev).
lDGiF) RICHARD HENRIKSEN, f. 15.2.45 i Ask sogn. 
lDGiF) RICHARD HENRIKSEN, f. 15.2.45 i Ask sogn. 

lDGiG) HANS PETER HENRIKSEN, f. 18.9.1947 i Ask sogn.
lDGJ) VOGGO NIELSEN, f. 24.3.1911 i „Søvig“, Lindum sogn.

Gift med LAURA HELLERUP, f. 4.4.1917 i Vejrum sogn, Viborg amt. 
Boelsmand, Hammershøj.

Deres 5 børn er:
1DGJA) ERIK NIELSEN, f. 16.11.1940. 
lDGJb) ESTHER LOVISE NIELSEN, f. 16.3.1943.

1DGJC) KNUD OVE NIELSEN, f. 18.5.1946. 
lDGJd) ANNA NIELSEN, f. 10.12.1950.
lDGJe) ERNA NIELSEN, f. 9.6.1952.

Børn og børnebørn af lea) JACOBINE og WILH. J. HOGREBE, Viborg (s. 51).
5 børn:

leaA) WILHELM HOGREBE, f. 12.5.1864 i Viborg Domsogn, død 11.10.1889 i 
København, begravet på Frederiksberg kirkegård.
Gift med VILHELMINE BANG, død 1921 i København.
Lærer, student, Absalonsgade 28, København. — Viede 1887.

Wilhelnl, der var student fra Viborg Latinskole 1884, rejste til Køben
havn for at tage embedseksamen. Her boede han hos Wilhelmine Bang, der 
var enke og drev pensionat. Omkr. 1887 giftede de sig, men Wilhelm, der 
havde svage lunger, døde et par år senere uden at efterlade sig børn. Vilhel- 
mine havde derimod to børn i 1. ægteskab, dreng og pige. Drengen hed Oluf 
og var den kendte sceneinstruktør og hørespilforfatter, Oluf Bang, der døde i 
oktober 1959. — Vilhelmine var enke efter premierløjtnant Nicolai Bang, der 
døde i 1885.

leab) Christiane Margrethe Hogrebe, f. 13.11.1866 — døde ca. 7tø gi-

leac) DORIS MARTINE HOGREBE, f. 14.2.1869 i Viborg Domsogn, død 19.10. 
1935 i Viborg, begravet der.
Gift med 2BBC) NIELS ANDR. NIELSEN, f. 11.2.1862 i Vorde sogn, død 
18.3.1919 i Viborg, begravet der.
Fuldm. i Viborg Kreditforening. St. Blichersgade 3, Viborg.
Se omtalen og deres 3 børn under 2BBC) Niels Andr. Nielsen, side 105.
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lead) EMMA ELISE HOGREBE, f. 29.8.1877 i Viborg Domsogn, død 8.4.1956, 
begravet på Randers nordre kirkegård.
Gift med ANTON KJÆR JENSEN, f. 17.2.1878 i Hatting sogn, Vejle amt. 
Gdr. (proprietær), Hatting sogn m. fl. st. Viede i Viborg Domkirke: 25.11.02.

Der er nok ingen tvivl om, at Emma Hogrebe var et lille uroligt og geskæftigt 
væsen, da hun i 80-ernes Viborg forbløffede sine omgivelser med sine overraskende 
spørgsmål og svar, impulsiv og følsom som hun var! Det var også på den tid, hun — 
sendt i byen en regnvejrsdag, udstyret med en stor paraply som hun holdt ret foran sig
— spiddede en ældre herre på dens spids: „Se dig dog for, Barn!“ sagde herren, der 
viste sig at være den ærværdige biskop Swane.

Men ellers fristede Emma samme skæbne som samtidens andre unge døtre fra 
„bedrestillede“ hjem. Det bedrestillede demonstreredes bl. a. ved, at man lod de halv
voksne døtre gå hjemme som frøkner, kun beskæftiget med — helst kunstnerisk beto
net — hobbyarbejde. Således også Emma. Hun lærte at tegne og male (ved fru dyrlæge 
Lorentzen), gik til musikundervisning, sang i kor o. s. v. og åbenbarede her talent for 
både musik og tegning, hvilket gennem årene blev til stor glæde både for hende selv, 
og for de mange, der kom til at nyde godt deraf. Emma havde også sangstemme, og hun 
sang gerne. Klaverspillet udviklede hun senere ved flittig „træning“, så at hun i årene 
under og efter første verdenskrig kunne påtage sig at undervise de mange unge land
mandsdøtre i Værum og videste omegn. Og de blev undervist godt og samvittigheds
fuldt! Hendes børn mindes mangen god stund med mor ved klaveret, enten det nu var 
„Danmarks Melodier“, der måtte holde for, eller trestemmig sang. Emma’s klaver-reper- 
toire var vel som den tids, mest romantiske værker, men hun vidste også at forlyste sin 
mand med 90-ernes glade viser: „Min Amanda var fra Kjerteminde“ og „Stakkels 
Hanne, hun i Himlen måtte lande“ og Bøgh’s viser.

Jo, Emma var af „Bødker-slawet“! Men også hendes færdigheder ved staffeliet 
havde hun glæde af — og andre med. Det var mest blomstermotiver. Mange ville gerne 
eje en håndmalet pude, eller en lille forårsbuket, eller et helt portieresæt med vild vins
ranker i efterårets farvepragt! — Men denne frøkentilværelse i hjemmet var ikke noget 
for Emma’s natur, og da hun var 17 år gi. brød hun med etiketten og tog plads som 
husholdningselev på proprietærgården „Ørumgaard“ ved Langaa, hos familien Buus. I 
den nærliggende Ørum Skole (ved Jeberg) boede hendes moster Petra og onkel A. Chr. 
Thomsen (s. 53) og de mange kusiner og fætre, og her var altid liv og glade dage, ikke 
mindst i ferierne var dette sang- og musikglade hjem et yndet tilholdssted for Emma, 
når arbejdet tillod det. Den spinkle og utrænede unge pige kunne nok trænge til at 
slappe af fra hverdagens strenge arbejde; Emma havde „familiær stilling“ hos familien 
Buus, der havde to halvvoksne døtre hjemme, Marie og Laura, og omgangstonen var 
venlig og hjemlig. — Et eksempel på Emma’s usnobbede og hjælpsomme natur skal 
nævnes: På Ørumgaard var en gammel røgter, Hans Nysom hed hen, hvis tilbøjelighed 
for brændevin var alm. kendt, men i øvrigt var han „et skikkeligt Skrog“. En aften 
slog han og Emma følge ad Jeberg til, hun for at besøge familien i Ørum Skole, og 
han for at Besøge en vis Bertel, der havde smugkro i Jeberg. Hans Nysom havde som 
sædvanlig lovet Emma at være ædru, når de sammen skulle tiltræde hjemrejsen — og 
som sædvanlig var Hans temmelig vakkelvorn, da han kom for at få Emma med hjem. 
Og som sædvanlig skammede Emma ham ud, mens Hans forsøgte at simulere skam- 
fuldhed. Resolut tog Emma den gamle under armen, og så drog de i store slyng, og i 
en højst ejendommelig gangart ad Ørumgaard til. Her havde man været lidt urolig for 
Emmas skæbne, men kunne nu i månelyset se det ejendommelige par nærme sig. For 
den lille og spinkle unge pige var det slet ikke let at manøvrere den tunge, ubekvemme 
Hans Nysom, for hvem vejen ikke var bred nok! — Forresten var Emma — „Frøkenen“
— den eneste, der blev betroet til at vaske og ordne Hans Nysom’s fødder, som han 
var meget proper med!

Fra Ørumgaard kom Emma Hogrebe i 1899 til en anden proprietærgård som elev, 
„Annasminde“ i Hatting sogn v. Horsens, hos den dygtige og selv fint uddannede
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enkefru A. M. Jensen, enke efter sognefoged J. M. Jensen. Annasminde var da nylig 
blevet overtaget af hendes søn, Anton Kjær Jensen, der nu havde endt sin landbrugs
faglige uddannelse. Og da Emma og Anton havde gået og set på hinanden et par år, 
besluttede de sig til at vandre livet sammen, og Emma blev en dygtig og energisk land
mandskone, der helst selv gik forrest i arbejdet. Hun havde en god måde at lede og 
omgås pigerne på i den store husholdning, og hun forstod at „lære fra sig“. — Hendes 
letbevægelige temperament kunne jo nok „futte af“ på given foranledning, men da hen
des mand var af den besindige og mere ligevægtige type, blev ægteskabet harmonisk og 
godt. De var begge meget gæstfrie og samlede ofte slægt og venner i deres store, hyg
gelige stuer. Mange småtstillede blev hjulpne og betænkt, f. eks. i slagtetiden; eller 
det kunne være en husmand, der manglede et læs roer eller halm o. s. v.

Anton og Emma har gennem årene ejet forskellige gårde på Randers-egnen: i 
Langaa, Værum Vestergaard og „Stæhrsminde“ pr. Mørke. I 1949 solgte de gården og 
flyttede til Hornslet. I 1956 døde Emma, og nu i 1960 er Anton flyttet ind på hvile
hjemmet „Helse“ i Kristrup; han er nu 82 år.

Emma fødte 3 sønner, men kun de to blev voksne:

leadA) JENS MICH. KJÆR JENSEN, f. 22.5.1903 i Hatting sogn, „Anesminde“. 
Gift med GUDRUN SKJELLERUP, f. 4.11.1905 i Vivild sogn. 
Vognmand og entreprenør, Mariager. — Viede i Mariager kirke: 24.1.26.

Efter endt skolegang i Langaa realskole tog J. M. fat på at dygtiggøre 
sig som landmand, kom på Asmildkloster Landbrugsskole i 1921—22, og 
havde forskellige lærepladser. Efter at han og Gudrun var blevet gift, købte 
de en gård i Skrødstrup ved Mariager, men foruroliget af krisen sidst i 
tyverne solgte de gården og begyndte en vognmandsforretning i Mariager. 
Denne slog så godt an, at J. M. ikke har ønsket sig tilbage til landbruget 
siden, men har stadig udvidet sin virksomhed bl. a. med en del større og 
mindre entreprenørarbejder. Jens Michael har i en årrække siddet i Maria
ger byråd, indvalgt på personlige stemmer, og kan i det hele taget glæde 
sig ved sine medborgeres tillid og respekt. — Med seks børn har der na
turligvis heller ikke for Gudrun været tid til megen pjank; hun har på sit 
område været med til at befordre karrieren. — Hendes forældre ejede 
„Vejrmøllegaarden“ i Mariager.

Børn: Anton, Olaf, Anna Margrethe, Else, Lisbeth og Jørn.

leadB) WILHELM KJÆR JENSEN, f. 10.5.1905 i Hatting sogn, „Annasminde“. 
Gift med JENSY NIELSIGNE JENSEN, f. 24.4.1913 i Byrum, Læsø. 
Kantor, kordegn, Randers. — Viede i Hørning kirke (Skanderborg amt), 
d. 26.4.1943.

Wilhelm var af faderen bestemt for landbruget, og nogle praktiske 
forsøg blev gjort, men uden succes! Hans hu stod til musikken, der især 
fra moderen lå ham i blodet, og da musikaliteten begyndte at slå igennem, 
blev det fastslået, at Wilhelm jo var af „Bødker-slawet“. Men der er dog 
også musik i faderen og hans slægt! — I barneårene modtog W. nogen 
undervisning i klaverspil, bl. a. af moderen, men først som 20-årig be
gyndte han en mere systematisk musikuddannelse. I 4 år frekventerede han 
den kendte musikpædagog i Aarhus, I. D. Bondesen (klaver, teori og kom
position) og fik også nogen undervisning i orgelspil hos domorganist Jør
gen Nielsen, Aarhus, ligesom han deltog i sang- og solfegekursus m. m. 
— Under landbrugskrisen omkr. 1930 var han beskæftiget hjemme hos 
forældrene på „Stæhrsminde“ i Hvilsager sogn, og havde her lejlighed til 
at sysle med komposition og korledelse, startede såvel blandet kor som 
børnekor, der på højtidsdage ofte medvirkede ved gudstjenesten i Hvils-
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ager kirke, (hvor nuv. professor Prenter da var sognepræst). I 1940 fik 
Wilhelm ansættelsen som kantor og kordegn ved Skanderborg Slotskirke, 
og gennem de 10 år, han var her, ledede han forskellige kor, blandede og 
mandskor, bl. a. Hørning sangkor, i hvilket Jensy sang på altstemmen. Hun 
er datter af søkaptajn Konrad Jensen og havde sit hjem i Hørning, hvor 
Jensy selv havde systue, og mødet mellem hende og W. førte til forlovelse 
og bryllup. Ved sin stræbsomhed og økonomiske husførelse og ved sin for
dringsløse væremåde har Jensy bidraget stærkt til hjemmets opretholdelse. 
Alt arbejde udføres syngende! — De mange forskelligartede kompositio
ner Wilhelm gennem årene puttede i sine skuffer: kor- og klavermusik, 
melodier til salmer og folkelige sange og lidt kammermusik m. m. er for 
en dels vedk. blevet fremført, således „Østjylland“ for kor og orkester, 
sunget af „Østjyske Folkekor“ under hans egen ledelse, og da Wilhelm i 
1950 havde fået ansættelse som kordegn ved Set. Peders Kirke i Randers, 
blev hans værk fra besættelsesårene, „Niende April“ for kor og orkester 
(tekst af Otto Gelsted) fremført af Randers byorkester og -kor med Lavard 
Friisholm som dirigent. — Foruden at samle nærv. slægtsbog har W. skre
vet et par slægtshistoriske artikler i „Østjysk Hjemstavn“s Årbog (1947 
og 1956), samt „Bidrag til Hvilsager sogns historie“. Også i Randers har 
W. ledet kor, bl. a. Randers Håndværkerkor.

Børn: Jørgen Gai, Elise, Hans Christian og Karen. 
leadC) Anton Kjær Jensen, f. 1908. Druknede i gårdens dam 1910.

4. generation fortsat:
leaE) AXEL HOLGER HOGREBE, f. 29.11 1879 i Viborg Domsogn, død 29.3. 

1949 i Overlund, begravet i Viborg.
Gift med TEKLA LUNDBÆK, f. 25.9.1893 i Aalborg, Budolfi sogn. 
Konditor, bagermester, Viborg, Overlund. Viede i Thisted kirke: 21.10.1913.

Axel, der af væsen mest lignede sin far, gik også i valg af livsgerning i 
hans fodspor, men uddannede sig specielt som konditor, bl. a. hos den kendte 
konditor Holles, Aarhus. Axel var i besiddelse af stor faglig dygtighed, men 
når han — til faderens store sorg — ikke ønskede at overtage og fortsætte 
dennes store virksomhed (se side 51—52), må grunden nok søges i, at han 
ikke selv mente at have de fornødne lederevner og måske heller ikke havde 
faderens evne til at omgås de mange folk. Ved „Gamle Hogrebe“s død flyt
tede A. H. til Thisted, hvor han hjalp sin svoger i dennes bageri, eller var 
muligvis medindehaver. Sidst i 20-erne flyttede parret til Overlund v. Viborg, 
hvor de siden har boet. — Også i Axel var der musik og sang. I sine unge 
dage spillede han violin ligesom han sang smukt. Derudover var A. alle dage 
meget fodbold-interesseret og fulgte alle større kampe landet over. Tekla var 
bagerdatter fra Thisted, en hyggelig og omsorgsfuld hustru og mor, og hen
des sirlige håndskrift står smukt i regnskabsbøgerne, som hun var „Gamle 
Hogrebe“ behjælpelig med at føre. — Hun bor endnu i Overlund.

Deres 2 sønner er: (En lille pige døde spæd).

leaEA) VILHELM HOGREBE, f. 14.4.1914 i Viborg Domsogn.
Gift med ASTA KROGH ANDERSEN, f. 3.4.1924 i Bjerringbro. 
Bankfuldmægtig i Viborg. — Viede i Viborg Domkirke: 27.1.1946.

Vilhelm er meget musikinteresseret og selv en habil violinspiller. Sam
men med broderen har han spillet med i mindre ensembler og i det dygtige 
privat-orkester i det musikdyrkende Viborg; mangler man en Bratch, kan 
han også klare den.

1 barn: Lis Jytte Hogrebe, f. 21.8.48 i Viborg.
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leaEC) KNUD AAGE HOGREBE, f. 20.1.1920 i Viborg Sdr. sogn.
Gift med GYTTE SIGRUN VENNEBERG, f. 13.8.1922 i København. 
Cand. pharm., Viborg. — Viede i Lundehuskirke, København: 8.4.1945.

Ligesom broderen er også Knud Aage meget musikinteresseret og en 
passioneret violinspiller. Han har medvirket i Viborg Privatorkester og i 
ensemblespil.

Børn: Ulla Birgit og Aksel Bent Hogrebe.

Børn og børnebørn af leB) Martin Pedersen og hustru Anna, lærer i Vordingborg 
(side 52) :

1 barn (af 2):

leBB) KNUD CHRISTIAN MARIUS PEDERSEN, f. 2.7.1906 i Vordingborg 
Landsogn. — Ugift. — Cand. mag., lektor, Kokkedal v. København, Jelle- 
rødvænget 12.

Knud Pedersen er student fra Helsingør 1925, cand. mag. 1932, hvor
efter han vikarierede på forskellige skoler i Københavns omegn, 1935—36 
timelærer i Vejle og kom herfra til Ordrup Gymnasium, hvor han endnu vir
ker. K. P. har ikke haft forbindelse med faderens familie, og ønsker at for
blive uden for (iflg. brev af 14.11.60 hvori han meddeler ovenstående).

Børn og børnebørn af lec) Birgitte og Jacob Ankersen, gdr. i Vellev (s. 53): 
4 børn (af 10) :

lecA) JENS ANKERSEN, f. 30.6.1866 i Vellev sogn, Viborg amt, død 12.3.1945 i 
Aarhus, begravet der.
Gift med KAREN KIRSTINE CHRISTENSEN, f. 7.7.1871 i Vellev sogn, 
død i Aarhus, begravet der.
Lærer, Aarhus, Molsgade 1. (Lærer og gdr. i Vellev). Viede i Vellev kirke: 
4.6.1889.

J. A. skulle være lærer, som sin morfar, „Den klog’ Dæjn i Vellev“, og 
kom på Vordingborg Seminarium, hvor hans morbror Martin jo var lærer, 
og hvor hans morfar boede på sine gamle dage. I 1887 blev han andenlærer i 
sin morfars gamle embede i Vellev og overtog samtidig fødegården samme
steds, som han drev samtidig. Her er børnene, med undt. af de tre yngste, 
født. I 1903 søgte og fik Jens Ankersen lærerembede i Nykøbing Sj. — Fra 
1908 lærer ved Finsensgades Skole i Aarhus. Karen var gårdmandsdatter fra 
Vellev.

Jens og Karen fik 10 børn, men tre døde tidligt:

lecAa) Christine Ankersen, f. 14.4.1890 — døde spæd.

lecAB) CHRISTIAN ANKERSEN, f. 21. april 1892 i Vellev sogn.
Gift med HANSINE HØNHOLT. — Halfdansgade 57, København S.

Børn: Lilly og Knud Ankersen.
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lecAC) Thomas Ankersen, r. 2.6.1893 — døde tidligt. 
lecAd) Birgitte A., f. 2.8.94 — døde i Aarhus 1910.
lecAe) THORA ANKERSEN, f. 27.4.1896 i Vellev sogn.

Gift med lecEA) JACOB ANKERSEN, f. 28.7.1897 i Iowa, USA.
Bager m. m. — Council Bluffs, Iowa. (Søskendebørn). Se Jacob Ankersen

lecAf) ASTRID JACOBINE JOHANNE ANKERSEN, f. 9.11.1898 i Vellev. 
Gift med NIELS ANDERSEN. — Formand, Aarhus, Silkeborgvej 56.

2 børn: Karen, f. 1.1.31. — Thora, f. 7.4.35. 
lecAg) Dødfødt pigebarn.
iecAh) GERDA VALBORG ANKERSEN, f. 11.6.1902 i Vellev, død 4.12.40. 

Gift med MADS PEDERSEN. — Gdr. i Kradbjerg pr. Løgten.
1 barn: Jens Pedersen, f. 9.1.35 — læser til landbrugskandidat.

lecAI) ELIMAR ANKERSEN, 11.10.1904 i Nykøbing S., død i Aarhus 20.10.53. 
Gift med EDITH RAGNHILD CHRISTENSEN.
Forstander, Aarhus, „De gamles Hjem“.

2 børn: Mogens, f. 29.12.34 og Kirsten, f. 8.6.39.
lecAJ) NIELS LETH ANKERSEN, f. 12.5.1907 i Aarhus.

Gift med JOHANNE MARGRETHE BJERRE ANDERSEN.
Ansat ved St. Nordiske Telegrafselskab. — Søborg, København.
Viede i London, England: 6.3.1931.

Børn: Inger og Birgit.
lecB) HANS CHRISTIAN ANKERSEN, f. 14.2.1868 i Vellev sogn, død 1934 

eller 1935 i Nykøbing F.
Gift med CLARA SKEEL, død 25.4.1939 i Nykøbing F., begravet der.
Lærer, Viborg, senere Nykøbing F.
H. C. Ankersen var lærer fra Vordingborg Seminarium, hvor hans mor
bror jo var lærer, og hvor hans morfar boede som pensionist.

Deres 3 børn:
lecBA) ERIK BRUNO SKEEL ANKERSEN, f. 19.7.1897 i Viborg.

Gift med EVA HELENE. — Gdr. i Nykøbing F. m. fl. steder.
Bruno Ankersen var fra 1950 ejer af „Østergaard“, Smidstrup, Jungs- 

hoved, men er nu emigreret til USA. Adr. c/o K. Ranch Bedius, Texas, 
USA. — (Barnløse).

lecBB) THORBJØRN SKEEL ANKERSEN, f. 2.7.1900 i Viborg.
Gift. — Kunstmaler, Nykøbing F. m. fl. steder. — (Barnløse).

lecBc) BRITTA ANKERSEN, f. 1903.
Gift med en organist på Lolland eller Falster. — (Barnløse).
Øvrige oplysninger mangler endnu.

lecC) NIELS LETH ANKERSEN, f. 24.1.1870 i Vellev sogn, død 6.6.1933 i Næst
ved Set. Peders sogn, begravet der.
Gift med ANNA KIRSTINE OLSEN. Lærer og kantor, Næstved.

Niels Leth havde været garder og var en høj, smuk mand, fortælles der.
Det er oplyst, at N. L. A. var lærer, og tillige kantor ved Set. Peders kirke i 
Næstved. Han skal have haft en smuk stemme og i øvrigt været musikalsk — 
han var jo af Jacob’s stamme! — Han skal have været en fortrinlig violinspil
ler og foredrager af klassisk musik, og tillige var han kor-dirigent. Han var 
lærer fra Vordingborg Seminarium, hvor hans morbror jo var lærer. — Jens 
Leth og Anna Kirstine havde ingen børn, men tog et par drenge til sig, som 
vist ikke bærer navnet Ankersen. — Iflg. Næstved sogns kirkebog boede ægte
parret deres sidste år i Hellerup, men N. L. A. blev begravet på Næstved 
kirkegård af pastor emer. Chr. Knudsen, tidl. sognepræst ved Set. Peders 
kirke i Næstved. — Parret var barnløst.
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lecE) CARL ANKERSEN, f. 29.6.1876 i Vellev sogn, død i sept. 1942 i Omaha, 
USA, begavet der till. med hustruen.
Gift med DAGMAR RASMUSSEN, f. 27.9.1871, død 17.5.1959.
Bager, udv. til Omaha, USA. — Viede i USA: 27.9.1896.

Carl Ankersen fik sin uddannelse i Viborg hos sin onkel, W. J. Hogrebe, 
der jo var gift med Carls moster, Jacobine (s. 51), men udvandrede til USA 
i 1893. Dagmar kom til USA i 1895, og de blev viet der ovre. Et par år senere 
rejste parret atter til Danmark og bosatte sig i Langaa, hvor de havde et bageri 
indtil 1911. Så gik turen atter over dammen, til en begyndelse dog kun Carl 
selv og det ældste barn, men i 1917 fulgte Dagmar og de øvrige børn (ialt 
11) efter, og nu for at blive i Omaha, hvor Carl A. drev bageri.

Deres 11 børn er:
iecEA) JACOB EMANUEL ANKERSEN, f. 28.7.1897 i Co. Bluffs, Iowa.

Gift med THORA ANKERSEN, f. 27.4.1896 i Vellev sogn, Danmark. 
Bager, 2710 Mc Bridge Ave, Council Bluffs, Iowa, USA. Viede: 18.9.23.

Thora og Jacob er søskendebørn idet Thora er datter af Jacobs far
bror. lærer Jens Ankersen (s. 76). Som ung pige rejste Thora til USA, 
hvor hun altså blev gift med sin fætter. — (Barnløse).

lecEb) ANNA ANKERSEN, f. 3.5.1899 i Langaa sogn, Viborg amt, død 11.1.44 
i USA.
Gift med SIGVART BUSKNESS, død 12.3.45.
Ansat ved jernbanen, Iowa. — Viede i april 1919.

Børn: Carl og Earl Buskness, Iowa.
lecEc) BIRGITTE ANKERSEN, f. 14.5.1919 i Langaa sogn.

Gift med NICOLAY POULSEN, smed, Iowa. — Viede 16.4.22.
Børn: Betty, Johannes, Anker, Thora, Leroy Nick.

lecED) JOHANNES EDWARD ANKERSEN, f. 13.1.1902 i Langaa sogn.
Gift med STELLA E. NEREIM. — Viede i 1932.
Bager, Galesburg, Illinois. — Johannes har 3 bagerier. (Johs. kaldes John).

1 datter: Janet, gift med Don Lavelle, præst.
lecEe) ESTHER ANKERSEN, f. 27.2.1903 i Langaa sogn.

Gift med LOUIS SORBY, f. 9.3.1898 i Kolding, Danmark.
Murer, Mundelein, Illinois. — Viede i Chicago: 9-6.29.

Børn: Richard og Arthur.
lecEf) MARIA ANKERSEN. f. 27.3.1904 i Langaa sogn.

Gift med D. FORREST BROWN, f. 7.7.1905. — Flyver, Weeping Water.
1 datter: Nancy.

Mr. Brown har egen maskine og egen virksomhed.
lecEg) JOHANNE ANKERSEN, f. 26.9.1906 i Langaa sogn.

Gift med ANKER NIELSEN.
Maler, Chicago, Illinois. —Viede i 1932. — 1 datter. 

lecEh) MAGDA ANKERSEN. f. 10.3.1908 i Langaa sogn, død 8.9.35.
lecEi) INGEBORG ANKERSEN, f. 25.4.1909 i Langaa sogn.

Gift med JAMES ROSS, f. 11.4.07. — Viede 27.7.38.
Apoteker, eget apotek i Co. Bluffs, Iowa. — (Ingen børn).

lecEj) OLGA ANKERSEN, f. 19.4.1910 i Langaa sogn.
Gift med AAGE JOHNSEN, f. 3.4.1910. — Maskinhdl., Chicago.
(Ingen børn).

lecEk) RUTH ANKERSEN. f. 5.8.1911 i Randers.
Gift med EDWARD CARL NELSON, f. 5.4.1912.
Kontorfuldmægtig i Mundelein, Illinois.

2 børn: Linda og Doris.
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4. og 5. generation efter 1) Jacob A. Bødker og hustru Birthe, „Søvig“ (s. 41) 
fortsat med børn og børnebørn af led) PETRA og ANDERS CHR. THOMSEN, lærer 
i Ørum Skole (s. 53) :

leda) CHRISTIANE EMMA JACOBINE THOMSEN, f. 18.2.1872 i Ørum sogn, 
Galten herred, død 4.8.1901 — begravet på Ørum kirkegård.
Gift med RASMUS LAURSEN, f. 25.9.1873 i Ørum sogn, Galten herred, 
død 15.3.1950 i Ringsted, begravet der.
Lærer og kirkesanger. — Viede i Ørum kirke: 3.11.96.

Emma oplevede kun seks års ægteskab, så døde hun af „Brysttæring“, tb.,
der jo var den tids frygtede og håbløse sygdom. Senere giftede Rs. Laursen 
sig med Emmas søster, Ursula.
Han og Emma havde kun 1 barn:

ledaa) AGNES LAURSEN, f. 9-9.1897.
Gift med ARNOLD JENSEN, død 27.8.47 i København.
Bankfuldmægtig i Landmandsbanken. — 1 barn: Poul, stud. mag.

ledB) HANS CHRISTIAN (Thomsen) RYHAVE, f. 15.5.1874 i Ørum Skole og 
sogn, død 8.4.45, begravet på Knebel kirkegård.
Gift med INGER BORCH, f. 8.6.1876 i Odense. Død 24.10.51, begravet i 
Knebel. — Lærer, grosserer m. m., København m. fl. steder.

Hans Chr. Ryhave (Ryhave ved kgl. bev.) fik en bevæget og ret even
tyrlig tilværelse. Han startede med at tage lærereksamen på Vordingborg Se
minarium, var herefter en tid lærer i Raarup syd for Horsens. Her lærte han 
en køn, intelligent ung pige at kende, Inger Borch, der var i huset hos sogne
præsten i Raarup, pastor Haffstrøm. Hendes far var dengang portner ved 
Horsens Tugthus. - - Da H. C. og Inger var blevet gift, vistnok år 1900, blev 
H. C lærer i København ved en skole for „vanartede“ drenge. Han slap fra 
det med livet i behold, men helbredet havde fået et knæk. Det var familie
svagheden igen tb. — Han fik 1 års orlov fra skolen for at foretage en re
kreationsrejse til syden, og da han atter vendte hjem, opgav han helt lærer
gerningen og har siden været beskæftiget med forsk, erhverv. — H. C. havde 
arvet sin fars gode forstand og klare tanke og var tillige meget iderig og — 
som det blev udtrykt: Han arbejdede helst med ho’det og skånte kroppen! 
Han var nærmest frygtet for sit vid, som han uden skånsel kunne lade spille 
mod sit offer, men var samtidig et følsomt og svingende gemyt. Og så var 
han fortæller som få! Han kunne underholde et selskab og virkelig more, bl. 
a. på gr. af sin aldeles uimodståelige mimik, der som masker i hurtigt skifte 
helt beherskede det fyldige, ikke just kønne ansigt med de store, slappe træk. 
Han havde så ubestridt charme og var selskabsmand om en hals. — Gennem 
årene har H. C. forsøgt sig, og for det meste med held, som grosserer, skibs
redder og som medindehaver af forlystelsesetablissementet „Arena“ i Køben
havn. Han var ofte på rejser i udlandet og kunne fortælle morsomt om sine 
oplevelser. Efter et par års ophold i Canada, hvor han studerede fåreavl, op
rettede han en fårefarm efter canadisk mønster på gården „Sølvballegaard“ 
på Mols. Denne gård solgte han, vistnok omkring 1940 og købte villa i Skæ
ring ved Aarhus. Her døde han i 1945.

Hustruen Inger var et elskeligt og fint menneske, der også havde stor 
sans for humor, hvilket også var en nødvendighed for at kunne udholde sam
livet med H. C. — udtrykte hun det selv! Hvortil H. C. svarede: Ja, det ka’ 
godt være jeg er vanskelig, men kedelig, det er jeg sgu ikke! — Inger over 
levede sin mand i nogle år og flyttede til sin ældste datter i Kongsvang, hvor 
hun døde.

Deres 3 børn er:
ledBa) GERDA Emma Inger Marie RYHAVE, f. 11.12.1901 i Frederiksberg.

Gift med CARL ALMSTRØM, f. 25.3.1901 i Sverige.
Kunstvæver, Kongsvang m. fl. st. — Viede i Vistoft kirke: 6.6.36.

Gerda havde meget af sin fars væsen og er en hyggelig værtinde, der
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gerne vil se glade mennesker omkring sig. Carl A. kom til Danmark fra 
Canada, sammen med Gerdas far, som han i nogle år hjalp med dennes 
fårefarm ved Vistoft på Mols, men slog sig atter på sin egentlige hånd
tering som kunstvæver og havde som sådan en stor virksomhed med flere 
væversker i arbejde. — Nu bor parret i Helsingør. — (Ingen børn).

ledBb) KAREN RYHAVE, f. 25.8.1904 i København.
Gift med HENNING CLAUDIUS LARSEN, død 1948 eller 1949.
Cand. t>olyt. — Ingeniør, København.

Karen, der mest lignede sin mor af væsen, fik efter nogle års ægte
skab en uheldbredelig sindslidelse og måtte bort fra hjemmet.

1 barn: Hans Larsen, cand. jur.
ledBC) VIGGO FINN RYHAVE, f. 22.1.1907 i København.

Gift med AGNETE JENSEN.
Cand. jur. Dommer i Hammel. — Viede i Ordrup kirke: 2.6.33.

Finn Ryhave har sin mor’s venlige, afdæmpede væsen, er ligefrem og
i besiddelse af et eget stilfærdigt lune. Han var student fra Sorø Akademi 
i 1925. cand. jur. 1931, dommerfuldmægtig i Odense 1932, i Saxkøbing 
1940. Esbjerg 1950, for endelig at blive dommer i Hammel fra 1.3.56.

F. R. siger om sig selv, at hans kvalifikationer ikke ligger på det mu
sikalske område, „men af samme grund er jeg stolt over at have musikalske 
mennesker blandt mine forfædre!“

3 børn: Lars, Lene og Jens.
4. generation fortsat:

lede) URSULA THOMSEN, f. 28.3.1876 i Ørum sogn, Dalten herred. (Musik- 
lærerinde).
Gift med RASMUS LAURSEN, f. 25.9.1873 i Jebjerg, Ørum sogn. død 
15.3.1950 i Ringsted, begravet der.
Lærer, kordegn, Ringsted. — Viede i Ørum Kirke: 2.11.1902.

Ursula siger selv om sit navn, at det er et bjørnenavn! Hun er opkaldt
efter en præstefrue, hvis mand havde hjulpet hendes far med theologiske stu
dier. Ursula havde faderens klare hjerne og kom på Vordingborg Seminarium, 
hvor hendes morbror jo var lærer, men efter li/? års læsning måtte Ursula af
bryde (ligesom broderen H. C.) af frygt for tuberkulosen, der tog to af hen
des søstre, og efter en rekreation (rav hun sig i kast med musikken. I Køben
havn fik hun en god uddannelse i klaverspil og har nu gennem årene været en 
fortrinlig og meget søgt musikpædagog i Ringsted, hvor R. Laursen havde fået 
embede i 1910 som lærer, og som kordegn i 1919 ved Set. Bends kirke. Ursula 
konstruerede og fik patent på en nodelære-tavle, der i høj grad lettede eleven 
arbejdet med at lære noder. Ursulas — og søsteren Emilies — betydelige mu
sikalitet synes at være direkte nedarvet fra det gamle musikanter-dynasti i 
Lindum, da hverken hendes far eller morfar (Degnen i Vellev) havde „Tone 
i Livet!“ eller på anden måde havde vist musikalske anlæg.

Rasmus Laursen, der var fra „Himmerig“ i Jebjerg (et gårdnavn), havde 
først været gift med Ursula’s søster Emma, der døde efter et par års ægteskab 
af tb. Rs. Laursen var afholdt som lærer, og en pæn og værdig kordegn i kir
ken. R. L. er søn af gdr. Niels Laursen og hustru Elle Marie, Jebjerg, Ørum 
sogn. Ursula bor endnu. 1960 i Ringsted sammen med sit eneste barn:

ledca) EMMA LAURSEN, f. 27.7.1903 i Ringsted.
Musikpædagog, Torvet 1, Ringsted. — Ugift.

Emma havde i udpræget grad musikken inde og er tillige en fin pæ
dagog, uddannet på „Det kgl.“ og tilsluttet musikpædagogisk forening, 
hvis kurser hun hvert år deltager i. Var tillige privatelev af fru Johanne 
Stockmar.

ledd) ANNA JOHANNE ELISABETH THOMSEN, f. 4,6.1878 i Ørum sogn og 
skole, død 28.11.1949 i København, begravet der.
Gift med AXEL DIDERICHSEN, f. 11.2.1872 i København, død 23.11.46. 
Mag. scient., København. — Viede i Ørum kirke: 3.10.1902.
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Elisabeth har ikke udnyttet de hende iboende musikalske anlæg, men helligede 
sig udelukkende sine pligter som hustru og mor. Af væsen lignede hun vist 
mest sin mor. I Axel Diderichsen fik hun en ualmindelig nobel og hensyns
fuld mand, der tillige var i besiddelse af stor dannelse og kunne virke noget 
forfinet og feminin med sin professoragtige pertentlighed, hvad den yngre 
generation ofte havde sin morskab af, og man påstod, at A. D. altid købte sine 
støvler så rigelige, at han kunne have højre støvle på venstre fod — og om
vendt — for ikke at slide dem skæve, og da han gerne havde støvler med de 
dengang alm. „amerikanske næser“, d. v. s. stærkt indadvendte næser, skat 
synet have været kosteligt, når A. D. vendte dem forkert! — A. D. havde 
en sær svaghed for lokomotiver, kendte deres numre og vidste på hvilke ruter 
de kørte i landet. — Han talte perfekt fransk og holdt til stadighed franske 
aviser.

Parret havde kun 1 barn:
leddA) AAGE KREISER (f. Diderichsen), f. 25.6.1903 i København.

Gift med INGA LISE SCHMIDT. — Civilingeniør, København.
Aage Kreiser (Kreiser ved kgl. bevilling) er cand. polyt. og som 

ingeniør ansat ved Københavns brandvæsen. I en lidt sen alder giftede han 
sig med Inga. — De har kun 1 barn: Elisabeth Kreiser.
NB. Man erindrer, at Aages oldefar, degnen i Vellev, anden gang blev 

gift med en Kreiser!

lede) AGNES THOMSEN, f. juni 1879 i Ørum sogn, død 16 år gi. af tb., begra
vet på Ørum kirkegård.

Det fortælles, at da Agnes kiste skulle føres fra hjemmet i Ørum skole 
til kirken blev hestene pludselig sky for et stykke papir, der flagrede over 
vejen, og var ved at løbe løbsk op ad den stærkt stigende bakke mod kirken, 
så at kisten var ved at skride bag ud af vognen, men kusken fik dog styr på 
hestene igen. Tildragelsen gjorde et uhyggeligt indtryk på de medfølgende.

ledf) EMILIE THOMSEN, f. 28.5.1881 i Ørum sogn og skole. Musiklærerinde. 
Død 3.2.1949 i København, begravet der.
Gift med GEORG LEVINSOHN, cand mag. København.
Viede i København: 26.3.1927.

Hvad der er sagt om Emilies søster Ursula m. h. t. musikalitet o. s. v. 
kan også fuldtud siges om Emilie! „Mille“ var gennemmusikalsk, havde fået 
en god uddannelse i København både i klaverspil og i sang (ved sangpæda
gogen, kantor Camillo Carlsen) og hendes smukke mezzo-sopran og musikal
ske foredrag til eget akkompagnement gjorde det til en nydelse at høre hende, 
og hun var ikke kostbar, når hun havde et lydhørt og interesseret publikum 
for sig. Det var hyppigst danske romancer og sange, men også Schubert og 
andre store romantikere, Emilie dyrkede. Også som pædagog var Emilie af 
kvalitet og havde mange elever. Samtidig var hun korist i en af kirkerne i 
København.

I en alder af 46 år giftede „Mille“ sig med Georg Levinsohn, der var 
halvjøde, og som havde tilbedt hende fra hun var purung. Han var studenter
kammerat med Emilies svoger, ovennævnte Axel Diderichsen, og var et fint 
menneske af stor dannelse, ansat ved Københavns politi. Parret var barnløst.

ledG) MARTIN THOMSEN, f. juni 1883 i Ørum sogn og skole.
Gift med AMALIE (kaldet Malle).

Martin synes helt at have unddraget sig sin familie, der ikke aner, hvor 
han er blevet af. Martin var „lidt tung i det“, blev der sagt, og var beskæfti
get ved landbruget, sidst man hørte fra ham, nemlig da hans far, lærer A. 
C. Thomsen blev begravet i 1911. Hans kone kaldtes „Malle“, og parret siges 
at have „mange“ børn!
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Børn og børnebørn af leE) Anton Pedersen og to hustruer (s. *54) lærer i 
Bøgeskov v. Odder.
6 børn:

leEA) HANS PEDERSEN, f. 8.8.1880 i Kvorning sogn, Viborg amt (lever 1960). 
Gift med SELMA OLSSON, f. 5.3.1885 i Skaane, Sverige (lever 1960). 
Farmer, Carvallis, Montana, USA. — Viede 1913 i USA.
H. P. udvandrede i 1898 og har et par gange været hjemme på besøg i Dan
mark; han har en betydelig fårefarm i Stevensville.

Parrets 4 børn er alle født i USA:
leEAA) GEORGE PEDERSEN, f. 15.6.1914 i Montana. Viet 1957.

Hustru: VIERLA. — S. Pacific St. Dillon, Montana.
Hustruens 2 børn: Benny og Joyce (af hendes 1. ægteskab). 

leEAB) WILLIAM PEDERSEN, f. 4.11.1915 i Montana.
Gift med NADINE, f. 1923. — Inspektør, Midwest City, Oklaluma. 

Børn: Selma, Marilyn, Susan og Gail.
leEAC) RALPH PEDERSEN, f. 14.7.1917 i Montana.

Gift med MARI ON, f. 1925. — Elektriker, Stevensville.
Børn: Jerry og Linda.

leEAd) BETTY PEDERSEN, f. 27.6.1920 i Montana. Døde ugift i august 1959.
leEB) HANS CHRISTIAN PEDERSEN, f. 12.6.1883 i Bøgeskov Skole, Astrup 

sogn ved Odder. Døde i sept. 1953 i Longbeach, USA. Begravet i Scattle. 
Ugift. Hønseriejer m. m., Longbeach, Washington.

Lige som broderen Hans udvandrede H. C. i sine unge år og havde forsk, 
job i Staterne, men har i en årrække haft en hønsefarm, som han drev sam
men med et par medhjælpere. — Vistnok i 1949 var H. C. i Danmark for 
sidste gang for at tage afsked med slægt og venner. Af ansigt og skikkelse 
lignede H. C. sin far, nærmest lille og spinkel og med et lidt langt, smalt 
ansigt, men af væsen lignede han mest sin mor, sagdes der. Han var meget 
jævn og uhøjtidelig og med et behageligt væsen.

leEc) KRISTINE PEDERSEN, f. 12.7.1885 i Bøgeskov Skole, Astrup sogn.
Gift med NIELS CHR. NIELSEN BJERGGAARD, f. 4.2.1881 i Østerbølle 
sogn, død 17.5.1933, begravet på Bregnet kirkegård.
Dimitteret fra Ranum Seminarium. Lærer i Rønde fra 1904.

Deres 4 børn er født i Rønde, Bregnet sogn:
leEcA) HANS CHR. BJERGGAARD, f. 26.1.1911 i Rønde Skole.

Cand. mag., adjunkt, Aarhus, Vestre Kongevej 40, Viby. — LJgift i 195S.
H. C. er cand. mag. med tysk og latin som hovedfag og underviser 

bl. a. ved Aarhus Handelsskole og Aarhus Teknikum. Også H. C. Bjerg- 
gaard måtte døje en del med svage lunger i sine læseår, vel en arv fra 
mødrende side.

leEcB) ANDREAS BJERGGAARD, f. 30.1.1914 i Rønde Skole.
Gift med RITTA JACOBSEN, f. 7.8.20.
Gartnerkonsulent, København. Bygaardsstræde 3, Brønshøj.

Andreas har fået en fin og grundig uddannelse i sit fag. Hans dyg
tighed i forbindelse med gode menneskelige egenskaber har resulteret i en 
betroet stilling som konsulent og arrangør af de store gartnerudstillingei, 
bl. a. i Randers.

Børn: Steen og Karen, i 1957.
leEcC) EJVIND BJERGGAARRD, f. 5.10.1915 i Rønde Skole.

Gift med HENNY HANSEN.
Overkontrollør ved Statsradiofonien. Postparken 18, Kastrup, Amager.
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Ejvind Bjerggaard er uddannet telegrafist og kvalificerede sig til stil
lingen som teknisk kontrollør ved radiofonien, hvilket falder godt i tråd 
med hans store interesse for musik.

Børn i 1957: Werner og Niels.
leEcd) INGER BOLENE BJERGGAARD, f. 21.9.1923 i Rønde Skole.

Gift med SVEND JØRGENSEN, f. 4.5.1916 i København.
Kontrollør ved Statsradiofonien. — Bopæl: København. — (Barnløse).

4. generation fortsat:

leEd) EMMA KRISTINE SOFIE PEDERSEN, f. 11.11.1888 i Bøgeskov Skole, 
Astrup sogn.
Gift med JENS MICHAEL ANDERSEN, f. 17.2.1890.
Gdr. i Boulstrup v. Odder. — Deres eneste barn er:

leEdA) EMIL ANDERSEN, f. 19.10.1918.
Skomagermester i Odder: Ugift.

leEE) Martin Pedersen, f. 1.4.1893, døde i januar, 1910, begravet på Ask kirkegd.
lcEf/2AAhf) THORA PEDERSEN, f. 3-10.1898 i Bøgeskov Skole, lærerinde. 

Gift med DINES SNEFTRUP, f. 26.5.1893, død i december 1960.
Lærer, Tømmerup Friskole pr. Kalundborg.

Som det fremgår af „fortegnet“ er Thora af faderens andet ægteskab, 
og moderen en BØDKER, datter fra „Skakkenborg“ i Bigum (se s. 85). — 
Thora er lærerinde fra Aarhus Seminarium.

2 børn:

leEfA/2AAhfA) JØRGEN SNEFTRUP, f. 4.7.1923.
Lærer i Rødovre, København. —- Ugift i 1957.

IeEfB/2AAhfB) FOLMER SNEFTRUP, f. 20.6.1927. ...  Lærer, Næstved.
Gift med JOHANNE MARGRETHE RASMUSSEN, f. 15.8.32.

I 1957 1 barn: Kirsten Margrethe.

Hermed slutter efterslægt for l) Jacob Andersen Bødker og hustru Birthe, „Sø
vig“, Lindum.

Efterslægt for 2) Christen A. Bødker .............................................................. side 84
Efterslægt for 3) Anders A. Bødker (Halskov-slægten) ................................ side 118
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Biografier og personalia vedr. 2) Christen Andersen Bødker og hustru Marie 
Cathrine, „Baljen“, Lindum, og deres efterslægt:

2) CHRISTEN ANDERSEN BØDKER, f. (døbt) 1.8.1756 i „Søvig“, Lindum 
sogn, død 3.8.1826 i Lindum sogn, begravet der.
Hustru: MARIE CATHRINE JENSDATTER, f. (døbt) 21.10.1766 i Bigum 
sogn, død 21.10.1828 i Lindum sogn.
Musikant. „Baljen“, Lindum Skov. — Viede i Bigum kirke: 4.7.1794.

„Kræn Bødker“ var først og fremmest musikant — ligesom brødrene Jacob og 
Anders — og som sådan anset også blandt musikantere, siger de gamle af slægten. 
Tillige var han håndværker, tømrer og bødker (iflg. folketællingen af 1801), og havde 
i fæste et lille husmandsbrug kaldet „Baljen“, hvad så end det ejendommelige navn hen
tyder til, og som var beliggende ved sydkanten af Lindum Skov, omtrent hvor nu 
mindestenen for hans barnebarn, „Knud Skytte“ er rejst. Til det lille landbrug hørte 
8—9 tdr. Id. og Christen Bødker var pligtig at gøre hovarbejde på TJELE, hvorunder 
bruget hørte; det var dog kun i høst og slet, samt en del skovarbejde.

To køer og nogle svin fik føden i skoven sommeren igennem, og et par stude var 
hans trækkraft. Efter vore begreber var kårene jo små i det lille hjem, og kosten tarve
lig, mest kålsuppe med en bid flæsk til en humbling tørt, groft rugbrød af egen tilvirk
ning. Men der er nok ingen tvivl om, at Niels Bødkers musikant-virksomhed har bi
draget væsentlig til at stive økonomien af. Han var ofte borte to-tre dage ad gangen når 
„arbejdspladsen“ lå langt borte fra hjemmet og det måske drejede sig om en stor fest
lighed hos velstående folk, der betalte godt for sig. Og ofte har brødrene — og måske 
et par sønner — fulgtes ad på spillemandsfærden. — Christen Bødker skal have haft 
lune, og øje for folks pudsigheder, som han kunne efterligne meget skuffende; også 
hustruen måtte holde for, når det bød sig. Marie Cathrine var ellers ikke for megen 
pjank — en smule sur, sagde man, og ikke så lidt overtroisk. Således fortælles, at 
„Mari’ Katrin’“ hvert forår i kukkertiden gik i stadig skræk for, at gøgen skulle gække 
hende, d. v. s. lade sine kuk høre om morgenen, før hun havde spist sin „Dover“ —- 
altså mens hun endnu var fastende. Skete det, ville alle hendes planer mislykke dette ar, 
og for at forhindre denne katastrofe havde Kræn Bødker fået ordre til hver evige mor
gen i kukkertiden at give Mari Katrin’ en mellemmad ind på sengen, straks han stod 
op, hvorpå hun atter kunne blunde en stund i fred og ro. Men en skønne maj morgen 
stod den lumske Kræn Bødker ubemærket op, listede sig op på loftet over sengekam
meret og gav sig til at kukke livagtigt som en gøg! Og stor var den jammer, der nu lød 
op til ham fra den overrumplede ægtemage, der nu så sine fremtidsplaner lagt øde. 
Men da sandheden kom for en dag, var der i en god mening til Kræn Bødker, der dog 
morede sig kosteligt over det puds, han havde spillet Mari Katrin’! — Man kan mene, 
at det var temmelig barnagtige løjer, men i bogstaveligste forstand havde den tids men
nesker kun den morskab, de selv skabte. Man drev løjer med hinanden, man fortalte 
historier og beretninger fra ældre tider, helst om varslet og genfærd og anden mystik; 
det var den tids „Gysere“, der ofte blev fortalt så levende og dramatisk, at ikke blot 
børn og barnlige sjæle var ved at gå fra vid og sans. Men utrygheden for dagen imor- 
gen, for dagligt brød og for helbred o. s. v. var nærliggende, og ulykken uafvendelig. 
Når man ikke desto mindre hører de gamle fortælle om den tryghed, glæde ved livet 
og almindelige munterhed blandt deres gamle slægtninge, der ofte gik syngende eller 
fløjtende ved deres daglige dont, så er det kun muligt at forstå det således, at disse 
primitive og i hjertet enfoldige bønderfolk har haft andre kilder at øse livsmod og for
trøstning af, end hvad de kunne finde i dagligdagens almindelige forløb. Og som det er 
antydet i indledningen „Indføring i Slægten“ side 7 og 8, har gamle af slægten fortalt 
mange eksempler på, at de ældste BØDKER for størstedelen var, i gammeldags for
stand, gudfrygtige mennesker, for hvem kirkegang med tilhørende altergang var selv-
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følgelige og uundværlige faktorer, ja — at dette tillidsfulde gudsforhold, uden al sen
timentalitet og anstillelse, var dem en livsens nødvendighed. Af Guds ord og nadve
rens syndsforladende tilsagn hentedes styrke og mod til at kunne modstå farerne, både 
de virkelige og de indbildte! Og de gamles salmebøger vidner om flittigt brug både i 
hjem og kirke, og kirkebøgernes kommunikant-fortegnelse (altergæster) bevidner, at 
medlemmer af familien BØDKER, de tre brødre og deres familier, ofte var „Gjæster 
ved Herrens Bord“. — Den måde hvorpå deres gudsfrygt ytrer sig er stærkt præget 
af den „kingoske“ forkyndelse, som de modtog den gennem deres salmebog, der jo var 
„Kingos Salmebog“, og som de holdt fast ved længe efter, at „Den kristelig evangeli
ske“ ved lov var indført. Hvordan den forkyndelse, de hørte i kirken har lydt, ved vi 
intet om, men vi ved, at BØDKERNE iflg. de gamles udsagn var et syngende folk, 
der var fortrolig med deres salmebog, og at de synes at have nemmet en kristendoms- 
lære, der ikke sætter skillelinjen mellem gode og slette mennesker, men mellem de men
nesker, der har fået og modtaget Guds nåde gennem syndernes forladelse — og på den 
anden side de, der ikke har det! Og mens den første måde at „dele“ på næppe kan 
undgå at ende i hovmod og selvoptagethed, synes den sidsCe at have befordret den yd
myghed og bundethed til Gud og medmennesket, der taler ud af de gamles vidnesbyrd 
om deres gamle slægtninge (se også side 6, 7 og 8 om kår, ånds- og bondekultur).

Marie Cathrine (der var datter af Jens Olufsen, Bigum) og Christen Bødker havde
5 børn:
2A) Anders Christensen Bødker, musikant, gårdmand, „Skakkenborg“ ....... side 85
2B) Niels Christensen Bødker, musikant, fæster af „Baljen“, Lindum ....... side 87
2c) Maren, gift med 3A) Peder Halskov (Bødker), musikant, Bigum ....... side 118
2d) Karen, gift med Christen Pedersen, gårdmand, Hvornum ................... side 92
2e) Anna Christine, gift med Niels Hougaard, gårdmand, Bigum ............... side 93

Omtalen følger her:
2A) ANDERS CHRISTENSEN BØDKER, f. 18.10.1796 i „Baljen“, Lindum 

sogn, død 5.10.1861 på „Skakkenborg“, Bigum sogn.
Gift med AGNETHE ANDERSDATTER, f. 7.4.1797 i Lindum sogn, død 
27.6.1876, begge begravet på Bigum kirkegård.
Musikant, dbm., „Skakkenborg“, Bigum. Viede i Lindum kirke: 29.11.1822. 

Anders Bødker blev fæstegårdmand på „Skakkenborg“ i Bigum, men ved vielsen
benævnes han snedker og tømmermand. Og hvordan han er blevet fæster af den ret 
store fæstegård, der i hvert fald nogle år senere er på ca. 75 tdr. Id. er endnu ikke klar
lagt. At han ikke har giftet sig til den synes at fremgå af den omstændighed, at hu
struen er født i Lindum; hun er datter af skovfoged Anders Andersen, Lindum, kaldet 
Anders Skovfoged, som synes at have nær tilknytning til familien BØDKER.

„Skakkenborg“ har siden været i slægtens eje, hver gang overdraget til ældste søn, 
men ejes nu, 1960, af Anders Bødkers oldebarn, Jensine, gift Søndergaard. — Anders 
Bødker, der iflg. de gamles udsagn var en ferm spillemand i sine unge år, deltog også 
i treårskrigen 1848—50, trods sine 53 år! Det er tænkeligt, at han er gået frivilligt 
med, sammen med sine to se nner Anders og Jens Christian. Det var jo åndeligt og na
tionalt stærkt bevægede år, og Grundtvigs store syner var ved at blive folkets eje gen
nem skrift og tale, hvilket virkede den folkevækkelse, der bl. a. gav sig udslag i, at 
mange meldte sig frivilligt til militærtjenesten. Anders Bødker blev hædret som Danne
brogsmand, og endnu står på Bigum kirkegård et jernkors — desværre knækket af 
foden og derfor ikke så højt som oprindeligt — med denne indskrift: Gaardmand 
Anders Christensen Bødker, født 18. Okt. 1796 — Død 5. Okt. 1861. Han oplevede 
altså ikke at se Sønderjylland tabt! Gravsted og kors er nu indkøbt af Jensine og Peder 
Søndergaard, „Skakkenborg“. — Jensine er hans oldebarn.

Anders og Agnethe havde 5 børn, alle født i Bigum sogn:
2AA) ANDERS ANDERSEN BØDKER, f. 26.2.1823 på „Skakkenborg“, Bigum 

sogn, død 12.2.1903 samme sted, begravet på Bigum kirkegård.
Gift med MARIE KIRSTINE JENSDATTER, f. 27.11.1826 i Bigum sogn, 
død 19.1.1889, begravet på Bigum kirkegård.
Musikant, veteran, „Skakkenborg“, Bigum. Viede i Bigum kirke: 28.12.1855.
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Anders A. Bødker overtog fæstet af „Skakkenborg“ efter faderen, og ligeså „Fio
len“, der faldt ham særdeles godt i hånden; han skal have været en god musikant —- 
ligesom faderen. Gården var jo en fæstegård under TJELE — på 75—80 tdr. Id. Og 
sammen med faderen og broderen Jens Christian deltog Anders i krigen 1848—50 som 
dragon. Det fortælles, at han blev taget til fange af tyskerne, og sammen med to andre 
blev han indespærret i Rendsborg kirke, men undslap og flygtede; senere blev de til
sluttet den danske hær uden yderligere uheld.

Anders Bødker og Marie havde 7 børn, alle født i Bigum:
2AAA) Anders A. Bødker, gårdmand, „Skakkenborg“ ................................ side 95

B) Jens Bak, boelsmand, Vammen .............................................................. side 95
c) Karen, gift med Jens Christensen Brøndom, gdr. i Venning ............ side 96

D) Frederik A. Bødker, boelsmand, Bigum ............................................  side 96
E) August Marius A., f. 1865, døde 11 år gi.
f) Agnethe, gift med Jens Marius Jensen, murer, Randers ...................  side 96
g) Christine, gift med Niels Døpke Thomsen, kusk, Randers ................ side 96
h) Louise, gift med leE) Anton Pedersen, lærer, Bøgeskov (se side 54) side 97
3. generation fortsat:

•2AB) CHRISTEN ANDERSEN BØDKER, f. 19.3.1825 i Bigum sogn, død 11.8. 
1881 i Bigum, begravet der.
Gift med ELISA CHARLOTTE KATHRINE LANGE, f. 6.8.1838 i Bigum s. 
Skovfoged af „Saxdal“, Lindum Skov. — Viede i Bigum kirke: 14.8.1858.

Christen var skovfoged over den nordøstre del af de store Lindumskove, hvor også 
den Tille fæstegård (under Tjele) lå — og endnu ligger. — Af hustruens 
mange fine navne blev i daglig tale kun „Trine“ tilbage. Hun var søster til gårdmand 
Niels Lange i Bigum, gift med Nicoline Munk, der også indgår i slægten Bødker.

Parret havde ingen børn, men tog en dreng til sig som plejesøn.
2AC) JENS CHRISTIAN ANDERSEN, f. 26.3.1827 i Bigum sogn, død 31.1.1869 

i Laasby Skole og sogn, begravet der.
Gift med JUSTINE HANNEMINE RIISBERG, f. 4.10.1835 i Laasby Skole 
og sogn, død 26.12.1927 i Aarhus, begravet der.
Lærer og kirkesanger, Laasby. Veteran. — Viede i Laasby kirke: 1859.

At Jens Chr. blev lærer har sin egen historie. Sammen med sin far og broderen 
Anders deltog han i krigen 1848—50. Under forsvaret af Fredericia by den 6. juli 
1849 fik han et projektil i knæet, der blev ødelagt for bestandigt. Han var under læge
behandling i 5 år; så først blev det fastslået, at Jens Chr.s førlighed aldrig ville blive 
sådan, at han kunne genoptage sin beskæftigelse ved landbruget, men da han var godt 
begavet og „havde lyst til bogen“, blev han „efter Kongelig allerhøjeste Bestemmelse“ 
sendt på et seminarium. — I 1856 dimitteredes J. C. A. fra Lyngby Seminarium ved 
Grenaa med karakteren „Meget duelig“, eksamineret organist og kirkesanger, og ved 
kaldsbrev af 15.1.1859 fra biskop Brammer, Aarhus, ansattes han som lærer og kirke
sanger i Laasby, efter at have været hjælpelærer i embedet et par år hos den aldrende 
lærer Riisberg, hvis datter han senere ægtede. Med andre ord: han vandt prinsessen og 
det hele kongerige! Jens Chr. A. skal have været en udmærket kirkesanger. Hans tid
lige død — 42 år gi. — skyldtes lungebetændelse.

Deres fire børn er alle født i Laasby:
2.ACA) ANDREAS MARIUS ANDERSEN, bogbinder, København ..............  side 97

b) ANDREA AGNETE, døde ugift, 38 år gi............................................ side 97
C) LAURS A. H. RIISBERG ANDERSEN, afdelingschef, Aarhus ... side 98
d) MARIE CATHRINE, døde ugift, 34 år gi............................................ side 98

2Ad) KAREN MARIE ANDERSDATTER, f. 2.7.1832 i Bigum sogn, død 21.10. 
1883 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med SEVERIN MUNK, f. 13.8.1819 i Erikstrup, Bigum sogn, død 
11.3.1898 samme sted, begravet på Bigum kirkegård.
Gårdfæster, skovfoged, Erikstrup. Matr. nr. 28,29,30 — Bigum.
Viede i Bigum kirke: 3.8.1855.
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Ved Marie Andersdatters ægteskab med Severin Munk blev den gamle slægt Munk 
indoptaget i slægten Bødker for denne grens vedkommende. Slægten Munk er — især 
af Severin Munks sønnesøn Frederik Munk — efterforsket tilbage til midten af 17* 
hundrederne.

Marie Munk fødte 9 børn, men tre døde tidligt:

?ÅdA) Anton Severin Munk, gårdfæster, Erikstrup ...................................... side 98
b) Nikoline Marie, gift med Niels Lange, gårdmand i Bigum .............. side 99
c) Pouline, gift med Chr. Rasmussen, gårdmand i Bigum ..................... side 99

D) Dødfødt drengebarn, f. 1861.
E) Laurits Severin Munk, gdr. og skovfoged, Bigum ...........................  side 100
F) Marius Severin Munk, f. 24.9.64, død 3.2.66.
G) Laurits Severin Munk, f. 17.3.66, død 2.4.66.
h) Marie, gift med J. A. Krogh, gdr. og ejendomsmægler, Randers ... side 101
I) Christian Sofus Munk, boelsmand, Fastrup, Vammen sogn ........... side 101

2Ae) ELISE ANDERSDATTER, f. 7.1.1835 i Bigum sogn, død 1921 i Hvornum 
sogn, begravet der.
Gift med 2BC) CHRISTEN NIELSEN BØDKER, f. 30.3.1832 i Lindum 
sogn, død 20.8.1917 i Hvornum sogn, begravet der.
Karetmager, Hvornum. — Viede i Bigum kirke: 7.8.1863.
Se omtalen under Christen Nielsen Bødker, side 90. (Søskendebørn).

2B) NIELS CHRISTENSEN BØDKER, f. 8.5.1801 i „Baljen“, Lindum sogn, 
død 1.3.1878 i Hvornum sogn, begravet i Lindum.
Gift med lb) ANE KIRSTINE JACOBSDATTER, f. 10.11.1801 i „Søvig“, 
Lindum sogn, død 19.12.1873 i Lindum sogn, begravet der.
Musikant, „Baljen“. — Viede i Lindum kirke: 12.12.1828.

Det er tydeligt, at Niels Bødker står for de gamle som musikanten blandt musi- 
kantere! Ikke blot var han ferm på sit instrument, violinen, men tillige en god node
skriver, hvilket fremgår af hans nodebog, der skal bero i Rigsarkivets folkemindesam
ling (ved henv. her meddeles, at man ikke i øjeblikket kan finde den, men den vil 
blive eftersøgt). Og at være nodekyndig og kunne skrive noder var jo ikke enhver 
spillemands sag i første halvdel af 18-hundrederne. — Blandt de mange melodier, 
Niels Bødker har nedskrevet, findes een, der ikke hidtil er fundet optaget i andre sam
linger eller nodebøger, og man gætter derfor på, om det ikke er Niels Bødker selv, der 
har begået den, en yndefuld og veldrejet vals. (se side 9). — Men foruden denne hans 
måske mest indbringende håndtering var Niels Bødker træsk omand og overtog fæstet 
af sit fødehjem „Baljen“ efter sin far, Christen Bødker, eller rettere efter moderen, 
Marie Cathrine, der var blevet enke i 1826 og sad på fæstet til sin død i efteråret 1828. 
Det lille landbrugs tilliggende var på 8—9 tdr. Id. og med en besætning på 1 hest (fa
deren kørte med stude), 3 køer og nogle får — og vel også nogle svin — hvilket alt 
sammen for en stor del fik sin føde i skoven, i hvilken han havde „græsningsret“. — 
Man må formode, at det tørre, stride vildgræs i skoven ikke iust har givet bonus ved 
omsætningen, men „de holdt da Livet!“, forklarer de gamle. Og man var visselig ikke 
forvendt, hverken dyr eller mennesker! (se kårene, side 6). Om de ofte vanskelige kår, 
man dengang levede under har Niels Bødkers søn, læreren og hjemstavnsforfatteren 
„Knud Skytte“ bl. a. fortalt i sin fortælling „En Husmands-Jul“, der skal være en beret
ning fra hans eget barndomshjem, der dengang lå omtrent der, hvor nu mindestenen 
for „Knud Skytte“ er rejst, ved sydkanten af Lindum Skov.

Da Niels Bødker overtog fæstet efter faderen („Livsfæste“) skulle han til ejeren, 
Hr. Liittichau til TJELE, betale 200 Rdl. i „Indfæstning“ og en årlig afgift på 10 Rdl. 
(iflg. M. E. Gulddal i sin mindetale om Knud Skytte, 1931). Der foruden en del pligt
arbejde på TJELE i høst og slæt, samt noget plantningsarbejde i planteskolen.

Niels Bødker blev gift med sit søskendebarn fra „Søvig“, Ane Kirstine Jacobs- 
datter, hvorfor musikblodet nødvendigvis måtte flyde rigeligt i efterkommernes årer. 
Der var dog ingen af deres sønner, der spillede offentligt, men tre af dem, i særdeles
hed Jacob (Knud Skytte, s. 89) var en habil violinspiller. Ane Kirstine og Niels Bød-
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ker havde det med at synge ved deres arbejde, hun ved sine huslige sysler, og han især 
Ved arbejdet i huggehuset. Knud Skytte mindedes ofte, at han som barn kunne vågne 
tidligt om morgenen og betages af faderens sang, der ofte var en salme fra „Kingo’s 
Salmebog“. Ligeledes at faderen og moderen, når de var kommet i seng, sang en aften
salme. — „Det lød så smukt!“ siger han! Og hvad der er sagt om Bødkernes åndelige 
indstilling i almindelighed (se side 7 og 84—85) gælder måske Niels Bødker og Ane 
Kirstine i særdeleshed. — Niels var en gemytlig og venlig mand, og Ane Kirstines 
gode og milde sind var kendt af alle. Hendes søstersøn, Anton Pedersen, lærer i Bøge
skov (s. 54), udbryder, da han som 10-årig første gang ser sin moster: „Næ, som du da 
ligner mor!“ (Og om sin mor siger han: „Min søde, fromme Mor med de store dybblaa 
Øjne og de milde Træk!“). Og det er vel bl. a. på grund af dette gode familieforhold, 
at man trods alle vanskeligheder af økonomisk og anden art kan tale om den følelse af 
glæde og tryghed, der besjælede disse småhjem med deres enkle, karske gudsfrygt.

Ane Kirstine og Niels Bødker havde 6 børn, heraf kun 1 datter:
2Ba/lba) Marie Cathrine (Trine), gift med 1) Niels Christensen,

Troestrup. 2) Peter Nielsen, Viborg Vestermark, boelsmænd ....... side 88
B) Jacob Nielsen (Knud Skytte), lærer og forfatter, Sjelle ............... side 89
C) Christen Nielsen Bødker og Lise, karetmager, Hvornum ............... side 90
D) Anders Nielsen Bødker, snedker, Randers .................................... side 91
E) Bertel Nielsen, skomager, Holstebro ................................................. side 91
F) Niels Chr. Nielsen Bødker, boelsmand, Hvornum ........................ side 92

Omtalen følger her:
2Ba/lba) MARIE CATHRINE NIELSDATTER, (TRINE), f. 25.9.1829 i „Baljen“, 

død 20.8.1920 i Ans, Grønbæk sogn, begravet der.
Gift med: 1) NIELS (MOGENSEN) CHRISTENSEN, f. 1833 i Hvil

sogn, død i Viborg Domsogn 24.12.1860.
Boelsmand, Troestrup. Viede i Lindum kirke: 28.4.1855.

2) PETER NIELSEN, f. 1827 i Gjorslev, Klippinge sogn, 
Sjælland, død 1.9.1910 i Ans, Grønbæk sogn, begravet der. 
Boelsmand og tømrer. Viede i Viborg Domkirke: 23.3.1861.

„Faster Trine“ — således kaldet i hele familien — skildres som en hyggelig og 
fornøjelig kone med sans for humor, og selv en ypperlig fortæller og genfortæller af, 
hvad de gamle af slægten havde fortalt. Ikke så få af de beretninger, der er indarbejdet 
i denne slægtsbog, stammer fra Trine, for en del med hendes søn Thomas som mellem
led. Trine blev 91 år gi. og var meget rørig og åndsfrisk til det sidste. Som gammel 
kone vandrede hun milevidt omkring og besøgte børn og børnebørn og andre af hendes 
mange slægtninge, iført sine „Spidstræsko“ og med hendes „Bind-Hues“ i de aldrig 
hvilende hænder; tiden skulle udnyttes, var Trines lærdom! Når broderen Jacob kom 
igang med sit forfatterskab, skyldtes det i høj grad Trines tilskyndelse, siges der.

Det forholder sig sådan, at da bror Jacob som ung og ugift fik sit første embede 
som lærer i Hvilsom, kom søster Trine til ham som husbestyrerinde. Her i den gamle 
skole sad så de to de lange vinteraftner og opfriskede minder fra barndomsårene i 
„Baljen“, og hvad de ellers huskede af gamle beretninger, minder som de begge om
fattede med stor kærlighed. Det førte til, at Jacob Nielsen begyndte at skrive, først i 
„Husvennen“ og senere i selvstændigt udgivne bøger.

Her i Hvilsom lærte Trine en ung, flot mand at kende, Niels Christensen, også 
kaldet Mogensen eller „Niels Garder“. Med ham blev hun gift i 1855, og parret købte 
en ejendom på Viborg Vestermark, „Christinelund“. Vistnok som soldat havde Niels 
pådraget sig en slem forkølelse, der satte sig til „Brysttæring“ (tb.), og en juleaften, 
vist i 1859, døde den unge, stoute Niels Garder, og dagen efter døde parrets lille søn, 
Niels. Far og søn kom i samme kiste. — En bestyrer blev antaget, Peter Nielsen, hed 
han, og med ham giftede Trine sig. „Peter Sjællænder“ — som Trines nye mand også
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kaldtes, virkede tillige som brøndgraver og vejmand, men var udlært tømrer, så ejen
dommens pasning har nok oftest været overdraget til Trine og børnene.

Det vides, at Trine og hendes mand også har haft ejendom i Troestrup ved Klej- 
trup, formentlig efter „Christinelund“, men på deres gamle dage tog de ophold hos 
datteren Kristine i Ans, og her døde de begge, han i 1910, Trine i 1920; hun blev 91 
år gi.

I første ægteskab var — foruden „Bette Niels“, der døde, — også datteren Kri
stine. I andet 5 børn, alle født i Viborg Domsogn:
2Baa/lbaa) Kristine, gift med Anders Nielsen Sørensen, boelsmand i Ans side 101

B) Niels Nielsen, boelsmand i Hersom .............................................. side 102
c) Anna Kirstine, gift med Niels P. Hansen, bmd. i Esbønderup... side 103

D) Thomas Nielsen, gårdejer i Lund pr. Møldrup ......................... side 103
e) Ane Marie, gift med Carl Henriksen, bager m. m. (Hillerød) side 103 
F) Niels Martinus Nielsen, skrædder i Oslo, Norge ..................... side 104

3. generation fortsat:
2BB/lbB) JACOB NIELSEN, („Knud Skytte“), f. 26.12.1830 i „Baljen“, Lindum s. 

død 4.3.1901 i Aarhus begravet der.
Gift med KATHRINE MARIE HOLM MONRAD, f. 7.4.1834 i Vester- 
bølle sogn, død 24.4.1919 i Aarhus, begravet på Nordre kirkegård.
Lærer, forfatter. — Viede i Vesterbølle kirke: 6.6.1857.

Trods de små kår i hjemmet — „Baljen“ — ved Lindum skov, blev Jacob, der var 
et lyst ho’de og umættelig m. h. t. læsning, alligevel holdt til bogen under store afsavn 
både fra forældrenes og Fra hans søskendes side, men først havde han jo været gennem 
den „pastorale“ løbebane som hjorddreng, hvilket dog ikke blev nogen succes, og da 
han nåede alderen dertil, blev han sendt på Ranum Seminarium (var blevet forberedt af 
sin onkel, lærer Pedersen, Vellev, s. 48), hvis forstander, Ludvig Chr. Møller, der var 
en begavet og betydelig mand, præget af Grundtvig, fik stor betydning for Jacob Niel
sens udvikling; hans undervisning var stærk personlig præget, især hvad fædrelands
historie og modersmål angår. Een af J. N.s læsekammerater fra Ranum var den kendte 
politiker, Chr. Berg, med hvem J. N. sluttede venskab for livet. J. N. demitteredes i 
1851 med karakteren „Meget duelig“, og efter et par års huslærervirksomhed, bl. a. hos 
pastor Welding i Bjerring-Mammen for hvem han tillige var en slags skriver og senere 
mindes i fortællingen „Den gamle Degns Erindringer“, fik Jacob Nielsen embede som 
lærer og kirkesanger i Hvilsom ved Hobro.

Allerede her begyndte J. N. så småt sine skriverier, tilskyndet af søsteren Trine, 
der holdt hus for ham. I Hobro Avis kan man finde hans første fortællinger, men se
nere var det især „Husvennen“, der bragte dem.

Gennem sine besøg hos sin kollega i Klejtrup, lærer Monrad, blev han kendt med 
dennes søster, Cathrine Monrad, der holdt hus for broderen; de var lærerbørn fra Ve
sterbølle og af den kendte Monrad-slægt, børn af lærer Clemens C. Monrad og hustru 
Kirstine Andersdatter. Det førte til forlovelse mellem J. N. og Cathrine, og i 1857 
blev de gift. — Søster Trine var jo blevet gift med „Niels Garder“ i 1855. — I 1859 
fik Jacob Nielsen embede i Vorde nord for Viborg. Her vakte J. N. interesse ved sine 
fortællinger „Knud Skyttes Breve til Jones“ i Nordisk Skoletidende. I 1867 udkom 
samlingen „Jydsk Bondeliv“, der også fik en god modtagelse — end også i hovedsta
den! — Jacob Nielsen var gennemmusikalsk og en fortrinlig violinspiller. Der var jo 
musik i både faderen og moderen, der var søskendebørn. Det fortælles, at når sognets 
folk var samlede i festlig anledning blev J. N. ofte opfordret til at underholde på sin 
violin og med sang. Repertoiret var derfor af underholdende art, småstykker for violin 
eller gamle viser og sange, som han ofte sang med sin „lyse, klare Røst!“ — En mun
ter vise eller do. historie var han heller ikke kostbar med, og de gamle fortalte, at så 
smukt og musikalsk sang og spillede han, at tilhørerne aldrig trættedes, men stadig for
langte mere! — Hans foresatte sognepræst i Vorde opfordrede J. N. til at optegne og 
„sætte paa Noder“ alle de gamle koraler og salmemelodier, der hidtil kun havde eksi
steret i mundtlig overlevering og derfor blev sunget på vidt forskellige måder, eller på 
så mange måder som der var degne, og dette arbejde udførte Jacob Nielsen på en måde, 
der vidner om hans store musikalske kvalifikationer. — Under pseudonymet „Knud
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Skytte“ kom nu efterhånden J. N.s ret betydelige produktion i hvilken han med kærlig
hed, forståelse og lune skildrer især bondetyper, sådan som han selv har oplevet dem, 
mens han som barn og ganske ung selv tjente som hjorddreng hos dem, og på grundlag 
af de gamles beretninger, suppleret med studier i arkiver og kirkebøger, skrev han om 
hoveri- og fæstebøndernes kår hjemme og under ridefogdens ofte hårdhændede behand
ling. Værdien af J. N.s fortællinger beror jo ikke mindst på det kulturhistoriske indslag 
i dem, men også hans menneskevarme fremstilling i et smukt, naturligt sprog, krydret af 
hans sunde sans for humor og personlige pudsigheder. Ikke så få af de personer, har/ 
skildrer, er mennesker, han har kendt, men blot udstyret med opdigtede navne og an
dre ydre fordrejninger. Som Jacob Nielsen var en fin iagttager, var han en god fortæl
ler. Det var dog især efter at J. N. i 1866 havde fået embede som lærer og kirkesanger 
i Sjelle vest for Aarhus, at der rigtig kom gang i forfatterskabet. Foruden nævnte „Jydsk 
Bondeliv“, der indeholdt „Anders Væggers Dreng“, „Hvad en Kærest formaar“ og 
„Maadelig“, kan nævnes „Laj paa Gaarden“ (i hvilken den musikalske dreng Laj skal 
være J. N.s egen tipoldefar, der ender som bødkermester på TJELE), „Søren Møl- 
gaard“, „En Hovdag paa Tjele“, romanen „Den onde Lensmand“, „Elskov og Brøde“, 
„Bedstemoster“, „Den gamle Degns Erindringer“, „Hævneren fra Morsø“, „En lykke
lig Gewinner“ m. fl. — Og „Knud Skytte“ fik en god kritik af samtidens anmeldere, 
og han var med i den håndfuld lærere, der gennem et folkeligt, jævnt fortællende for
fatterskab fik datidens „Almue“-befolkning interesseret i læsning, også af den højere 
litteratur.

Efter sin afsked fra Sjelle Skole flyttede han og hustruen ind til Aarhus, hvor de 
boede til deres død. Også her i Aarhus fortsatte J. N. med at skrive, så at sige lige til 
sin død i 1901. Hustruen var et hyggeligt og fornøjeligt menneske, der efter J. N.s 
død boede hos sin datter Anna Kirstine, der var blevet enke. — I 1931 rejste Historisk 
Samfund for Viborg Amt en mindesten over „Knud Skytte“ omtrent på det ved Lindum 
skov, hvor hans barndomshjem, „Baljen“, lå, og ved hvilken lejlighed M. E. Gulddal 
holdt afsløringstalen (kan læses i samfundets årbog 1931).

Cathrine og Jacob Nielsen havde ikke mindre end 9 børn:
2BBa/lbBa) Anna Kirstine, gift med Anders Larsen, gdr. i Kolind ............  side 105

B) Kristian Cl. Nielsen, overpolitibetjent, København ...............  side 105
C) Niels Nielsen og hustru Doris Hogrebe, fuldm. i Viborg ....... side 105
D) Ludvig Nielsen, ugift pianostemmer, H. & M., Kbhv.............. side 107
e) Kirstine, gift med Vilh. Birkefeldt, frisørmester, Aarhus ... side 107
F) Frederik Nielsen, ugift bagermester, Kolind ............................ side 108

G) Jacob Nielsen, grosserer, Aarhus ................................................. side 108
h) Sophie, f. 1875, døde 23 år gi., begravet i Sjelle.
i) Cecilie, f. 1878, døde i maj 1896, begravet i Sjelle.

2BC/lbC) CHRISTEN NIELSEN BØDKER, f. 30.3.1832 i „Baljen“, Lindum sogn, 
død 20.8.1917 i Hvornum sogn, begravet der.
Gift med ELISE ANDERSDATTER, f. 7.1.1835 på „Skakkenborg“, Bi- 
gum sogn.
Veteran, 1864, Hvornum. Viede i Bigum kirke: 7.8.1863. (Søskendebørn).

Chr. Bødker var karetmager eller hjulmand, som man også kaldte det, og havde en 
lille ejendom i Hvornum (matr. nr. 45c), som nok mest var overladt hustruen, „Lise“, 
der jo var yngste datter af Christens farbror, Anders Bødker på „Skakkenborg“ i Bigum 
(s. 85), der jo også var musikant, og Lise synes at have været arvelig belastet med mu
sik og sang, men da det ikke hørte til god tone, at piger spillede violin, der som ved en 
uskreven lov var forbeholdt mandfolkene, fik Lise sig anskaffet en trækharmonika, der 
nok tangerede det feminine bedre, og på den skal hun have opøvet en betydelig fær
dighed og lod sig gerne høre indenfor familiekredsen; således spillede hun til dansen 
ved sin brordatters, Agnethe Andersens bryllup med Marius Jensen år 1900 på „Skak
kenborg“ — dengang altså ca. 55 år gi. — Christen og Lise blev gift på et tidspunkt, 
da de politiske uvejrsskyer, der førte fil den ulykkelige krig i 1864, trak over landene, 
og da Christen Bødker kunne vente at blive indkaldt, hvis der blev krig, flyttede parret 
straks efter vielsen i Bigum kirke i august 1863 ind hos Christens forældre, Niels og 
Ane Bødkers i „Baljen“ ved Lindum skov, og her fødtes deres eneste barn, Ane
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Kirstine, opkaldt efter Christens mor (s. 87). — Og så måtte Chr. Bødker da afsted 
til landets forsvar mod de forhadte prøjsere, men kom da hjem igen med liv og lemmer 
i behold. Tre af hans brødre var også indkaldt, og der foruden andre nærmere eller 
fjernere slægtninge. Efter Christens hjemkomst overtog parret en lille ejendom i Hvor 
num, ca. 8 tdr. Id. — hvor Chr. tillige var karetmager. Herfra kunne han så at sige 
kigge over til sin bror og krigskammerat, Niels Chr. Bødker, der også boede nær Klej- 
trup Sø. — Om Christen Bødker spillede? „Ja-hwa, han strøg wal Fiolen li'som du 
anne’ Bødkere!“ — svarede gamle lærer Fløe Jensen, men han spillede blot ikke offent
ligt. — Deres eneste barn er:
2BCa/lbCa-2Aea) Ane Kirstine, gift med Jens Handskemager, Hvornum ... side 109
2BD/lbD) ANDERS NIELSEN BØDKER, f. 8.4.1834 i „Baljen“, Lindum sogn, 

død 17.6.1904 i Randers, begravet der.
Gift med JOHANNE JENSEN, f. 17.2.1846 i Gjern sogn, død 25.8.1912 
i Randers, begravet der.
Veteran, 1864, snedker, Adelgade 18 Randers.
Viede i Gjern kirke: 8.12.1868.

Anders Bødker — således kaldet i sin hjemegn — er beskrevet af sin fætter, læ
rer Anton Pedersen (s. 54) fra Vellev, i sine erindringer fra barn- og ungdomsårene, 
og Anders betegnes som en typisk BØDKER, der havde udpræget sans for humor, der 
ofte gav sig udtryk i virkelig morsomme karikaturer, når han i fagter, mimik og stemme 
efterabede folks pudsigheder, men ellers udstrålede der mildhed fra de blå øjne og de 
milde træk bag aet rødlige fuldskæg. Og så var han fuld af musik, men han spillede 
ikke offentligt. Når han kom hjem fra legestue, kunne han tage sin violin — som han 
selv havde lavet! — og spille melodierne efter så godt som nogen spillemand. Nævnte 
Anton Pedersen, der har set og hørt Anders’ violin, påstår ikke alene, at Anders selv 
havde lavet den som husflid om vinteraftnerne, men også at „der var en ganske udmær
ket klang i den!“ I så fald har Anders jo heller ikke været nogen alm. „Klamphugger“ 
som snedker!

I sine helt unge år tjente Anders hos sin moster og onkel i Snæbum, Karen og 
Johannes Hansen (s. 42). Onkelen var jo gårdmand og havde også været musikant. 
Senere kom Anders til at bo hos en anden moster og onkel, Christiane og Hans Chr. 
Pedersen, Vellev Skole (Anton Pedersens forældre) — og lærer H. C. Pedersen ind
rettede et værksted til Anders Bødker i et af udhusene. Herfra stammer det gode kend
skab, Anton P. havde til fætter Anders, som han satte overordentlig stor pris på. Sam
men gik de på daglange fisketure langs Skals Å, kun medbringende en humbling rug
brød og en flaske surt øl, der var deres kost, bortset fra ørrederne de fangede og fik 
tilberedt hos slægt og venner, som man besøgte i forbifarten. — Omkr. 1870 kom An
ders Bødker til Randers, hvor han nedsatte sig som snedker i Adelgade 18, hvor de 
fleste af børnene er født. Hustruen var fra Gjern, datter af husmand Jens Johansen 
Vendil og hustru Ane Nielsdatter, Gjern Mark.

Som tre af sine brødre var også Anders med i 1864-krigen og blev hædret som 
Dannebrogsmand. Parret har senere boet i Laurentiigade 10, hvor Anders døde i 1904.

Deres 6 børn er:
side 109
side 109
side 109
side 1 10
side 110
side 110

14.3.1 899

di de var

2BDA/lbDA) Niels Nielsen, malermester i Søborg ved København ......  side 109
b) Kirstine, gift med Hakon Hansen, overpolitibetj., Kbhv.
c) Ane, gift med Hans Eskelund, tømrer, Randers .................... side 109

D) Jens Nielsen, malermester, København ................................ side 1 10
E) Albert Nielsen, murermester, København ............................ side 110
f) Elisabeth, gift med Christian Vognsen, København ........... side 110

2BE/lbE) BERTEL NIELSEN, f. 29.1.1836 i „Baljen“, Lindum sogn, død 14.3.1899 
i Holstebro, begravet der.
Gift med MARIE ELISABETH VANG.
Skomager, Holstebro, Østergade 338.
Om Bertel og Marie foreligger ingen oplysninger, måske fordi 
barnløse.
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2BF/lbF) NIELS CHRISTIAN NIELSEN BØDKER, f. 4.4.1838 i „Baljen“, Lin
dum sogn, død 3.3.1934 i Bjerringbro, begravet i Hvornum.
Veteran — Dbm.
Gift med 1) ANE SØRENSEN THISTED, f. 12.11.1840 i Hvornum 

sogn, død omkr. 1879 i Hvornum, begravet der.
2) CHRISTIANE NIELSEN FJELDSTED, f. i Hvornum sogn, 

død 9.1.1923 samme sted.
Viet til Ane Thisted d. 12.6.1867 i Hvornum kirke.
Viet til Christiane Fjeldsted (Vad) d. 12.1.1881 i Hvornum kirke.

Niels Chr. Bødker var boelsmand og senere også vejmand i Hvornum. Han var 
indkaldt som rekrut i marts 1864 til 2. infant, batt., 2. komp. — Efter brylluppet med 
Ane Thisted i 1867 byggede han en ejendom på matr. nr. 3d, og her er de tre ældste 
børn født (kun 1 barn i 1. ægteskab), men senere flyttede han og hans 2. hustru ind i 
en anden ejendom, matr. nr. 28b, hvor tvillingsøstrene blev født. — Christiane Fjeld
sted var enke efter gårdmand Jens Christiansen Vad fra „Vadgaarden“ i Hvornum, med 
hvem hun også havde børn. I ægteskabet med Niels Chr. Bødker havde hun 4 børn, 
To sønner blev musikere; der har åbenbart været skjulte kilder med udspring i den 
gamle musikanterslægt fra Lindum.

Af Niels Chr. Bødkers 5 børn var kun det ældste af 1. ægteskab:
2BFa/lbFa) Antonette, gift med Chr. Arnskov, overofficiant, Kbhv.......... side 110

Niels Bødker Nielsen, murermester, musiker, Hvornum ........... side 111
111 
112 
112 
død

B)
C) Anton Berg Nielsen, smedemester, musiker, Stoholm ........... side
d) Nikoline, g. m. Niels Clemmensen, tømrer, snedker, Klejtrup side
e) Ane Kirstine, g. m. Niels C. Nielsen, uddeler, Bjerringbro ... side 

2BG/lbG) JENS JOHAN NIELSEN, f. 18.11.1840 i „Baljen“, Lindum sogn,
1903 i Aarhus.
Gift med CHARLOTTE AMALIE KNUDSEN, f. 1851 i Lindum sogn. 
Veteran, 1864. Snedker, Lindum. —Viede i Lindum kirke: 6.6.1873.

Jens Johan og „Lotte“ havde ingen børn, og om deres skæbne foreligger kun erin
dringer (Thomas Nielsen, Lund) om at parret vist flyttede til Aarhus (hvor J. J.s bror, 
Knud Skytte, jo boede) omkr. 1903, men at Jens Johan ved den lejlighed „blæste ned 
af flyttelæsset“ og slog sig ihjel! — Lotte var datter af husmand Skak Knudsen i 
Lin dum.

Fortsat børn og børnebørn af 2) Christen Andersen Bødker (f. 1756) og hustru 
Marie Cathrine, „Baljen“.

2c) MAREN CHRISTENSDATTER, f. 17.4.1804 i „Baljen“, Lindum sogn.
Gift med PEDER ANDERSEN HALSKOV, f. 26.10.1803 i Bigum. 
Musikant, træskomand, Bigum. Se under 3A) Peder Halskov, side 118. 
(Søskendebørn).

2d) KAREN CHRISTENSDATTER, f. 19.8.1807 i „Baljen“, Lindum sogn.
Gift med CHRISTEN PEDERSEN, f. 1812 i Hvornum sogn.
Gårdmand, Hvornum. — Viede i Lindum kirke: 10.8.1839.

Christen Pedersen var først gift med Ane Kirstine Hermansen, der døde efter kun 
1 års ægteskab. Hans ejendom havde matr. nr. 11, som Chr. P. købte til selveje omkr.
1859 og som senere blev overdraget til sønnen Peder.

Der var kun to børn i ægteskabet:
2dA) Peder Chr. Christensen („Per Doktor“), bmd. i Hvornum ............... side 92

B) Christen Christensen, kaldet Pedersen, købmand, Klejtrup ............... side 95
(Følger her) :

2dA) PEDER CHRISTIAN CHRISTENSEN, f. 9.2.1842 i Hvornum sogn, død 
193.1917 i Roskilde, begravet i Hvornum.
Gift med LOUISE LUND, f. 14.3.1850 i Øls sogn, Aalborg amt, død i de
cember 1915 i Hvornum sogn, begravet der.

„Per Doktor“ fik sit ejendommelige øgenavn deraf, at han som ung var i tjeneste 
hos den stedlige „Doktor“ og kusk for denne, når han i giggen skulle ud til pati
enterne, og det fortælles, at da hans efterfølger i tjenesten også hed Peder, blev denne 
til adskel kaldt „Doktor-Pie“. — Per Doktor har også gået en postrute med udgang fra
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Hobro. — Louise Lund var datter af lærer Lund i Øls, senere lærer i Fly, hvor han blev 
Jeppe Aakjærs højt elskede lærer og ven for livet. — Peder Chr. har da forresten også 
drevet lidt høkerhandel i Hvornum; han har beboet matr. nr. 17 (i 1878), senere nr. 
30 og 3c — Parrets 5 børn er:
2dAa) Karen, gift med 1) Chr. Lambrechtsen, boelsmand, Hvornum.

2) Niels Chr. Jensen (Ørris), bmd. i Hvornum ................................  side 113
B) Niels Chr. Christensen, overbetjent, Aarhus .................................... side 114
c) Martine, gift med Mogens Houelberg, oversergent, Aarhus m. fl. st. side 114

D) Chr. Lund Christensen, mejerist, farmer, Iowa, USA ........................ side 114
E) Jens Lund Christensen, politiassistent, Aarhus ..................................... side 114

2dB) CHRISTEN CHRISTENSEN (kaldet Pedersen), f. 1844 i Hvornum sogn,
død 1896 i Klejtrup sogn, begravet der.
Christen Pedersen var ugift og drev en høkerhandel i Klejtrup.

(2. generation fortsat).

2e) ANNA CHRISTINE CHRISTENSDATTER, f. 11.11.1810 i „Baljen“, Lin
dum sogn, død 2.11.1876 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med NIELS NIELSEN HOUGAARD, f. (døbt) 19.12.1808 i Bigum, 
„Hougaarden“, død 2.6.1886 i Bigum, begravet der.
Gårdmand, „Hougaarden“, Bigum (matr. nr. 7a).
Viede i Lindum kirke: 3.11.1832.

Ved Anna Christines giftermål med Niels Hougaard forenes disse to gamle slægter. 
Niels Hougaards forældre, Niels Hougaard og hustru Maren Nielsen (viede i Bigum 
kirke 27.6.1800) overtog også gården efter hans fader, og det har altid været en Niels 
Hougaard, der har overtaget gården, der er een af landets ældste slægtsgårde (se side 
5). Gården, der var et fæste under TJELE, lå opr. nede i Bigum by ved Langsøen, men 
Niels Hougaard (af 1808) flyttede gården op på dens nuværende plads i 1833 ved Vam- 
men-Lindumvejen, hvor det gamle, smukke stuehus endnu tjener familien Hougaard af 
1960 som bolig. Meget tyder på, at Niels Hougaard var en driftig og dygtig mand. — 
Han og Anna Christene havde 4 børn:
2ea) Elsine Boline Nielsdatter, gift med Jacob Leth, gårdmand, Loldrup ... side 93

B) Niels Nielsen Hougaard, overtog fødegården i Bigum .......................... side 93
C) Christen N. Hougaard, snedker i Bigum .................................................. side 94
D) O. Christian Nielsen (Hougaard), lærer i Laasby ................................. side 94

(Følger her) :
2ea) ELSINE BOLINE NIELSDATTER, f. 8.1.1834 i „Hougaarden“, Bigum 

sogn. (Kaldet SINE).
Gift med JACOB NIELSEN LETH, f. 1844 i Loldrup, Viborg Domsogn, 
død 2.6.1927 i Agerskov pr. Viborg, begravet der.
Gårdmand, Loldrup. — Viede i Bigum kirke: 25.3.1871.

Ingen oplysninger foreligger. — Deres 3 børn er:
2eaa) N. Sofie, gift med Chr. Jensen, bmd. i Agerskov ........................... side 114

B) Niels Chr. N. Leth, bmd. i Daugbjerg pr. Viborg ......................... side 115
c) Nielsine, gift med Karl Nielsen Solborg, bmd i Ørum Sdrlg.............. side 115

2eB) NIELS NIELSEN HOUGAARD, f. 12.6.1835 i „Hougaarden“, Bigum, død
9-5.1914 i Bigum, begravet der.
Gift med 1) ANE CHRISTIANSEN, f. 1850, død 15.11.1876 i Bigum, 

begravet der.
2) METTE MARIE ANDERSEN, f. 11.4.1849 i Over Viskum 

sogn, død 19-6.1908 i Bigum, begravet der.
„Hougaarden“, Bigum (matr. nr. 7a). — Viede 15.1.1880.

Niels overtog fæstet af sin fødegård ved faderens død i 1886. I 1882 købte Niels 
Hougaard gården til selveje for kr. 16.000. I november måned 1876 indtraf den sørge
lige begivenhed, at Niels Hougaard med 13 dages mellemrum mistede sin mor, Anna 
Christensdatter, og sin unge hustru, Ane Christiansen, der kun blev 26 år gi. De ældre 
og de unge boede sammen, som skikken var, idet faderen stadig sad på fæstet, mens 
sønnen benævnes gårdbestyrer. Nu stod far og søn alene med en lille pige på ca. 1 år.
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Det er derfor naturligt, at Niels Hougaard jun. tænkte på at gifte sig igen; hans anden 
hustru kom til gården som husbestyrerinde. — I dette ægteskab var 4 børn:
2eBa) A. Kirstine, gift med Rasmus Skipper, gdr. i Mørke m. fi. st.......... side 1J6

b) Anna Nikoline, f. 23.9.80, død 27.10.1908 (andet ægteskab) ........... side 116
C) Anders A. N. Hougaard. gdr., musiker i Viborg ................................... side 116
d) Nielsine, ugift syerske, Viborg ................................................................ side 117
E) Niels N. Hougaard, overtog fødegården ............................................... side 117

(Fortsat børn af 2e) Anna Christine og Niels Hougaard (af 1808), side 93).
2eC) CHRISTEN NIELSEN HOUGAARD, f. 6.4.1837 i „Hougaarden", Bigum

sogn, død 16.3.1914 i Bigum, begravet der.
Gift med DORTHEA SØRENSEN, f. 22.6.1844 i Lindum sogn, død 25.4. 
1921 i Bigum, begravet der.
Snedker, Bigum. — Viede i Lindum kirke: 22.6.1871.

Chr. Nielsen og hustru skildres som et par rare mennesker. Chr. N. lavede bl. a. 
trækors til kirkegaarden, som folk bestilte hos ham, men nu (1960) er ingen af dem 
bevaret. Ægteskabet var barnløst, men de tog en lille pige til sig, Sofie Marie Rasmus
sen, der døde i 1879, kun 2l/? år gi.

2eD) OLE CHRISTIAN NIELSEN (HOUGAARD), f. 19.1.1842 i „Hougaarden", 
Bigum, død 18.3.1892 i Laasby sogn, begravet der.
Gift med KIRSTEN MARIE CATHRINE DAM, f. 13.2.1855 på „Kiels- 
gaard", død 25.3.1911 i Aalborg, begravet i Laasby.
Veteran, 1864. Lærer og kirkesanger, Laasby.

En gammel dame i Laasby, der har gået i skole til Christian Nielsen, fortæller, at 
lærer Nielsen var noget af en digter, og han kunne f. eks. pludselig fare op til katede
ret og skrive noget ned — hvad det så end var. For børnene så det ud, som havde han 
fået en god ide, der skulle fæstnes på papiret straks! Ligeledes, at da Chr. Nielsen var 
død, 50 år gi. — rejste hustruen tillige med den endnu ukonfirmerede datter Johanne 
bort fra egnen, vistnok til Hinnerup, hvor hun blev husbestyrerinde i en præstegård, og 
siden har ingen hørt noget til hende! — Enkepensionen var ikke dengang noget, man 
kunne leve af. — Christian Nielsen skrev artikler om aktuelle emner i dagbladene, og 
ligesom „Knud Skytte" har han også skrevet en del fortællinger under pseudonymet 
„Robert Skack" — også til Husvennen, men ikke i samme omfang som Knud Skytte, 
der ret ofte gæstede lærerparret i Laasby skole; han og Chr. Nielsen var jo også søsken
debørn. — Ovennævnte dame fra Laasby mente at vide, at lærer Nielsen var gift to 
gange, men at hans første hustru døde barnløs kort tid efter brylluppet. — Christian 
og Marie havde 5 børn, men det er kun sparsomme oplysninger, der foreligger om dem: 
2eDA) Karl Sofus Hougaard Nielsen, f. 5.7.1873 i Laasby Skole,

døde tidligt i Laasby .............................................................................. side 117
B) Peter Dam Hougaard Nielsen, f. 22.8.1877, blev trafikassistent

og var som soldat garder, men døde ung og ugift ............................ side 117
C) Niels Hougaard Nielsen, koncertsanger, udv. til USA ................... side 117
d) Kristine V. J. K. Hougaard Nielsen, f. 17.3.1882 i Laasby Skole, 

må ligeledes være død tidligt.
e) K. Johanne Hougaard Nielsen, lærerinde i Aalborg,

senere gift med en kunstmaler og flyttede til Espergærde ............... side 117
PS: Om gamle Niels Nielsen Hougaard af 1808, altså lærer Chr. Nielsens far, har 

„Faster Trine" (s. 88 — Knud Skyttes søster) fortalt følgende — genfortalt af
hendes søn, Thomas i Lund:
Som så mange andre på den tid (i 1850-erne) fik gamle Niels Hougaard sine dag

lige „Drammer" og roste sig af at være stor kender af de forskellige produkter af 
hjemmebrændt brændevin, og kun den. der blev fremstillet af kromanden i „Wåshus" 
(ved Vasehusbroen nord for Lindum skov) var efter hans mening værd at nedsvælge. 
Da brændevinen en aften var sluppet op — eller ned — sendte han sin yngste søn 
Christian (ovennævnte lærer), der da var 8—10 år af sted til „Wåshus" efter ny forsy
ning. Men drengen var meget ængstelig ved at gå gennem skoven i mørkningen, hvor
for han gik og smågræd. Da han nåede skoven traf han en mand, der spurgte, hvorfor 
Christian græd, og da manden hørte sammenhængen, tilbød han drengen sin egen
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hjemmelavede brændevin. Manden boede lige i nærheden, så Christian lod sig overtale, 
omend med megen betænkelighed. Efter en passende tid indfandt Christian sig med 
brændevinen, og faderen tog sig — intetanende en slurk: „Ja-a! Det ka’en da smag’ 
hwa er. De’ æ rele Wåshusdram!“ — Først mange år senere turde Christian røbe sand
heden, og endda blev gamle Niels Hougaard meget fortørnet over at være taget ved 
næsen!

Biografiske meddelelser og personalia fortsat med 4. og 5. generation efter 2) 
Christian A. Bødker (f. 1756, side 84) og hustru Marie Cathrine, „Baljen“, Lindum 
Skov.

Børn og børnebørn af 2ÅA) ANDERS ANDERSEN BØDKER (f. 1823, 
side 85) og hustru Maren, „Skakkenborg“, Bigum:

2AAA) ANDERS ANDERSEN BØDKER, f. 30.3.1857 på „Skakkenborg“ i Bigum 
sogn, død 9-2.1927 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med ANE JOHANNE NIELSEN, f. 30.9.1863 i Nr. Vinge sogn, død 
8.9.1927 i Bigum, begravet der. — Gårdmand, „Skakkenborg“.

Anders Bødker (Bødker ved kgl. bev.) overtog forpagtningen af sin fø
degård efter faderen, og han blev den tredje Anders Bødker på denne gård, 
der jo opr. var en fæstegård under TJELE, senere forpagtning. Gården var 
på 75 tdr. Id. og forpagtningsafgiften 400 kr. årlig. Men i 1921 købte Anders 
Bødker gården til ejendom for kr. 22.000. — Gården ejes nu af hans yngste 
datter og dennes mand (1960).

Anders Bødker og Ane fik 4 børn:
2 A A Aa) Marie Andersen, f. 10.4.1894 på Skakkenborg“, Bigum, død 28.4.1956, 

begravet på Bigum kirkegaard.
Marie var svag fra fødselen og tilbage i udviklingen, var en tid i privat 
pleje i Skanderborg. — Ugift.

2AAAb) KRISTINE ANDERSEN, f. 29.11.1896 på „Skakkenborg“.
Gift med CHRISTIAN ANDERSEN. Gdr., Hej ring, Klejtrup sogn.
Viede i Bigum kirke 1924.

3 børn: Germand, (?) og Annelise.
2AAAC) ANTON CHRISTIAN ANDERSEN (BØDKER) f. 9.4.1901 på „Skak

kenborg“.
Gift med DAGNY OLSEN (fra Vendsyssel).
Mejeriejer, USA. — Viede i USA.

Chr. Andersen rejste som ung mand til USA, men efter nogle års 
forløb rejste parret atter til Danmark, hvor de fik en ejendom, udstykket 
fra „Skakkenborg“. De kunne imidlertid ikke finde sig tilfreds med for
holdene og rejste atter til staterne, hvor Chr. nu driver mejeribrug.

2AAAd) JENSINE ANDERSEN (BØDKER), f. 2.6.1904 på Skakkenborg.
Gift med PEDER SØNDERGAARD, f. 31.12.1897 i Troestrup, Klejtrup s. 
Gdr., „Skakkenborg“. — Viede i Bigum kirke: 25.11.1925.

Som den yngste i kullet på Skakkenborg blev Jensine i hjemmet og 
gik forældrene til hånde, og efter giftermålet med Peder Søndergaard over
tog parret gården, der i sin tid er udflyttet fra Bigum by og lå inde på 
marken, nord for vejen Vammen—Lindum, men efter branden sidst i 1940- 
erne blev den genopbygget på sin nuv. plads nær vejen og fremtræder som 
en smuk, velindrettet gård. — Et smukt udtryk for parrets pietet for det 
gamle er det, at de nu har indkøbt det gamle gravsted med jernkorset over 
Jensines oldefar, Anders Bødker, der endnu står på Bigum kgd. for derved 
at bevare det. — Tillige ejer Jensine den gamle slægtsbibel med slægtens 
navne indskrevet, begyndende først i 1800-erne. Parret er barnløst.

2AAB) JENS (ANDERSEN) BAK, f. 25.6.1859 på „Skakkenborg“, Bigum.
Gift med KAREN PEDERSEN. Død i Vammen.

Ved kgl. bevilling fik Jens sin moders gamle slægtsnavn og hedder nu 
Jens Bak. Han var — efter at have aftjent sin værnepligt ved de Randers 
Dragoner — en tid herreskabskusk på et gods på Lolland. — Et fotografi af
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Jens Bak viser en smuk, sorthåret mand i et flot kuskeliberi.
Af parret 9 børn nævnes:

2AABA) ANTON BAK, f. 12.5.1882 i Vammen sogn, død i Canada i 1949. 
Mejeriejer, Canada. Gift, men hustru og børn kendes ikke.

2AABB) MARIUS BAK, f. 30.5.1884 i Vammen sogn. Træhandler i V. Bjerregrav. 
Hustru: Petrine, død 1934. Børn: Peter, Esther og Erik.

2AABc) JENSINE BAK, f. 12.5.1886 i V. sogn.
Gift med JENS CHR. HOLM, f. 14.12.82, døde af „Spansk Syge“ i 1918. 
Maskinarbejder, Skovvangsvej 149, Aarhus.

2AABd) Else Bak, f. 7.6.87, døde 13 år gi.
2AABE) Laurits, døde spæd i 1888.
2AABf) Kathrine, døde spæd.

2AABG) LAURITS BAK, f. 18.10.1890 i V. sogn.
Hustru: Christiane. — Entreprenør, ejendomshandler, Viborg.

2AABh) JULIE BAK, f. 6.7.1892 i V. sogn, døde i Aarhus i 1924.
Gift med THORVALD NIELSEN, død i Aarhus i 1952.
Havnearbejder, Aarhus. — Børn: Ejgil, Vagner og Hildur.

2AABI) Alfred Bak, døde som barn.
2AAc) KAREN ANDERSEN, f. 22.11.1862 på „Skakkenborg“, Bigum, død 24.7. 

1930 i Venning, begravet på Aalum kirkegård.
Gift med JENS CHRISTENSEN BRØNDUM, f. 7.5.1846 i Aalum sogn, 
Viborg amt, død 6.12.1922 i Venning, begravet i Aalum.
Gdr. i Venning, Aalum sogn. — Viede i Bigum kirke: 1895.

Gården, der oprindelig lå inde i Venning by, blev efter brand opført på 
sin nuv. plads vest for byen på en bakke med en smuk udsigt over Nørreå- 
dalen. Parrets eneste søn overtog gården:

2AAcx) MARIE, f. 1883. Gift med ANTONIUS RASMUSSEN, 
smedemester i Hornslet. — 7 børn.

2AAcA) CHRISTIAN CHRISTENSEN BRØNDUM, f. 26.1.1896 i Aalum sogn.
GIFT med HELENE MADSEN, f. 4.1.1898 i Aalum sogn, død 20.4.1955 
— begravet på Aalum kirkegård.
Gdr. i Venning. — Viede i Aalum kirke: 1918.

Chr. Brøndum overtog sin fødegård efter faderen, en smuk og velind
rettet gård, genopført efter brand for nogle år siden. Chr. Brøndum er en 
intelligent og interesseret mand, var i en årrække sognerådsformand og for
mand for mejeriet, men efter hustruens død har Chr. B. trukket sig tilbage 
fra det offentlige arbejde.

Deres 3 børn er: Henry, Jenny og Henning. (Henry døde ret tidligt). 
2AAD) FREDERIK ANDERSEN (BØDKER), f. 4.5.1864 på „Skakkenborg“ død

2.6.1939, begravet på Lindum kirkegård.
Gift med BERTHA JENSEN, f. 6.3-1859, død 12.7.34, begravet i Lindum. 
Boelsmand, Bigum.

Frederik Andersens ejendom ligger syd for Vammen-Lindumvejen, så 
at sige over for ..Hougaarden“, og deres marker når sammen. Niels Hou- 
gaard jun. har da også planer om at købe den og lægge den under „Hou- 
gaarden“ — hvis myndighederne tillader! — Parret boede til sidst i Lindum.

Bertha og Frederik Bødker har 3 børn:
2AADA) MARTINUS ANDERSEN, f. 4.7.1890 i Bigum sogn.

Gift med JOHANNE NIELSEN, f. 4.8.1900. — Tømrermester, Lindum. 
Børn: Preben, Bjarne, Folke og Alf.

2AADB) ANDERS ANDERSEN, f. 15.7.1892 i Bigum.
Gift med PETRA MØLLER, f. 27.4.1895. — Mejerist m. m., Aalborg.

Børn: Henry og Herluf.
2AADc) MARIE ANDERSEN, f. 2.3.1894 i Bigum.

Gift med JENS CHR. HERMANSEN, f. 4.1.1885.
Boelsmand, Bigum (Maries fødehjem).

Børn: Birthe, Frank, Christian og Hilda.

96



2AAE) August Marius Andersen, f. 6.12.65 — døde som 11-årig.
2AAf) AGNETHE ANDERSEN, f. 23.9.1867 på „Skakkenborg“, død i Randers, 

begravet på Østre kirkegård.
Gift med JENS MARIUS JENSEN, f. 4.3.1869 i Redsø, Valsgaard sogn, død 
21.5.1956 i Randers Set. Peders sogn, begravet på Østre kirkegård.
Murer, Randers, S. Møllersgade 21. — Viede i Bigum kirke: 26.5,1900.

Det fortælles, at ved Agnethes og Jens Marinus’ bryllup på Skakkenborg 
i året 1900, hvor der jo blev danset, bidrog Agnethes faster „Lise“ fra Hvor- 
num (s. 90) til festligheden ved sit udmærkede harmonikaspil sammen med 
et par strygere. — De har kun sønnen:

2AAfA) Rasmus ARNE JENSEN, f. 15.5.1901 i Randers Set. Mortens sogn.
Gift med Jensine KIRSTINE JØRGENSEN, f. 10.8.1902 i Orte sogn, Fyn. 
Vognmand, Randers. — Viede i Hornbæk kirke: 1.5.32.

1 barn: Helge Kurt Jensen, flyver.
2AAg) CHRISTINE ANDERSEN, f. 17.6.1869 på Skakkenborg, død 22.9.1951 i 

Randers, begravet på Nordre kirkegård.
Gift med NIELS DØPKE THOMSEN, f. 31.7.1864 i 0. Uttrup, Nr. Tran- 
ders sogn, død 7.3.1935 i Randers, begravet på nordre kirkegård.
Kusk, Randers, Slyngborggade 16. Viede i Bigum kirke: 20.5.1892.

I sine unge dage tjente Niels Døpke som karl i Nørbæk. Her lærte han 
„Stine“ at kende. Hun blev stuepige, senere kokkepige hos herskabet på god
set FUSSINGØ, det var i årene 1889—92, da hun og Niels giftede sig. Et 
fotografi viser en køn, rank pige i den særlige „uniform“ for tjenerskabet.

I 1909 fik Niels plads som kusk hos sukkergrosserer Heger i Trapsgade, 
Randers, hvor han også var herskabskusk i liberi og med et par flotte heste 
for landaueren. Senere var Niels ved firmaet „Vejle Støbegods“ i Randers. 
Om søndagen lånte Niels Døpke ofte køretøjet for sammen med sin familie 
— også Christines søster og hendes mand — at køre på visit hos familien i 
Venning og Bigum o.s.v.

Parret havde kun 2 børn:
2AAga) MAJA KIRSTINE THOMSEN, f. 6.10.1896 i Randers, død 16.4.1920 i 

Randers, begravet på Nordre kirkegård.
Maja var ugift, ansat ved Crome & Goldschmidt som kassererske, men 
døde 24 år gi.

2AAgB) JACOB BØDKER THOMSEN, f. 15.6.1899 i Randers. Kontorist, Randers.
Jacob Bødker Thomsen er ugift. Hans store interesse for folkedans og 

som yngre også for skytte- og gymnastikforenings arbejdet er velkendt. Han 
har forskellige job, bl. a. i forbindelse med torvehandelen i Randers.

2AAI1) LOUISE KIRSTINE ANDERSEN, f. 19.4.1871 på Skakkenborg, Bigum,død 
12.7.1938, begravet på Ask kirkegård.
Gift med ANTON PEDERSEN, f. 9.1.1853 i Vellev sogn, Viborg amt. 
Lærer, Kvorning, Bøgeskov.
Anton Pedersen og Louise var beslægtede, begge BØDKERE.
Se under leE) Anton Pedersen, side 54.
Louise var Anton Pedersens anden hustru, hun havde kun 1 barn:

Thor, gift Sneftrup. Se side 82 og 83.
4. og 5 generation fortsat med børn og børnebørn af 2AC) JENS CHRI
STIAN ANDERSEN, f. 1827 (se side 86) og hustru Justine Riisberg, Laasby 
Skole:

2ACA) Andreas MARIUS ANDERSEN, f. 30.9.1860 i Laasby Skole og sogn, Aar
hus amt, død 30.4.1935 i København, begravet der.
Gift med THOMASINE DORTHEA SELMER, f. 29.9.1860.
Bogbinder, København S., Luganovej 14.

Parrets 3 børn er:
2ACAA) JENS CHRISTIAN ANDERSEN, f. 1.11.1888, i København.

Gift med OLGA RAMBØL, f. 4.5.1892 i Kristiania. Død.
Bogtrykker, Charlottenlund. — Egehøjsvej 22.
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Chr. Andersen giftede sig 2. gang med: ELINE DORTHEA JENSEN, f. 
28.7.1889. — I første ægteskab var 3 børn: Bjørn, Erik og Aage Rambøl 
Andersen.

2ACAB) JOHAN ANDERSEN, f. 18.2.1890 i København.
Gift med BODIL ANDERSEN, f. 23.9.1894 på Borum Bækgaard, Borum 
sogn. — Bogbinder, Gentofte. — Søagervej 25.
Johan Andersen overtog faderens virksomhed.

Parrets 2 børn er: Elisa og Birte Riisberg Andersen.
2ACAc) AGNES ANDERSEN, f. 24.12.1892 i København.

Gift med. NIELS POULSEN, musikpædagog, Amagerbrogade 87, Kbhv.
(Barnløse).

2ACb) Andrea AGNETHE KIRSTINE ANDERSEN, f. 28.10.1862 i Laasby sogn, 
død 26.4.1900, begravet på Aarhus ndr. kirkegaard.
Agnethe, der var ugift, døde af madforgiftning.
Se under søsteren 2ACd) Cathrine, s. 98.

2ACC) LAURS ANTON HØIRIS RIISBERG ANDERSEN, f. 24.11.1864 i Laasby 
sogn, død 23.7.24 i Aarhus, begravet der.
Gift med JULIE KIRSTINE REBÆKKA LARSEN, f. 22.11.1872 i Køben
havn, død 5.7.1951 i Aarhus, begravet der.
Exam. jur. 1886. Afdelingschef i „Nye danske, 1864“, Aarhus, Søndergade 2. 
Viede i København Vor Frue: 12.11.1898.

Parrets 5 døtre er:
2ACCa) ELLEN KATHRINE RIISBERG ANDERSEN, f. 29.7.1899 i København. 

Lærerinde, organist, Hørning St.
Ellen Riisberg — således benævnt — kom på Aarhus Kvindesemina

rium og kom i 1922 til Hørning Skole (v. Aarhus). Samtidig blev hun or
ganist ved kirken; den musikalske arv fra BØDKERNE var også kendt på 
E. R. — og med det af hende selv oprettede børnekor synger man julen 
ind hvert år i Hørning kirke. Selv var Ellen R. aktiv medlem af Hørning 
sangkor og en tid dets formand. — Hun prises af sine gamle elever som 
den afholdte lærerinde og gode pædagog. — Som folkedanser er E. R. 
kendt over det meste af Jylland.

2ACCb) AGNETE LOUISE RIISBERG ANDERSEN, f. 2.11.1900 på Frederiksbr. 
Toldkontrollør, Grønningen 9, København. — Ugift.
Agnete er student, cand. phil. fra Aarhus Katedralskole.

2ACCc) GERDA MARGRETE RIISBERG ANDERSEN, f. 9.8.1902 på Fr.berg. 
Fodplejeklinik, Søndergade 2, Aarhus.
Gift med LAURITS ANTON HØJRIS RIISBERG, f. 2.9.1884 på „Bo- 
rumgaard“. — Pens. sygehusforvalter, Dbm. — Fyensgade 6, Aarhus. 
Viede i Hørning kirke: 24.3.55.

Siden 1925 har Gerda R. A. haft fodklinik i Aarhus, men blev i 1955 
gift med sin slægtning, Laurits Riisberg, der nu som pensionist fordriver 
tiden med en bladkiosk i Aarhus; var ansat ved militærsygehuset i Næst
ved som forvalter.

Gerda Riisberg er slægtsinteresseret og har bidraget med adskillige 
meddelelser om sin slægt til denne slægtsbog.

2ACCd) ASTRID HELENE RIISBERG ANDERSEN, f. 4.1.1905 på Fr.berg.
Gift med 1) SØREN KRINGEL, død i Korsør i 1943.

2) SØREN PETER JENSEN, 29.12.1905.
Landarbejder, Voldby pr. Hammel. Viede 27.4.45 på rådhuset i Ebeltoft.

1+4 børn: Ellen, Anders, Søren, Lise og Lars.
2ACCe) GUDRUN BIRGITTE RIISBERG ANDERSEN,f. 29.12.06 i Kgs. Lyngby.

Stenograf ved FDB. — Ugift. — København.
(4. generation fortsat) :

2ACd) MARIE CATHRINE THERESIA ANDERSEN, f. 22.10.1866 i Laasby sogn, 
død 25.7.1900, begravet på Aarhus ndr. kirkegård. — Ugift.

Ligesom søsteren Agnethe blev Cathrine offer for en frygtelig madfor-
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giftning, hvorved 6 personer døde, og flere var dødssyge. Det skete ved en 
familiefest hos proprietær Blach, Sandby ved Hinnerup, (senere „Taastrup- 
gaard“ ved Ødum). Den tragiske hændelse vakte megen opsigt landet over; 
det var i juli måned år 1900.
4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af 2Ad) MARIE AN- 
DERSDATTER, (f. 1832) og SEVERIN MUNK, gårdmand og skovfoged 
i Erikstrup (s. 86).

2AdA) ANTON SEVERIN MUNK, f. 29.9.1855 i Erikstrup, Bigum sogn, død 19.4. 
1910 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med KRISTINE FREDERIKSEN, f. 25.6.1863 i Bigum sogn, død 19.7. 
1939 i Bigum, begravet der.
Gårdmand, Erikstrup, Bigum sogn. „Christiansminde“. Matr. nr. 28, 29, 30. 
Anton Munk overtog gårdfæstet efter faderen ved dennes død 1898.
Viede i Bigum kirke: 1886.

Deres 5 børn er:
2AdAA) KARL MARIUS MUNK, f. 19.3.1887 i Erikstrup, Bigum sogn.

G. m. ANTONETTE LAUSTSEN, f. 19.12.1884. Død 16.12.1942 i Bigum. 
Gdr. og sognefoged, „Smengsgaard“. — Viede i Glenstrup kirke.
Bigum. R. af Dannebroge, lægdsmand.

Marius Munks gode evner blev snart taget i brug af det offentlige, og 
ligesom broderen, Frederik, er han meget slægtsinteresseret. — Parret bo
satte sig opr. i Glenstrup, men i 1918 købte Marius M. fra fædrendegår- 
den ca. halvdelen af jorden og byggede „Smengsgaard“. — En søster og 
svoger, Pouline og Niels Pedersen, ejer hovedparcellen.

Antonette og Marius Munks børn er: Anton, Nikoline og Martha. 
2AdAB) FREDERIK MUNK, f. 24.10.1888 i Bigum sogn.

Gift med ANNA JOHANNE PEDERSEN, f. 27.7.1895 i Nr. Galten 
sogn. — Gdr. i Bigum. — Viede i Lindum kirke: 25.5.1917.

Fr. Munk er slægtsforsker og har forfulgt Munk-slægten langt til
bage i tiden, et arbejde han især efter at have afstået gården, har ofret me
gen tid på. Nu bor parret i Sdr. Onsild stationsby.

Deres 5 børn er:
Arne Severin, Ejnar, Aage, Kristine og Karen Margrethe.

2AdAc) ANE KIRSTINE MUNK, f. 7.11.1890 i Bigum sogn. — Død.
Gift med MARIUS DINESEN, (fra Hjertbro i Sønderjylland).
Gdr. i Vels pr. Viborg. — 1 barn: Helene Dinesen.

2AdAd) NIKOLINE MUNK, f. 4.9.1892 i Bigum sogn.
Gift med OTTO JENSEN. — Boelsmand, Ørum Sdrlg.
Viede i Bigum kirke: 15.5.1917. — 1 barn: Frode Jensen.

2 Ad Ae) POULINE MARIE MUNK, f. 4.6.1894 i Bigum sogn, død 4.8.1960.
Gift med NIELS PEDERSEN, f. 14.3.97, død 8.1.1937.
Gdr. i Bigum. — Viede i Bigum kirke: 17.7.17.

Niels’ og Poulines gård er hovedparcellen af Nikolines fødegård, af 
hvilken broderen Marius købte halvparten.

Deres 6 børn er: Karen, Esther, Hedvig, Børge, Aase og Tove.
2Adb) NIKOLINE MARIE MUNK, f. 8.9.1856 i Erikstrup, Bigum sogn, død 10.3.

1938 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med NIELS FREDERIK EMANUEL LANGE, f. 3.4.1836 i Bigum 
sogn, død 11.7.1920, begravet på Bigum kirkegård.
Gårdmand, sognefoged, Bigum. — Viede i Bigum kirke: 17.10.1879.

Niels Lange var søn af skovfoged i Bigum, Niels Nielsen Lange og hu
stru Elisabeth Gundersdatter, og overtog fæstet på sin fødegård efter faderen. 
— Det er Niels Langes søster, „Trine“, der var gift med skovfoged i Saxdal, 
Lindum skov: 2AB) Chr. Andersen Bødker (s. 86).

Der var kun en søn i ægteskabet:
2AdbA) SEVERIN LANGE, f. 25.6.1881 i Bigum sogn.

Gift med ANE JENSINE ANDERSEN, f. 1886, død 4.4.17, begravet i
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Bigum. — Gårdejer (fødegården), Bigum.
Severin L. giftede sig anden gang med HELGA CHRISTENSEN, f. 5.10. 
1889 i Harlev sogn, døde 5.11.1946, begravet i Bigum.

Børn: (3+ 6) Verner, Villiam, Gudrun, Anine, Rigmor, Signe, 
Dagny, Niels og Elise.

2Adc) POULINE CHRISTINE MUNK, f. 19.9.1858 i Erikstrup, Bigum sogn, død 
5.3.1894 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med CHRISTEN RASMUSSEN, f. 21.8.1858 i Bigum sogn, død samme 
sted 9.9.1903. — Gdr. i Bigum. — Viede i Bigum kirke: 6.5.1884.

Deres 5 børn er:
2AdcX) CHRISTEN ANDERSEN MUNK, f. 16.10.1882 — døde som invalid i 

Hobro.
2AdcA) SEVERIN RASMUSSEN, f. 6.7.1885 i Bigum sogn, død 1907, 22 år gi., 

begravet i Bigum. Kom ulykkelig af dage ved arbejde med et tærskeværk. 
(Fortsat børn af Pouline Munk og Chr. Rasmussen, Bigum).

2AdcB) RASMUS RASMUSSEN, f. 6.7.1885 i Bigum sogn (tvilling til Severin). 
Gift. — Hotelejer m. m., Nebraska, USA.
Rs. Rasmussen udvandrede til USA, hvor han blev gift og flyttede en del 
omkring, havde en tid et hotel. Det menes at være sorgen over tvillinge
broderens bratte død, der drev Rasmus ud i denne omflakkende tilværelse.

Ingen børn.
2AdcC) ANTON RASMUSSEN, f. 25.6.1887 i Bigum sogn.

Gift med VIOLA SØRENSEN, f. i Nebraska, USA, af danske forældre. 
Farmer, Peters, Nebraska, USA. — Viede i Dannebrog Kirke, Nebraska. 
Anton udvandrede til USA i 1910.

Deres 4 børn er: Paul, Carl, Elvira Marie og Norman.
2AdcD) CARL MARIUS RASMUSSEN, f. 30.10.1890 i Bigum sogn.

Gift med AGNES (?), f. 7.4.1889 i Hillerslev, Thy.
Gdr. i Sønderbæk m. fl. steder. Nu: Bøsbrovej 3, Vorup pr. Randers.
Viede i Nørbæk kirke: 26.2.14.
Carl R. startede som møller i Subæk Mølle, Tapdrup sogn, men var senere 
gårdejer i Sønderbæk og Kastbjerg (v. Havndal) kom derefter til Vorup, 
hvor parret nu, 1960, bor.

Deres 6 børn: Kristine, Anker, Dagmar, Esther, Gerda og Mary.
Om sin datter, Dagmar, beretter Carl Rasmussen med berettiget stolthed 
om den karriere hun har gjort i det fremmede. Hun var korrespondent ved 
den amerikanske besættelseshær i Berlin, senere Wiesbaden, og traf her sin 
mand, Arthur Mantey, der var ved flyvervåbnet og nu er nationaløkonom. 
Parret bor i South Bend, Indiana.

2Adce) MARIE RASMUSSEN, f. 5.1.1893 i Bigum sogn.
Gift med MADS MADSEN, gdr. i Katbjerg pr. Mariager.
Viede i Set. Mortens kirke, Randers: 27.10.22.
Parret, der nu bor på Hovvej i Mariager, har 2 børn: Anders og Bodil.

4. generation fortsat:
2AdD) Dødfødt drengebarn, f. 1861.
2AdE) LAURITS SEVERIN MUNK, f. 16.6.1862 i Erikstrup, Bigum sogn, død 

26,1.50 i Fastrup, Vammen sogn begravet i Bigum.
Gift med MARIE CATHRINE CHRISTENSEN, f. 1.4.1862 i Bigum sogn, 
død 13.7.46 i Bigum, begravet der.
Gdr. og skovfoged, Bigum. — Viede i Bigum kirke: 11.11.1887.

Deres 4 børn er:
2AdEa) KAREN MARIE MUNK, f. 20.1.1890 i Bigum sogn.

Gift med NIELS ANDR. CHRISTENSEN LUNDGREN, død 29.2.1952. 
Boelsmand, Hærup, Klejtrup sogn. Viede i Bigum kirke 11.7.16. Barnløse,

2AdEb) KRISTINE SOFIE MUNK, f. 22.5.1891 i Bigum sogn.
Gift med MADS CHR. MADSEN, gdr. i Vammen.
Viede i Bigum kirke: 22.5.14. — 2 børn: Aage og Gerda.
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2ÅdEc) POULINE MUNK, f. 19.5.1894 i Bigum sogn.
Gift med EJNAR NIELSEN, lærer i Bigum. Nu: Kirkebækvej 50, Viborg, 
Viede i Bigum kirke: 10.5.1918. — 2 børn: Runa og Uffe.

2AdED) SEVERIN MUNK, f. 20.6.1898 i Bigum sogn.
Gift med JOHANNE LAIER, f. 3.8.1900 i Foulum sogn, død 1935. 
Forpagter af „Søvig“, Lindum, nu fagforeningsformand i Viborg, siden 
1932. — Viede i Tjele kirke: 20.6.24.
Severin Munk giftede sig i 1944 med Meta Nygaard fra Haderup sogn.

2 børn i første, og 1 i andet: Ragna, Elna og Jette.
2Adh) SEVERINE AGNETHE MARIE MUNK, f. 10.5.1867 i Erikstrup, Bigum 

sogn, død 9.10.1909 i Randers, begravet der.
Gift med ANTON JØRGEN KROGH, f. 19.11.1850 på Als, død 3.5.1914 i 
Randers, begravet der.
Gdr. i Jenneum pr. Spentrup, senere ejendomsmægler, Randers.

Parret 2 børn er begge født i Jennum, Spentrup sogn:
2AdhA) PETER KROGH, f. 24.2.1893, død i Randers 5.9.1949.
2Adhb) POULINE KROGH, f. 8.4.1896.

Gift med CARL BJARNE, f. 22.5.1895 i Hjarup, død 9-3.56. 
Stationsmester i Flakkebjerg, Sjælland. Fru Pouline Bjarne bor i Køge.

I barn: Carl Aage Bjarne, gift med Hedvig Munk (næstsøskendebørn). 
Bor i Køge.

2AdI) CHRISTIAN SOFUS MUNK, f. 30.7.1872 i Erikstrup, Bigum sogn, død 
11.1.1944.
Gift med MARIANE PEDERSEN, født i Hejring, død i september 1959. 
Boelsmand, Fastrup, Vammen sogn. — Deres 2 børn er:

2AdIa) POULINE MUNK, f. 4.4.1904 i Vammen sogn.
Gift med CHRISTIAN BAY, f. 2.3.1902 i Vammen sogn.
Gdr. i Fastrup pr. Viborg, Vammen sogn.

Parret har 10 børn alle født i Vammen sogn: Kristian, Gunnar, Oluf, 
Egon, Krista, Verner, Erna, Jørgen, Henning og Grethe.

2Adfb) MARIE MUNK, f. 29.4.1906 i Vammen sogn.
Gift med SIGURD PEDERSEN, boelsmand i Fastrup pr. Viborg.

1 barn: Vita Pedersen.
Marie og Sigurd P. overtog Maries moders hjem i Fastrup.

4 og 5. generation fortsat med efterkommere af 2B) Niels Christensen Bødker og
hustru lb) Ane Kirstine, „Baljen“.

Børn og børnebørn af 2Ba/lba Marie Cathrine (Trine) Nielsdatter og 
to ægtefælder: Niels Christensen og Peter Nielsen (s. 88).

2Baa/lbaa) KRISTINE NIELSEN, f. 6.7.1856 i Viborg Domsogn, død 27.5.1932 
i Ans, Grønbæk sogn, begravet der.
Gift med ANDERS NIELSEN SØRENSEN (POULSEN), f. 20.4. 
1864, død 27.4.1935, begravet på Grønbæk kirkegård.
Boelsmand, Ans, Grønbæk sogn. — Viede i København i 1888.

Som ung pige havde Kristine pladser i København, og her lærte 
hun den stoute Anders Poulsen at kende; han var dengang ansat ved 
Københavns politi, en høj, kraftig mand af den type, man dengang 
foretrak ved politiet, hvortil han kom efter endt militærtjeneste. Men 
alligevel blev Kristines ægteskab ikke nogen dans på roser. Den alt 
for lette adgang til spiritus var en stadig fristelse for Anders; det blev 
deres ulykke. Efter nogle års forløb måtte Anders forlade sin tjeneste 
ved politiet. Parret flyttede til Jylland og etablerede sig med en lille 
ejendom i Ans, hvor de under trange kår opfødte en børneflok på 
opr. 7 børn:

2Baaa/lbaaa) EMMA EMILIE SØRENSEN, f. 13.9.1888, død 24.9.57, begra
vet på Sahl kirkegård.
Gift med RASMUS BERTEL SØRENSEN, f. 14.1.1878, død
17.11.46, begravet på Sahl kirkegård.
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Murer, Skibelund, Sahl sogn.
Ligesom moderen fik Emma ret ublide kår — og af samme 

årsag, men hun lod sig ikke kue, bevarede sit friske, djærve hu
mør, og kunne da glæde sig over sine gode og dygtige børn, 8 
ialt: Abel, Anna Kristine, Arthur, Arne Aksel, Arild, Alf rida, 
Alfred og Anders Kristian.
POUL MARIUS SØRENSEN, f. 26.2.1891.
Gift med KRISTINE THOMSEN, f. 2.6.1890. — Restauratør.

4 børn: Svend Erik, Poul, Knud og Erly.
NIELS MOGENS SØRENSEN, f. 24.12.1893.
Gift med ANNA THOMSEN, f. 6.3.1913.
Bagermester, Hals, senere Aalborg.

6 børn: Niels, Anders, Georg, Poul, Louise og Svend Ove. 
LOUISE SØRENSEN, f. 31.10.1895. — Ugift.
Oprindelig sygeplejerske, men kunne ikke udholde arbejdet og 
etablerede sig som hjemmevæverske i Viborg.
Martine, f. 1897 — døde 6 år gi.
AGNETHE BØDKER SØRENSEN, f. 30.10.1899.
Gift med POUL BOCK, f. 29-9.1890.
Forvalter på Cementfabrik i Aalborg.

3 børn: Edith, Ove og Grethe.
MARTHINUS BERTEL SØRENSEN, f. 8.4.1902.
Gift med ALMA ELFRIDA SØRENSEN, f. 7.2.1906. 
Frugtplantageejer, Ans, Grønbæk sogn.

8 børn: Asta, Kaj, Bent Bødker, Anders, Niels, Erna,
Poul og Ove.

4. generation fortsat:
NIELS NIELSEN, f. 23.8.1862 i Viborg Domsogn, „Kristinelund“, 
død, 16.12.1903 i Hersom sogn, begravet der.
Gift med JOHANNE PETERSEN, f. 8.3.1856 i Vammen sogn. 
Boelsmand, Hersom sogn, Viborg amt. — Deres 4 børn er: 

2BaBa/lbaBa) ANNA KATHRINE NIELSEN, f. 19.3.1888 i Hersom sogn.
Gift med ANDERS REFSGAARD, tekstilfabrikant, Silkeborg. 
Viede 8.11.10. — Ingen børn.
ANDERS PETER NIELSEN, f. 29-6.1889 i Hersom sogn. død 
2.1.59.
Gift med JENNY NIELSINE JENSEN.
Boelsmand, Hersom. — Viede 23.4.15.

5 børn: Børge, Niels Juul, Karen, Knud Skytte og Anna. 
NIELS BØDKER NIELSEN, f. 4.2.1893 i Hersom sogn.
Gift med AGNETHE ORMSTRUP. — Viede 15.10.25.
Musiker, musiklærer, Vodroffsvej 48, København V.
Samtidig med sin musikervirksomhed har Niels Bødker ledet 
forskellige amatørorkestre og ensembler i København og var til
lige lærer for bl. a. Tivoligardens Musikkorps. Han er altså BØD
KER, også af gavn.

3 børn: Kaj, Else og Lis.
NIELS MARTINUS NIELSEN, f. 15.5.1894 i Hersom sogn. 
Gift med 1) ANDREA KRISTINE TONNISEN, f. 20.5.1894, 

død 31.1.54. — Viede i Tostrup kirke: 29.9.16.
2) JOHANNE MARIE JESPERSEN, født i Vemb 

4.9.1904. — Borgi. gift i Hammershøj 11.5.55. 
Landpost, Hammershøj.
Martin — således kaldet — eller „Den bette Post“, så ved en
hver i Hammershøj og videste omegn, hvem der er tale om, har 
sit særpræg og følger ikke altid den almindelige parole, men han 
har June og er en god foredrager af en vise. Som yngre trakterede

2BaaB/lbaaB)

2BaaC/lbaaC)

2Baad/lbaad)

2Baae/Ibaae)
2Baaf/lbaaf)

2BaaG/lbaaG)

-^2BaB f1 baB)

2BaBB/lbaBB)

2BaBC/lbaBC)

2BaBD/lbaBD)

102



han både violin og harmonika; jo, der er musik i ham. Martin 
har tillige givet adskillige gode bidrag til denne slægtsbog — 
han er jo barnebarn af „Faster Trine“.

8 børn, alle af første ægteskab:
Gerda, Esther, Kaj, Selma, Anne, Oda, Ruth og Kaj Lykke.

4. generation fortsat:
2Bac/lbac) ANNA KIRSTINE NIELSEN, f. 14.9.1864 i Viborg Domsogn, død 

6.1.1923 i Esbønderup sogn, begravet der.
Gift med NIELS PEDER HANSEN.
Boelsmand, Esbønderup, Sjæll. Viede i Esbønderup kirke: 12.5.1888. 

Deres 3 børn er:
2Baca/lbaca) NIELSINE MARIE HANSEN. Ugift. (Yderi. opl. mangler). 

2BacB/lbacB) SØREN CHRISTIAN HANSEN, f. 1893 i Esbønderup.
Boelsmand i Esbønderup.

2Bacc/lbacc) MARIE PETRINE HANSEN, f. 1895 i Esbønderup.
Gift med LAURITS ANDERSEN, tømrermester, Maarum, Sjæll. 

2BaD/lbaD) THOMAS NIELSEN, f. 3.5.1866 i Viborg Domsogn, lever i 1960.
Gift med ANE MARIE LETH, f. 9.2.1873 i Lund, Roum sogn, Vi
borg amt. — Viede i Roum kirke: 19-11.1895.
Gdr. i Lund, Roum sogn (pr. Møldrup).
Trods sin høje alder er „Thomas i Loon“ stadig rask og rørig og kan 
stadig på sin lune måde fortælle muntre eller karakteristiske træk om 
slægtens ældste, som hans mor, „Trine“ (søster til Knud Skytte) har 
fortalt ham om; bl. a. historien om „Wåshus-Drammen“ (se s. 94 ne- 
derst). Som soldat var Thomas „Spillemand“ — han blæste trompet. 
Han overtog gården efter sine svigerforældre, og parret har i deres 
lange ægteskab — de har nu haft krondiaman tbryllup — slidt trofast 
ved hinandens side, indtil de overdrog gården til sønnen Anders Leth, 
og flyttede til datteren Kathrine i V. Bjerregrav, men er nu på Klej- 
trup Hvilehjem. — Også hustruen er særdeles frisk af sin alder og be
væger sig med utrolig lethed. Thomas får sin daglige snaps. Det hol
der indvoldene friske, siger han! — Parrets 5 børn er:

2BaDa/lbDa) AGNES CAMILLE MARIE NIELSEN, f. 9.9.1896 i Roum sogn.
Gift med NIELS NIELSEN, f. 2.8.1896, død 22.4.1957, begra
vet på Roum kirkegård. — Husmand, Lund, Roum sogn.
Viede i Roum kirke: 4.11.19. Enken bor nu i Ørris pr. Hobro.

1 barn: Egon Nielsen.
2baDB/1baDB) PETER MARIUS NIELSEN, f. 23.1.1900 i Roum sogn, død 

12.11.1925.
Gift med KRISTINE ØSTERGAARD, f. 21.12.1900.
Bmd. i Ørris pr. Hobro. Viede i Hersom Kirke 23.3.23.
Peter druknede i Hærup Sø under forsøg på at redde en dreng 
fra at drukne. — Ingen børn.
MARIE CATHRINE NIELSEN, f. 28.6.1902 i Roum sogn. 
Gift med NIELS LASSEN, f. 17.9.1897, død 7.9.36.
Husmand i Brøndum pr. Hobro. — Viede i Roum kirke 8.1.29.

1 barn: Karen, gift Krath.
Niels Lassen omkom i en grusgrav, der styrtede sammen om ham. 
— Cathrine har nu et brødudsalg i V. Bjerregrav og har sine 
gamle forældre boende hos sig.
ANDERS LETH NIELSEN, f. 29.6.1904 i Roum sogn.
Gift med AGNES K. JENSEN, f. 14.9.1908.
Gårdejer i Lund, overtog sin fødegård.
Viede i Klejtrup Kirke 6.12.32.

1 barn: Christa, gift Thomsen.
Niels Nielsen, f. 19.5.1906, døde ll/2 år gi.

2BaDc/lbaDc)

2BaDD/lbaDD)

2BaDE/lbaDE)
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2Bae/lbae) ANE MARIE NIELSEN, f. 25.3.1868 i Viborg Domsogn, død 26.2. 
1955 i Silkeborg, begravet i Grønbæk sogn.
Gift med CARL HENRIKSEN, f. 3.5.1865 i Hillerød, død 1.7.33, 
begravet på Grønbæk kirkegård.
Bager, skovarbejder m. m.
Hillerød, Bigum, Vammen, m. fl. steder. — Deres 8 børn er:

2BaeX/lbaeX) SØREN JERLYNG (navneforandring) f. 1887.
Gift med KAMILLA ANDERSEN. Død. — (Barnløse). 
Vaskeriejer m. m., København, Mynstervej 15, III.

2Baea/lbaea) ALMA CATHRINE INGRID HENRIKSEN, f. 18.1.1891 i 
Esbønderup.
Gift med 1) EDVIN HANSEN, skrædder i Hillerød.

2) CHRISTEN PEDERSEN, f. 22.3.1869 i Ugger-
løse sogn, død 4.4.1936 i Hillerød.

Savskærer, Horserød. — 1 barn: Svend-Gunnar Pedersen. 
(Fortsat børn af Ane Marie og Carl Henriksen, Hillerød).

2Baeb/lbaeb) OLGA NIKOLINE HENRIETTE KIRSTINE HENRIKSEN, 
f. 18.1.1893 i Hillerød.
Gift med JENS METHMAN, f. 24.1.1888 i Vivild s., Jylland. 
Telefonmontør, Vorup. — Viede i Silkeborg 1915.
Jens Methmann er nu pensioneret, men udfolder stor aktivitet 
som hønseriejer i Vorup, Mosevej 2.

5 børn: Kristian, Jens, Louise, Svend Aage og Kaj. 
2Baec/lbaec) CARLA MARIE LOUISE HENRIKSEN, f. 8.1.1895 i Hillerød.

Syerske, Silkeborg. 1 søn: Luftkaptajn Egon Blæsild Henriksen. 
2BaeD/lbaeD) HENRIK OLSEN HENRIKSEN, f. 29.10.1896 i Troestrup,

Møldrup sogn.
Gift med 1) Kathrine Jensen. 2) Lilly Andersen. 3) Karen 
Margr. Hansen. — Arbejdsformand, Silkeborg.

5 børn: Villy, Jørgen, Poul-Erik, Carsten og Hans Chr. 
2Baee/lbaee) INGER CHARLOTTE FREDERIKKE HENRIKSEN, f. 23.10.

1898 i Hvornum sogn. Ugift syerske, Remstrupvej 5, Silkeborg. 
Inger H. er meget slægtskær og har bidraget med oplysninger til 
denne slægtsbog.

2BaeF/lbaeF) ALFRED HARALD ERNST HENRIKSEN, f. 29.8.1900 
i Bigum sogn. — Telefonmontør, Struer.
Gift med MARY KJÆR, f. 18.1.1902 i Brædstrup sogn.

3 børn: Anni, Børge og Lis Henriksen.
2Baeg/lbaeg) JENNY MARIE JOHANNE HENRIKSEN, f. 23.12.1902 

i Bigum sogn.
Gift med 1) CARLO MICHAEL PETERSEN, glarmester, 

Horsens. Viet 7.3.20 i Silkeborg.
2) JEPPE PAULI THOMSEN, f. 26.11.1902 i Hor

sens. — Trykkeriarbejder, Horsens.
Børn (3 + 1) : Johnni, Lis, Henning og Else.

2BaeH/lbaeH) ERNST KAJ HENRIKSEN, f. 20.8.1904 i Hersom sogn.
Gift med JOHANNE (BERGGREN), f. JENSEN, f. 26.1.17 i 
Ejstrupholm. — Skomagermester, Horsens.

1 barn: Mogens Berggren Henriksen.
4. generation fortsat:

2BaF/lbaF) NIELS MARTINUS NIELSEN, f. 11.7.1870 i Viborg Domsogn. 
død 11.8.1934 i Oslo, Norge, begravet der.
Gift med OLAVA ROHNÉ, f. 26.2.1868 i Norge, død 28.7.51 i Oslo. 
Uniformsskrædder, Oslo, Norge. — Viede i Oslo, Pauluskirken: 1894. 
Efter uddannelse i Danmark rejste Martinus til Norge, hvor han bo
satte sig 1903, boede i Oslo. — Deres 4 børn er:
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2BaFa/lbaFa) LILLI NIELSEN, f. 25.6.1894.
Gift med DIDRIK ANDERSEN. — Erhverv ?
Viede i V. Aker kirke: 21.12.13. — Bopæl: Grefsen, Norge.

4 børn: Gerd, Harry, Leif og Arne.
ASTRID NIELSEN, f. 26.2.1897.
Gift med BJARNE MØLLER CHRESTENSEN. Erhverv ?
Viede i V. Aker kirke: 10.7.18. — Bekkalagshøgda, Norge.

1 barn: Bjørn Chrestensen.
SOLVEJG NIELSEN, f. 6.8.1902 i Oslo.
Gift med WALDEMAR JØRGENSEN.
Konsulent i London, England. Viede i Nordstrand kirke, Norge: 
6.9.30 — 1 barn: Grete Jørgensen.
ASLAUG NIELSEN, f. 1905 i Oslo — død 2 år gi.

4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af 2BB/lbB) JA
COB NIELSEN (1830) („Knud Skytte“) og hustru CATHRINE 
(s. 89).
ANE KIRSTINE NIELSEN, f. 3.7.1858 i Hvilsom sogn, Viborg 
amt, død 20.12.1919 i Aarhus, begravet i Kolind.
Gift med ANDERS LARSEN, f. 2.2.1853 i Kjøng-Højrup sogn, 
Odense amt, død 1.2.1909 i Kolind sogn, begravet der.
Gdr. i Kolind, Randers amt. — Viede i Sjelle Kirke: 22.5.1885. 
Gården var på ca. 22 tdr. Id. — Deres 5 børn er:

2BBaA/lbBaA) JACOB LARSEN, f. 6.8.1886 i Kolind sogn, død 19.2.1922 i 
Ørum Dj urs, begravet der. — Mejeribestyrer, Ørum Dj urs.
Gift med MARGRETHE CAROLINE SIMONSEN, f. 26.4.1890 
i Ørum sogn.
Viede i Ørum Djurs kirke: 12.11.1915.

3 børn: Knud, Anna Marie og Jens Anker.
ANNA LARSEN, f. 24.7.1888 i Kolind sogn.
Gift med CLAUDIUS MORTENSEN, f. 3.2.82 i Aalsø sogn. 
Gdr. i Homaa pr. Aalsø. — Viede i Homaa kirke: 15.10.09. 
Gården er på 45 tdr. Id.

2 børn: Inger og Niels Erik (fødegrd).
CATHRINE LARSEN, f. 2.12.1890 i Kolind sogn.
Lærerinde, Rungstedvej 22, Aarhus. — Ugift.
MINNA MARIE LARSEN, f. 7.1.1894 i Kolind sogn.
Gift med CARL JACOBSEN KROGH, f. 7.6.93 i Homaa sogn. 
Gdr. i Aalsrode pr. Aalsø. — Viede i Homaa Kirke: 3.11.17.

4 børn: Anna, Johanne, Anders og Jørgen J. Krogh.
SOFIE ELISABETH LARSEN, f. 7.1.1897 i Kolind sogn. 
Lærerinde, viceskoleinspektrice, Rungstedvej 22, Aarhus. Ugift.

KLEMENS CHRISTIAN MONRAD NIELSEN, f. 16.2.1860 i Vorde 
sogn, død 12.7.1929 i København, begravet der.
Gift med LAURA KIRSTINE RASMUSSEN, f. 31.12.1853 i Glcrup 
sogn, død ? — Begge begravet på Solbjerg kirkegård. 
Overpolitibetjent, København. — Kgl. translatør.
Christian Nielsen var velbegavet og i besiddelse af betydelig kunnen, 
færdigheder, han gennem årene havde tilegnet sig. Han var således 
kgl. translatør, og hans kærlighed til slægten gjorde ham til en hyp
pig gæst på Lands- og Rigsarkiv, ligesom han i sine sparsomme ferier 
ofte rejste rundt og besøgte slægtens ældste og fik dem til at fortælle. 
Hans optegnelser ligger for en stor del til grund for de meddelelser 
om slægtens ældste, der er indarbejdet i denne slægtsbog, værdifulde 
oplysninger, som ikke siden ville kunne fremskaffes. Og hans oplys- 
ninger er altid præget af omhyggelighed og med sans for detaljerne. 
— Hustruen Kirstine, og Chr. N. var søskendebørn, idet mødrene 
var søskende, begge af Monrad-slægten, som Chr. N. også har gran-

2BaFb/lbaFb)

2BaFc/lbaFc)

2BaFd/lbaFd)

2BBa/lbBa)

2BBab/lbBab)

2BBac/lbBac)

2BBad/lbBad)

2BBae/lbBae) 

BBB/lbBB)
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sket tilbage i tiden. Ægteskabet var imidlertid ikke lykkeligt. — De
res eneste barn er:

2BBBa/lbBBa) MARIANE MONRAD-NIELSEN, f. 11.11.1887 i København, 
død i august 1952, begravet i København.
Mariane, der forblev ugift, var lærerinde og som sådan dygtig og 
samvittighedsfuld. Hun kom af dage ved en trafikulykke — blev 
påkørt af et automobil.
Mariane Nielsen adopterede et drengebarn: ?

4. generation fortsat:
2BBC/lbBC) NIELS ANDREAS NIELSEN, f. 11.2.1862 i Vorde sogn, død 18.3. 

1919 i Viborg, begravet der.
Gift med leac) DORIS MARTINE HOGREBE, f. 14.2.1869 i Viborg 
Domsogn, død 19.10.1935 i Viborg, begravet der.
Fuldmægtig i Kreditforeningen. St. Blichersgade 3, Viborg.
Viede i Viborg Domkirke: 1893.
(Niels og Doris Nielsen, Viborg, fortsat) :
Niels og Doris, f. Hogrebe, var næstsøskendebørn, begge af BØDKER- 
slægten (se Doris’ forældre side 51). Det er derfor ikke underligt, at 
der er musik i dem begge. Niels N. dyrkede violinspillet i sine yngre 
år, og ikke få af de gamle folkedansemelodier af BØDKER’nes re
pertoire er videreført gennem ham og hans brødre; deres far var jo 
en habil violinspiller (se s. 89). Om Doris’ smukke sangstemme og 
musikalske anlæg (hun spillede klaver som ung) har andre berettet. 
Da Niels N. som ungt menneske kom til Viborg som manufaktur
ekspedient, var det naturligt, at han besøgte sin slægtning, faderens 
kusine Jacobine, gift med bagermester W. J. Hogrebe i LI. Set. Hans
gade 19, (s. 51), og det er også naturligt, at han forelskede sig i den 
kønne, livlige Doris Hogrebe med de blå øjne og det kønne smil. 
Det blev til bryllup i 1893, og den særdeles holdne bagermester Ho
grebe stillede et helt hus til de unges rådighed, St. Blichersvej 3, der 
blev deres fremtidshjem, hvor deres børn er født.

Og ved sine gode menneskelige og faglige egenskaber kvalifice
rede N. N. sig til stillingen som assistent ved Kreditforeningen og 
avancerede til fuldmægtig. — N. N. var meget af en selskabsmand, 
veltalende og munter i vennelag, og når han og hans brødre kom sam
men blev barn- og ungdomsminder fra Sjelle og Lindum-slægtningene 
trukket frem og genfortalt med lune. Også Doris havde sans for hu
mor og faldt godt ind i ensemblet, også når brødrene fik violinerne 
hentet frem og mueiserede af hjertens lyst. — Under en festlighed 
hos nogle gode venner sank Niels Nielsen pludselig sammen, ramt af 
et hjerteslag, mens han holdt en tale. Han blev kun 57 år gi.

En ejendommelig oplevelse, Doris havde som yngre kone, skal 
meddeles: Hendes mand, Niels N. var på rejse, og nu ventede hun

•*3’v ham hjem med toget. Tilfældigt ser hun ud af yderdøren, og ser som
i et syn i skyerne to tog køre sammen! Det viste sig at være på samme 
tidspunkt som „Bramminge-ulykken“ skete, men til alt held var N. N. 
ikke med dette tog. Man forstår, at synet gjorde et stærkt indtryk på 
familien, i særdeleshed på Doris. — Parrets 3 børn er:

2BBCa-lbBCa/leaba) ASTRID MARIE KATHRINE NIELSEN, f. 18.3.1894 i 
Viborg Sdr. sogn. — Adr. Langelandsgade 41, Aarhus. 
Overassistent, Jydsk Telefon, hovedkontoret, Aarhus.
Astrid er ugift, men den nære tilknytning til slægten BØD

KER fornægter sig ikke. Astrid er fuld af musik og var især som 
yngre en fortrinlig klaverspiller. Efter nogle år som privatlærer
inde, bl. a. på herregården „Kaas“ i Salling, var hun en tid i hu
set hos sin moster og onkel, Emma og Anton Kjær Jensen, den
gang Værum, hvor hun hjalp mosteren med undervisningen af
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dennes musikelever. — I 1919 fik Astrid ansættelse på Jydsk
Telefons kontor i Aarhus, hvor hun netop har haft 40-års jubi
læum som en samvittighedsfuld, pligtro og påskønnet medhjælper.

2BBCb-lbBCb/leabb) DORIS INGEBORG NIELSEN, f. 2.11.1898. i Viborg.
Gift med JENS JØRGEN JENSEN, f. 6.10.1896 i Kolding. 
Viede i Viborg Sdr. Sogns kirke: 15.5.1923.
Jørgen Jensen er nu bankfuldmægtig ved Privatbanken i 

København og bor: Fuglegaardsvej 28, Gentofte. Efter vielsen 
boede parret i Kolding, hvor J. J.s far var paraplyfabrikat. Som 
ung syslede J. J. med malerkunst og musik og havde et betyde
ligt talent for begge dele, men har vel fundet bankstillingen mere 
solid for økonomien. Også Ingeborg er musikalsk; hun spilleda 
og sang smukt i sine unge år. — Foruden et adoptivbarn: Aase, 
har parret en søn: Niels Martin Jensen, der døde 1960, kun 26 år 
gammel.

2BBCC-lbBCC/leabC) JACOB KNUD VILHELM HOGREBE-NIELSEN, f. 5.r
1900 i Viborg Sdr. Sogn. — Cand. pharm. — Aars Apotek.
Gift med 1) THORBJØRG SIGURDSDATTER, f. 9.8.

1903 i Reykiavik, Island. Viede s. st. 9.8.1925.
2) EDITH HARRITZ, f. 10.10.1911 i Viborg 

Sdr. Sogn. — Viede i Gentofte, sygehuset: 
3.1.1950.

Også for Knuds (opkaldt efter sin farfar, Knud Skytte) ved
kommende mærker man det nære slægtskab med det gamle musi
kanter-dynasti fra Lindum, både musikalsk og af temperement. 
Hans gennemmusikalske, kultiverede violinspil er kommet til ud
foldelse som medspiller i strygekvartetter og andre ensembler med 
lødige og krævende opgaver på repertoiret. Og han ynder at 
„slappe af“ ved de gamle folkedansemelodier, som han selv gen
nem øret har modtaget dem fra faderen og hans slægt. Skønt 
Knud H.-N. ikke ynder at komme i offentlighedens søgelys har 
han åbenbart ikke kunnet undgå forskellige hverv som bestyrel
sesmedlem af Historisk Samfund for Viborg Amt, i bestyrelsen 
for Overlund Borgerforening, næstformand i Dansk Farmaceut- 
forening, Viborg-Skive kredsen, hvilket viser en del af hans man
ge interesser. — Sin første hustru lærte H.-N. at kende, da han i 
1924—25 var kandidat på et apotek i Reykiavik. Efter vielsen 
kom parret til Danmark, hvor H.-N. var kandidat på apoteker i 
København og Viborg. Dette ægteskab blev dog opløst, og efter 
at han d. 30.9.1949 havde fået bevilling på Aars Apotek, blev 
han gift med Edith Harritz (af ,,Kartoffeltysker“-slægt), der er 
en meget sympatisk og intelligent kvinde, der tilmed blev en god 
veninde og vejleder for H.-N.s to døtre af 1. ægteskab. — I an
det ægteskab er en søn.

Børn: Doris, Asta og Niels Jacob.
4. generation:

2BBD/lbBD) LUDVIG MØLLER NIELSEN, f. 5.7.1863 i Vorde sogn, Viborg 
amt, død 28.8.1939 i København, begravet der.
Pianostemmer ved „H. & M.“, Kbhv. — Adr.: Carstensgade 50, F.

Ludvig Nielsen er — hvad fornavnene angår — opkaldt efter 
faderens, „Knud Skytte“s højtelskede seminarieforstander på Ranum 
Seminarium, Ludvig Chr. Møller. Således ønskede man dengang at 
hædre sin afholdte foresatte. — Ludvig Nielsen fik sin fine uddan
nelse hos Hornung & Møller i København og blev med årene een af 
det store firmas mest betroede medarbejdere. Det var således ham be
troet at holde bl. a. Statsradiofoniens koncertflygler stemte og i orden. 
Ludvig N. var en hyggelig mand med et eget stilfærdigt lune. Også
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han strøg i sine yngre år violinen, men altså kun for sin egen for
nøjelses skyld. L. N. var i sine ældre år meget optaget af den reli- 
giøst-filosofisk bevægelse, der kalder sig „Theosofi“.

2BBe/lbBe) KIRSTINE NIELSEN, f. 10.5.1865 i Vorde sogn, død 27.11.1899 i 
Aarhus, begravet der.
Gift m. VILHELM BIRKEFELDT, f. 23.9.1863 i Aarhus. Død s. st. 
Frisørmester, Aarhus. Kunstmaler. — Viede i Sjelle kirke: 10.5.1887.

Ved siden af sit egentlige fag havde Vilh. Birkefeldt talent som 
tegner og maler, der måtte aftvinge respekt, og han havde god afsæt
ning på sine billeder. Desuden dyrkedes musikken i dette hjem.

Deres børn er sønnerne Knud, Svend og Valdemar, samt datteren
Lilli:

2BBeA/1bBeA) KNUD SKYTTE BIRKEFELDT, f. 15.9.1887 i Aarhus Doms.
Gift med OLGA LOUISE JOHNSEN, f. 25.7.1896 i Hald sogn,
Randers amt. — Organist, klaverpædagog, Kystvej 57, Aarhus.
Viede i Randers Set. Peders kirke: 1921.

Knud Skytte må vist betegnes som BØDKER-slægtens musi
kalske topskud — den, der har drevet det videst. Foruden at være 
en dygtig og anerkendt organist (ved Vor Frue kirke) har han 
drevet sit klaverspil frem til det virtuose og er tillige kendt som 
en af landets betydeligste klaverpædagoger, der tæller flere af 
vore dygtigste pianister blandt sine elever. K. S. har også kon
certeret, både som organist og som pianist. Han fik sin første ud
dannelse ved Aarhus Privatkonservatorium (J. D. Bondesen). 
Nogle enkelte kompositioner har han også begået. — Fru Olga 
har især syslet med kunsthåndværk, og forældrenes talenter måtte 
nødvendigvis smitte af på børnene, af hvilke datteren Eva er bil
ledhugger.

Børnene er: Eva, Ib og Lene Skytte Birkefeldt. 
2BBcb/lbBeb) LILLI BIRKEFELDT, f. 29.12.1888 i Aarhus Vor Frue sogn,

død 31.5.1955, begravet i Knebel.
Gift med ALFRED MARINUS MOGENSEN, f. 10.6.1891, død
12.6.30. — Vognmand, Knebel. — Viede i Aarhus Domkirke
16.3.16.
Lilli havde svage nerver og måtte en tid lade sig indlægge på
Nervesanatorium. — 1 barn: Gudrun Mogensen.

2BBeC/lbBeC) SVEND WALTHER WILHELM BIRKEFELDT, f. 13.12.1890
i Aarhus Domsogn. — Sølvsmed, København.

2BBeD/lbBeD) VALDEMAR BIRKEFELDT, f. 8.1.1896 i Aarhus Domsogn.
Kontorist, Aarhus.
Også Valdemar led under „dårlige nerver“ og måtte i perioder 
lade sig indlægge.

4. generation:
2BBF/lbBF) FREDERIK CHRISTIAN BEGTRUP NIELSEN, f. 15.12.1870 i 

Sjelle sogn, døde omkring 1900, begravet i Kolind.
Bagermester, Kolind.

Fr. Nielsen var ugift ved sin tidlige død, der skyldtes en svulst 
på hjernen. Han fik sin faglige uddannelse hos bagermester W. J. 
Hogrebe i Viborg (s. 51). Han skal ligge begravet på Kolind kgd.

2BBG/lbBG) JACOB NIELSEN, f. 10.11.1873 i Sjelle sogn, Aarhus amt, død 5.4. 
1951 i Aarhus, begravet der.
Gift m. HELGA VITHEN, f. 3.12.1884 i Aarhus. Død og begr. s. st. 
Grosserer, Ryesgade 5, Aarhus. — Viede i Aarhus Domkirke.

Jacob N. var opr. mejeriuddannet, men allerede på et tidligt tids
punkt kom han til Aarhus og etablerede sig der som grosserer i ost, 
der med årene blev en betydelig virksomhed. — Også Jacob havde 
musikken i sig fra fædrene og var som yngre en fortrinlig violinspil
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ler, og langt op i årene dyrkede han sangen: „Han spillede og sang så 
smukt!“ — blev der sagt. Han var medlem af en herrekvartet og af et 
herrekor, hvis vicedirigent har var. J. N. har bidraget til denne slægts
bog med nogle værdifulde meddelelser, f. eks. om Jacob Bødkers 
„Vuggevise“ (s. 41). — Deres eneste barn er:

ÆBGa/lbBGa) ELSE NIELSEN, f. 3.7.1910 i Aarhus.
Gift med VILLY PETERSEN, f. 18.1.1906 i Vejle, død 17.1.51 
i Aarhus. — Prokurist, Aarhus.

Else beskrives som gennemmusikalsk og en fortrinlig klaver
spiller, der også enkelte gange har koncerteret. Hun har for en 
del fået sin uddannelse hos sin fætter, Knud Skytte Birkefeldt 
(s. 107).

Deres to børn er: Grethe og Poul Monrad Petersen. 
2BBh/lbBh) SOPHIE NIELSEN, f. 1875 i Sjelle sogn, død 23 år gi.
2BBi/lbBi) CECILIE NIELSEN, f. 1878 i Sjelle, døde 18 år gi., begravet 6.5.96 

på Sjelle kirkegård.
4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af 2BC/lbC) 
CHRISTEN NIELSEN, Hvornum, f. 1832, og hustru 2Ae) LISE 
ANDERSDATTER, (s. 90).
1 barn:

2BCa-lbCa/2Aea) ANE KIRSTINE NIELSEN, f. 10.1.1864 i Lindum sogn, død 
21.8.1937 i Hvornum sogn, begravet der.
Gift med JENS MARTIN JENSEN HANDSKEMAGER, f. 8.4. 
1872 i Aalestrup sogn. (Lever endnu 1960).
Karetmager, Hvornum pr. Hobro. Viede i Hvornum kirke: 1892. 
Ane Kirstines forældre, Lise og Chr. Nielsen Bødker (s. 90), der

jo var søskendebørn, boede som nygifte hos Chr. N. Bødkers forældre, 
Ane og Niels Bødker i „Baljen“ (s. 87) — og her blev Ane Kirstine 
født, mens hendes far sloges med tyskerne om Dannevirke. Senere 
flyttede forældrene til Hvornum, hvor faderen jo var karetmager, og 
her er Ane Kirstine vokset op, og her forelskede hun sig i Jens Hand
skemager. Efter vielsen forblev de unge i hendes hjem, som Jens se
nere overtog, både håndteringen som karetmager og jordlodden, der 
hørte til (Matr. nr. 45c). Som det fremgår af Ane’s „fortegn“, er 
hun stærkt angageret i slægten BØDKER. Hendes mor var yngste 
datter af 2A) Anders Christensen Bødker og hustru på „Skakkenborg“ 
(s. 85), og hendes far var søn af 2B) Niels C. Bødker og hustru lb) 
Ane Kirstine Jacobsdatter (s. 87) i „Baljen“. — Der foreligger intet 
om Ane Kirstines evt. musikalitet; ejheller om børnenes. — Jens 
„Hå'nskmagger“ — således udtalt på hjemegnen — lever endnu 1960 
og bor på Alderdomshjemmet i Hobro. Han deltog i slægtsstævnet i 
Hobro 1960 — 88 år gi. — Ane og Jens fik kun 2 børn:

2BCaa-lbCaa/2Aeaa) BERTHA KIRSTINE ELISE JENSEN HANDSKEMAGER, 
f. 23.12.1887 i Hvornum sogn. — Ugift.
Bertha H. var opr. ansat på et kontor i Aalborg, men har i

de senere år været husholderske. Hun har bidraget til slægtsbo
gen med enkelte oplysninger af interesse og er selv slægtskær. 
Bor nu: Løkkegade 29, Aalborg.

2BCaB-lbCaB/2AeaB) CHRISTIAN THEODOR JENSEN HANDSKEMAGER, 
f. 14.9.1895 i Hvornum sogn. — Ugift.
Christian H. er gartner, bosat i Kolding.

4. og 5. generation fortsat med børn og børnebørn af 2BD/lbD) 
ANDERS NIELSEN (BØDKER), f. 1834 og hustru JOHANNE, 
(s. 91). — Snedker af Randers.
5 børn:

2BDA/lbDA) NIELS NIELSEN, f. 2.6.1870 i Randers, død 5.6.1928 i København, 
begravet der. — Malermester, Søborg, København. Gift.
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Om parrets 5 børn foreligger ikke oplysninger — er forsøgt! 
2BDb/lbDb) KIRSTINE NIELSEN, f. 17.8.1872 i Randers. — Død.

Gift med HAKON HANSEN, overpolitibetj., København. — Død. 
2 børn:

2BDba/lbDba) KAREN VILHELMA HANSEN, f. 10.5.1899 i Vridsløse.
Gift med ANDERS ANDERSEN, f. 26.2.1896 i Herstedvester.
Drager ved DSB. — Magnoliavej 31, Glostrup.

2BDbB/lbDbB) HAKON VERNER HANSEN, f. 22.3.1901 i København. Død.
1948. — Blikkenslager, København. — Hustru: Ebba. 

2BDc/lbDc) ANE NIELSEN, f. 15.4.1876 i Randers, død 18.7.1936 i Randers,
begravet på Østre kirkegård, Randers.
Gift med HANS NIELSEN ESKELUND, f. 23.11.1869 i Taps sogn, 
Vejle amt. — Tømrer, Randers, Rosengade 3.
Viede i Randers Set. Mortens kirke: 19.10.95.

Hans Eskelund var tømrer og snedker som sin svigerfar, Anders 
Bødker, og var vistnok oplært hos ham, hvor han lærte Ane at kende. 
Han var søn af boelsmand og høker Niels Jensen Eskelund og hustru 
Kirsten Marie Nielsen, Taps. — Deres 5 børn er:

(5 børn af Ane og Hans Eskelund, Randers) :
2BDcA/lbDcA) VALDEMAR ESKELUND, f. 6.8.1895 i Randers.

Gift med METTE CHRISTENSEN, død 1954, begravet i Aarhus. 
1 barn: Elin Eskelund.

2BDcb/lbDcb)

2BDcc / lbDcc)

2BDcD/lbDcD)

lBDce/lbDce)

4.
2BDD/lbDD)

2BDDA/lbDDA)

2BDDb/lbDDb)

2BDDc/lbDDc)
2BDDD/lbDDD)

2BDDe/lbDDe)
2BDDF/lbDDF) 

2BDDG/lbDDG) 

2BDE/lbDE)

RAGNHILD A. L. J. ESKELUND, f. 11.6.1900 i Randers.
Gift med JACOB AUGUST JACOBSEN, f. 9.8.1902 i Stubbe- 
købing. — Prøvemester, Randers. Borgi. gift i Randers: 18.5.29. 
Også fru Ragnhild Jacobsen har afgivet oplysninger til slægts
bogen. — 3 børn: Henning, Bendt og Else Eskelund Jacobsen. 
ELLA ESKELUND, f. 4.6.1903 i Randers.
Gift med SØREN HVID CHRISTENSEN, f. 25.4.1902. 
Handelsmand, Randers. — 1 barn: Kaj Hvid Christensen. 
ROBERT ESKELUND, f. 9.5.1905 i Randers, død 11.9.1937 i 
Middelfart, begravet i Randers.
GUDRUN ESKELUND, f. 26.6.1908 i Randers.
Gift med CARLO MANDRUP. Forhandler, København V.
2 børn: Ruth og Else Mandrup.

generation:
JENS NIELSEN, f. 17.8.1878 i Randers. Død 1958.
Gift med POULINE SOMMER. — Malermester, Saxogade 5, Kbliv. 

Deres 6 børn er alle født i Randers:
HENRY NIELSEN, f. 27.2.1901 i Randers. Maler i København. 
Gift med CLARA FRISK. 3 børn.
ASTA NIELSEN, f. 18.8.1902 i Randers.
Gift med MARIUS JENSEN. — Lokomotivfører, Aarhus.
En pige, f. 1904 — døde tidligt.
SVEND BØDKER NIELSEN, f. 1.12.1905 i Randers.
Maler. - Nu boelsmand, Solbakken, Mariager.
Gift med INGEBORG MARGR. JENSEN. — Ingen børn. 
GØRRILD NIELSEN, f. 1.2.1908 i Randers. — København. 
AKSEL NIELSEN, f. 29.11.1909 i Randers.
Guldsmed, Rønnebærvej, København. — Hustru: Edith Pedersen. 
OSVALD NIELSEN, f. 1.8.1911 i Randers.
Frisør, København. — Hustru: Anne Lise Olsen.

ALBERT NIELSEN, f. 28.10(12?) 1881 i Randers, død 11.9.1954 i 
København, begravet der. — Murermester i Randers senere i Kbhv. 
Gift med PETRA KIRKEMAND, død 1956, begravet i København. 

7 børn:
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2BDEA/lbDEA) 

2BDEB/lbDEB) 

2BDEC/lbDEC) 

2BDEd/lbDEd) 

2BDEe/lbDEe) 

2BDEf/lbDEf) 

2BDEG/lbDEG) 

2BDf/lbDf)

2BDfa/lbl 

2BDfb/lbDfb) 

2BDfc/lbDfc)

2BFa/lbFa)

KARL ALBERT NIELSEN, f. 27.12.1909 i Kristrup sogn, Ran
ders amt. Murer. — Adressen ukendt.
HAAKON ELITH NIELSEN, f. 7.7.1910 i Kristrup. 
Murermester, Rønne. Bornholm.
AKSEL HARRY NIELSEN, f. 9.12.1912 i Kristrup. 
Maglegaards Alle 151, København.
ELLEN JOHANNE NIELSEN, f. 8.12.1914 i Kristrup.
Gift med HARRY POULSEN, Prinssesse Charlotteg. 5, Kbhv. 
INGA VOLBORG NIELSEN, f. 24.7.1916 i Kristrup.
Gift med AUGUST KLAUSEN, Falkevej 13, København. 
GERDA RIGMOR NIELSEN, f. 28.7.1918 i Kristrup.
Gift med GUNNAR JENSEN, Birkedommervej 74, Kbhv. 
ANDERS BØDKER NIELSEN, f. 22.1.1921 i Kristrup. 
Tilskærer, Selma Lagerløffs Alle 7, København.

ELISABETH NIELSEN, f. 27.9.1887 i Randers — død 24.9.1948. 
Gift med CHRISTIAN VOGNSEN, død 1928.
Ved sporvejene i København. — 3 børn:

2BDfa/lbDfa) EDITH VOGNSEN, f. 16.5.1911 i Kristrup sogn.
Gift med HELGE FL. BARNHOLDT, Blaagaardsg 27B, Kbhv. 
EBBA JOHANNE KRISTINE VOGNSEN, f. 5.3.1914 i Kbhv. 
Gift med KNUD AKSEL JENSEN, nitter, Vensysselv. 23, Kbhv. 
KRISTA ELISABETH VOGNSEN, f. 20.7.19 i København.
G. m. RICH. NEHLS, mekaniker, Nordstrand, O. Husum, Tyski. 

Børn og børnebørn af 2BF/lbF) NIELS CHR. NIELSEN BØDKER, 
f. 1838 (s. 92) og hustru CHRISTIANE FJELDSTED, Hvornum. 
ANTONETTE NIELSEN, f. 23.9.1881 i Hvornum sogn, Randers 
amt, død 21.6.195 3 i København, begravet der.
Gift med CHRISTIAN ARNSKOV^ f. 30.9.1876 i Vidstrup sogn, 
Hjørring amt, død 12.1.1936 i København, begravet der. 
Overofficiant, København. — Viede i Hvornum kirke: 21.5.1907. 
Chr. Arnskov, der var søn af sognefogden i Vidstrup, var vistnok 
knyttet til Sølvgades Kaserne, altså ved Garden. — Deres 3 børn er: 

2BFaa/lbFaa) KAREN ARNSKOV, f. 15.2.1908 i Aalborg.
Gift med JØRGEN BEYERHOLM, f. 20.5.1902.
Redaktør, Charlottenlund. — Viede: 7.4.1934.
J. Beyerholm er søn af skoleinspektør Chr. Beyerholm.

3 børn: Jørgen, Karin og Christian.
2BFab/IbFab) RAGNA ARNSKOV, f. 17.2.1911 i Aalborg.

Gift med HENNING JØNDRUP, f. 16.4.1911.
Cand. jur. og polit. København. Fuldm. i Socialministeriet.
Viede 21.2.41. — Børn: Søren og Peter J.

2BFaC/lbFaC) CHRISTIAN ARNSKOV, f. 20.2.1919 i Roskilde.
Gift med VIBEKE SCHWANENFLUGEL, f. 21.10.1923.
Cand. jur. LRS. Nybrogade 8, København. — Viede 16.11.46. 

Børn: Birgitte og Hanne A.
4. generation:

2BFB/lbFB) NIELS BØDKER NIELSEN, f. 11.2.1888 i Hvornum sogn.
Gift med DAGMAR SØRENSEN, f. 12.5.1897.
Murermester, musiker, Hvornum. Viede i Roum kirke: 1916.

Niels Bødker og sønnen Leo har sammen drevet forretningen 
som murermestre frem til en betydelig position. Niels Bødker er en 
venlig og vellidt mand, men han ville have været ilde stedt, hvis han 
ikke havde haft sin kære musik at slappe af ved. I sine yngre år var 
han musiker, trompet, kornet og horn, men kunne også håndtere vio
linen, og gennem årene har han oplært mange unge som blæsere, og 
endog med sine elever dannet et orkester, der musicerede ved given
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lejlighed under Niels Bødkers førerskab. Jo vist så! Han er jo olde
barn af både 1) Jacob Bødker i „Søvig“ og 2) Christen Bødker i 
„Baljen“; også af ydre har N. B. meget af slægtspræget. Og hustruen, 
Dagmar, har trofast stået ved hans side og taget sin del af stræbet i 
hjemmet med den store børneflok. Men med overgangsårene tog 
Dagmars nerver skade og medførte en tilstand, der nok ofte har ka
stet sin skygge over hjem og familie. — Niels Bødker har selv byg
get sig en dejlig villa helt ude ved bakkeknuden „Bratbjerg“ ved syd
siden af Klejtrup sø, med en herlig udsigt til alle sider.

Niels Bødker Nielsen og Dagmar har 6 børn:
2BFBa/lbFBa) ELLA BØDKER NIELSEN, f. 19-8.1916 i Hvornum sogn.

Gift med LORENTS MATHISEN. — Autoforhandler, Randers. 
Børn: Peter, Birgit, Vibeke, Bodil og Tove.

2BFBb/lbFBb) ODA NIELSEN, f. 1.12.1917 i Hvornum sogn.
Gift med JENS KJELDSEN OLSEN, cyklehandler, Mariager.

Børn: Kjeld.
jBFBc/lbFBc) LILLI NIELSEN, f. 29-1-1920 i Hvornum.

Gift m. NIELS DALSGAARD, postkontrahent Hørby pr. Hobro.
Børn: Jens Erik, Huso og Rita.

2BFBD/lbFBD) LEO BØDKER NIELSEN, f. 2.4.1923.
Murermester, Klejtrup. — Hustru: Mary Neergaard.

Børn: Anette, Marianne og Birgitte.
2BFBE/lbFBE) JACOB BØDKER NIELSEN, f. 28.4.1928.

Murermester, Hobro. — Hustru: Oda Christiansen.
Barnløse.

2BFBf/lbFBf) ANNELISE NIELSEN, f. 4.4.1933.
Gift med NIELS MADSEN, typograf, Søby pr. Højstrup.

Børn : Kaj og John.
BFC/lbFC) ANTON BERG NIELSEN, f. 15.6.1893 i Hvornum sogn.

Gift med KIRSTEN KRISTENSEN HVID.

2BFCa/lbFCa)

2BFCB/lbFCB)

2BFCC/lbFCC)

Fabrikant, musiker, Stoholm. — Viede i Thorum kirke: 18.5.1915. 
Ligesom broderen, Niels Bødker, var Anton Berg musiker i sine

yngre år, det var især kornet og basun han dyrkede, men kunne også 
i en kritisk situation håndtere violinen, eller hvis man manglede en 
althornist — så var Anton Berg ret i sit „es“. — Han har spillet 
med i forskellige harmoniorkestre, og for ham var musikken alle dage 
en frydefuld afveksling på det daglige arbejde med de højest uro
mantiske maskiner og mekanik. Og alligevel har han ved sin faglige 
dygtighed og energi drevet sin virksomhed som smede- og maskinfor- 
retning frem til en i sin tid meget kendt forretning, ikke mindst på 
grund af Anton Bergs egne konstruktioner på forskellige områder, 
der var udstillet på de store dyrskuer og maskinudstillinger landet 
over. • — Anton og Kirsten Berg Nielsens hjem var da også ofte sam
lingssted, når der skulle musiceres; begge er meget gæstfrie og ven
lige. — Parret boede først i Tøndering ved Skive, men omkr. 1920 
flyttede de til Stoholm. Her havde de den sorg at miste deres ældste 
datter, Gerda. — Deres 5 børn er:

GERDA NIELSEN, f. 1.3.1916 i Tøndering sogn, Viborg amt, 
død 29.1.27, begravet på Feldingbjerg kirkegård.
NIELS KRISTIAN NIELSEN, f. 29.9.1917 i Tøndering sogn. 
Gift med KAREN MARGRETHE ANDERSEN.
Smedemester, Stoholm. Viede i Feldingbjerg kirke: novbr. 1942.

Niels fulgte i faderens fodspor i valg af livsstilling og har 
med faglig dygtighed bistået faderen i driften af den omfattende 
virksomhed. — 2 børn: Mogens og Kirsten.
KNUD SKYTTE NIELSEN, f. 7.10.1924 i Feldingbjerg sogn.
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Gift med ELLA FUGLSANG. — Viede i Struer kirke: 28.5.27. 
Manufakturhandler og musiker, Struer.

Navnet Knud Skytte forpligter jo, men m. h. t. det musi
kalske har K. S. N. også levet op til Bødker-arven i særlig grad. 
Han er en fortrinlig violinspiller og har musikken som bierhverv. 
Hustruen Ella F. er datter af togfører Jens Fuglsang, Struer.

Ingen børn.
2BFCD/lbFCD) GERHARD NIELSEN, f. 15.3.1928 i Feldingbjerg sogn.

Gift med GRETHE FREDERIKSEN. Viede i Skive k.: 27.3.54. 
Kontorassistent, musiker, Skive.

G er ansat i et stål- og jernfirma, men ikke alt hos ham er 
jern og stål! Tværtimod. Også Gerhard fik rige musikalske anlæg 
i vuggegave og er „fritidsmusiker“ med liv og sjæl: violin, saxo
fon og klarinet. — Grethe er datter af Harald Frederiksen, Skive.

1 barn: Gerda.
2BFCE/lbFCE) JOHAN BERG NIELSEN, f. 2.10.1934 i Feldingbjerg sogn. 

Kontorassistent, musiker, Skive. — Ugift i 1957.
Johan er ansat ved samme firma som broderen Gerhard, og 

som han en habil musiker; oftest får han tildelt Basunen, når han 
sammen med brødrene og et par andre unge mennesker drager 
ud med det ensemble, de selv har dannet, og som der går ry af 
viden om. Men her er altså ikke noget med „Den toppet’ Høn’“ 
eller „Den rø’ Lue“ — det er jazz i renkultur.

4. generation:
2BFd/lbFd) NIKOLINE NIELSEN, f. 3.11.1897 i Hvornum sogn, død i juni md. 

1923, begravet i Klejtrup sogn.
Gift med NIELS CLEMMENSEN, f. i Lindum sogn.
Tømrer og snedker, Klejtrup. — Viede i Hvornum kirke: 12.3.22. 
Som det fremgår, døde Nikoline godt et årstid efter sit bryllup. Hun 
er tvilling til efterf. Ane Kirstine. (Barnløse).

2BFe/lbFe) ANE KIRSTINE NIELSEN, f. 3.11.1897 i Hvornum sogn (tvilling 
til d), død 26.6.1956 i Randers, begravet på Nordre kirkegård.
Gift med NIELS CORNELIUS NIELSEN. V. i Hvornum k. 27.6.19. 
Uddeler i Bjerringbro, købmand i Tostrup pr. Ulstrup.

Ane Kirstine — opkaldt efter sin farmor — var meget slægts
kær og har været en interesseret medarbejder på slægtsbogen. Des
værre døde hun kort før det første slægtsstævne i 1956 i Lindum, 
som hun havde glædet sig meget til trods sin tiltagende svaghed. I 
Niels N. og Ane Kirstines hjem blev familien ofte samlet, og hos 
dem døde hendes gamle far, Niels Chr. Bødker, 92 år gi.

Efter vielsen bosatte parret sig i Glyngøre, hvor Niels N. var ud
deler, men først i 20’erne flyttede de til Bjerringbro Brugsforening, 
hvor de havde nogle gode, virksomme år, indtil en hurtigt fremskriv 
dende forkalkning, der begyndte allerede i 50-års alderen, ret hurtigt 
nedbrød Ane Kirstines helbred og af naturen gode humør; kun 58 år 
gi. døde hun på Randers Centralsygehus. Niels N., der er en dygtig 
forretningsmand og vellidt af sine kunder fortsætter købmandsforret
ningen i Tostrup

Deres 3 børn er:
2BFeA/lbFeA) HAKON BØCHER NIELSEN, f. 22.3.1920 i Glyngøre sogn.

Gift med INGER KRONE JENSEN. Viede 25.7.43.
Forretningsfører, Randers. H. N. er handelsuddannet.

2 børn: Gert og Henrik.
2BFeB/lbFeB) KNUD BØCHER NIELSEN, f. 5.4.1925 i Bjerringbro.

Gift med ELSE AKSELSEN. — Viede 10.4.48.
Repræsentant, Randers. — Knud N. er handelsuddannet,

3 børn: Jette, Ole og Birgitte.
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2BFec/lbFec) INGER BØCHER NIELSEN, f. 27.12.1927 i Bjerringbro.
Bogholder, Randers. — Inger N. er kontoruddannet.

1 barn: Marianne.

Børn og børnebørn af 2dA) PEDER CHR. CHRISTENSEN, f. 1842 (P. 
Doktor“) og hustru Louise Lund, Hvornum. (s. 92).

2dAa) KAREN CHRISTENSEN, f. 16.11.1871 i Hvornum sogn, Randers amt, død 
på Hobro sygehus; begravet i Kiejtrup.
Gift med 1) CHRISTEN MØLLER LAMBRECHTSEN, død 1894, be

gravet i Kiejtrup. — Boelsmand i Hvornum.
2) NIELS CHR. JENSEN (ØRRIS), f. 9.12.1868, død 25.2.36 i 

Kiejtrup. — Boelsmand i Hvornum.
Viede i Hvornum kirke: 1896.

Niels Ørris var tidligere forpagter af Lille Mølle i Hvornum sogn.
1 barn il. — 2 i 2. ægteskab:

2dAaA) MOGENS LAMBRECHTSEN, f. 29.3.1893 i Hvornum sogn.
Gift med JOHANNE NIELSEN. — Musikdirektør, Hobro.

Mogens L. havde i udpræget grad musikken i sig og modtog som ung 
en god uddannelse, især som violinist. I Hobro startede han sit eget or
kester, hvis dygtige og energiske leder han var gennem mange år, man 
kan vist sige indtil en ny tids musikforståelse, der i visse henseender var 
diamentralt modsat det gamle, hævdvundne, så brutalt satte punktum for 
dette musikhistoriske afsnit. Og radioen gjorde sit; dens første virkning 
var at lamme al musikforenings- og korarbejde og for en stor del også det 
private amatør-initiativ. I denne forbindelse må det siges: meget godt og 
værdifuldt bragte radioen med sig, men dens triumf gik hen over liget af 
meget godt og værdifuldt på det musikalske område! — Dette fik Mo
gens Lambrechtsen og mange med ham at føle — bl. a. også hans to slægt
ninge fra Hvornum, brødrene Niels Bødker Nielsen og Anton Berg Niel
sen (s. 111).

2dAaB) JENS JENSEN (ØRRIS), f. 18.5.1897 i Hvornum sogn.
Snedker, Kiejtrup pr. Hobro. — Ugift.

Jens Ørris er passioneret jæger, hvilket bl. a. fremgår af de mange 
billeder i hans stuer med jagtmotiver. Desuden har J. 0. bidraget med 
oplysninger til slægtsbogen.

2dAaC) NIELS PETER JENSEN (ØRRIS), f. 17.1.1907 i Hvornum.
Gift med LILLY SØRENSEN. — Uddeler i Ramsing pr. Ramsing.

4. generation fortsat:
2dAB) NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN, f. 17.5.1873 i Hvornum sogn, død 

12.7.1956 i Holstebro, begravet der.
Gift med MARIE HAGGE. — Viede i Hvornum kirke.
Overpolitibetjent. Aarhus, Randers, Holstebro. — Deres 3 børn er:

2dABa) KAREN HAGGE CHRISTENSEN, f. 17.5.1906 i Aarhus Domsogn. 
Gift med LEIF LAM, f. 8.7.1906 i København. — Viede 3.4.31.
Cand. theol. — Sognepræst, Vigerslev.
Pastor Lam var oprindelig højskolelærer, senere sømandspræst i Hamburg 
og blev sognepræst i Vigerslev 1944 (iflg. Kirkelig Haandbog).

2dABb) ELSE CHRISTENSEN, f. 1912 i Aarhus.
Gift med ANDREAS JOHANSEN, murer, Elsborg ved Viborg.

2dABC) PER CHRISTENSEN, f. 1917 i Aarhus Domsogn.
Gift med EMMY. — Mekaniker, Sørvad ved Herning.

2dAc) MARTINE CHRISTENSEN, f. 11.8.1875 i Hvornum sogn, død 6.8.1904 i 
Dagstrup, Mørke sogn.
Gift med MOGENS HOUELBERG. Oversergent, Aarhus, Roskilde, Mørke, 

Parret har 1 barn:
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2dAcA) ECHARDT HOUELBERG, f. 1905 i Aarhus. Død 1939.
Hotelejer, Grenaa med fl. steder.

>dAD) CHRISTEN LUND CHRISTENSEN, f. 11.1.1881 i Hvornum sogn, død 
1944 i Iowa, USA.
Gift med SINE MØLLER (fra Værum sogn, Randers amt).
Mejerist, farmer, Iowa, USA. — Deres 3 børn er:

2dADA) ELMER LUND CHRISTENSEN, f. 1913 i Iowa, USA.
Farmer, Iowa, USA.

2dADb) ERNA CHRISTENSEN, f. i Iowa, USA. (Ingen oplysninger).
2dADc) EDITH CHRISTENSEN, f. i Iowa, USA. (Ingen oplysninger).

2dAE) JENS LUND CHRISTENSEN, f. 22.3.1886 i Hvornum sogn.
Gift med 1) KAREN MARIE SØRENSEN, f. 19.12.1884 i Auning sogn, 

død 9.7.42 i Aarhus, begravet der.
2) EDITH NIELSEN, f. 5.3.1901 i Fredericia.

Politiassistent, Aarhus, Wærumsgade 11 A.
Jens L. C. har bidraget med en del oplysninger om sin familie til nærv. 
slægtsbog. — J. L. Christensen var barnløs i begge ægteskaber.

Børn og børnebørn af 2ea) SINE og JACOB LETH, Loldrup v. Viborg 
(s. 93). — 3 børn:

2eaa) NIELSINE SOFIE LETH, f. 28.5.1872 i Loldrup, Viborg Domsogn, død 
23.6.1958 i Randers Set. Clemens sogn.
Gift med CHRISTIAN JENSEN, f. 9.12.1865 i Finderup sogn, Viborg amt, 
død 15.3.1920 i Agerskov ved Viborg.
Boelsmand, Agerskov pr. Viborg. — Viede i Finderup kirke: 21.11.1896. 

Parret 4 børn er: (Se næste side).
2eaaa) NIELSINE KIRSTINE JENSEN, f. 4.9.1897 i Agerskov, Finderup sogn, 

Viborg amt.
Gift med 1) AAGE HOLGER DAGØ. Malermester. Ægtesk. ©pi. 1925. 

2) JENS BØJE, f. 1.3.1884 i Vorup sogn, Randers amt.
Indehaver af hvilehjemmet „Hebron“, Randers.
Viede i Finderup kirke: 29.3.1936.

Nielsine og Jens Bøje har med stor dygtighed oprettet og drevet hvile
hjemmet „ Hebron“ i Randers. 4 børn il. — 2 i 2. ægteskab: Holger K. 
Dagø, Ella Gerda, gift Ravn Johnsen, Verner Dagø, forstander, Ruth Lilian, 
sygeplejerske, Jens Bøje, forstander i Randers, Anna Lise, gift Hammer- 
Hansen.

2eaaB) PETER JENSEN, f. 29.3.1899 i Agerskov ved Viborg.
Gift med NIELSINE JENSEN, f. 28.9.1900 i Finderup sogn.
Boelsmand, Agerskov. — Viede i Finderup kirke: 24.5.29.

2 børn: Karen og Kristian Jensen.
2eaaC) SØREN JENSEN, f. 1.11.1905 i Agerskov, Finderup sogn.

Gift med ANNE SØRINE HØGH, f. 30.9-1907 i Støttrup.
Skovarbejder. — Viede i Simested kirke: 28.11.29.

1 barn: Edith Jensen, sygeplejerske.
2eaB) NIELS CHRISTIAN NIELSEN LETH, f. 5.6.1873 i Loldrup, Viborg Dom

sogn, død 1.1.1919 i Daugbjerg sogn, begravet der.
Gift med MAREN SØRENSEN, f. 11.4.1871 i Hvam sogn, død 9.8.1940 
Valby, København, begravet i Daugbjerg.
Boelsmand, Daugbjerg pr. Viborg. — Viede i Hvam kirke: 26.5.1899.

Af Niels Chr. og Marens 7 børn døde de fire ældste tidligt:
2eaBA) Jacob Marinus N. Leth, f. 21.3.1900, død 27.1.1919.
2eaBb) Inger Marie, f. 11.5.03, død 10.11.07.
2eaBc) Elsine Boline, f. 21.1.05, død 7.7.07.

2eaBD) Niels Kristian, f. 24.1.07, død 12.5.07.
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2eaBe) INGER MARIE FREDERIKKE NIELSEN LETH, f. 30.6.1908 i Daug
bjerg sogn. — Syerske, Slotsgade 32, København. — Ugift.

2eaBf) ELSINE BOLINE KRISTINE NIELSEN LETH, f. 27.5.1911 i Daugbj. s. 
Gift med SVEND AAGE CLAUSEN, f. 24.1.09 i København.
Montør, København. — Viede i Aarhus: 17.11.32. — Opl. 1947.

2 børn: Alis og Tove.
2eaBg) MARIE K. N. NIELSEN LETH, f. 23.5.1914 i Daugbjerg sogn.

Syerske, Slotsgade 32, København. — Ugift.
2eac) NIELSINE NIELSEN LETH, f. 29.4.1878 i Loldrup, Viborg Domsogn, 

død 4.10.1943 i Viborg, begravet der.
Gift med KARL NIELSEN (SOLBORG), f. 23.4.1879 i Kvorning sogn, 
Viborg amt. — Boelsmand, Ørum Sdrlg. pr. Viborg.
Viede i Finderup kirke: 9.1.1906. — Karl Solborg bor nu 1960 i Viborg.

Deres 5 børn er:
2eaca) ASTRID LØGSTRUP NIELSEN, f. 14.4.1906 i Sparkær sogn.

Gift med KRISTIAN SØNDERGAARD, f. 18.3.1907 i Lindum sogn. 
Vægter, Dalbergsgade 2, Viborg. — Viede i Viborg: 17.11.35.

Ingen børn.
2eacb) MAGDA JAKOBINE NIELSEN, f. 4.2.1908 i Sparkær sogn.

Gift med JØRGEN OLSEN. — Viede i Sparkær kirke: 7.3.26. 
Slagteriarbejder, Viborg, Solsortvej 9.

4 børn: Egon, Ritha, Ejler og Aase.
2eacc) THORA NIELSEN, f. 26.10.1910 i Sparkær sogn.

Gift med ELIAS DRONGESEN, f. 16.5.1907 i Ribe, død 1942. 
Skrædermester, Viborg. — Viede i Ribe: 22.11.1931.

5 børn: Karl, Hans, Tove, Harry og Lissi.
2eacD) AKSEL LØGSTRUP NIELSEN, f. 19.8.1913 i Sparkær sogn. 

Arbejdsmand, Viborg. — Ugift.
2eacE) KRISTIAN LØGSTRUP NIELSEN, f. 18.3.1917 i Sparkær sogn.

Gift med METTE SØRENSEN, f. 30.11.1919 i Ørum Sdrlg.
Chauffør, Viborg, Lyngvej 15. — Viede i Viborg: 7.3.43.

2 børn: Eva og Erling Løgstrup Nielsen.
Børn og børnebørn af 2eB) NIELS NIELSEN HOUGAARD, f. 1835 og 
hustruer Ane og Mette Marie, Bigum (s. 93).

2fcBa) ANE KIRSTINE MARIE NIELSEN HOUGAARD, f. 16.11.1875 i Bigum 
sogn, død 2.3,1911 i Mørke sogn. (Af 1. ægteskab).
Gift med RASMUS MARTINUS IBSEN SKIPPER, f. 20.6.1868 i Thors
ager sogn, død 1960 i Essenbæk sogn, Randers amt.
Gårdejer, Mørke m. fl. st. — Viede i Bigum kirke i maj 1896.

Kirstine og Rs. Skipper har ejet forskellige gårde på Randersegnen, R. S. 
var først præstegårdsforpagter i Glenstrup, men har derefter haft gårde i 
Drastrup, „Trællegaarden“ ved Mørke St. og „Ravngaarden“ i GI. Hadsten. 
Kirstine døde i barselseng på „Trællegaarden“. — På sine gamle dage boede 
Rs. S. hos sin datter Marie i Assentoft; han blev 92 år gammel.

Deres 9 børn - heraf kun to sønner - er: (Fødselsdata opgivet mundtlig). 
2eBaa) ANNE METTE IBSEN SKIPPER, f. 14.9.1896 i Hornslet sogn.

Anne Mette, der er ugift, var svagelig fra fødselen; hun bor hos søsteren 
Marie i Assentoft.

2eBaB) SØREN IBSEN SKIPPER, f. 27.9.1898 i Glenstrup sogn.
Gift med LOUISE DOLMER. — Barbermester, Aarhus.

2 børn: Kaj og Jens.
2eBac) NELLY MARIE SKIPPER, f. 20.9.1900 i Glenstrup sogn.

Terapeut, Aarhus. — Ugift.
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2eBad) AGNES KIRSTINE IBSEN SKIPPER, f. 7.2.1902 i Glenstrup sogn. 
Husbestyrerinde, Randers. — Ugift.
Agnes, der er husbestyrerinde for den gamle havnefoged, K. Jensen, St. 
Blichersgade 10, Randers, har meddelt om sin familie til slægtsbogen.

2eBae) MARIE IBSEN SKIPPER, f. 30.7.1904 i Glenstrup sogn.
Damefrisørinde, Assentoft. — Ugift.
Hos Marie boede hendes gamle far til sin død i 1960.

2eBaF) NIELS HOUGAARD IBSEN SKIPPER, f. 18.3.1907 i Mørke sogn.
Gift med VALBORG NIELSEN. — Viede 30.6.1935.
Fabriksarbejder, Hvidovre, København. — 3 børn: Niels, Ib og Bodil.

2eBag) MAGDA IBSEN SKIPPER, f. 25.10.1909 i Mørke sogn.
Husbestyrerinde, Randers. — Ugift.

2eBah) Valborg, tvilling til Magda, døde få mdr. gammel.
2eBai) KRISTINE IBSEN SKIPPER, f. 2.3.1911 i Mørke sogn.

Dameskrædderinde, Kradbjerg, Hornslet. — Ugift.
Da moderen døde i barselseng efter Kristine, kom hun i pleje hos sin far* 
bror, der var gdr. i Kradbjerg v. Hornslet, og her er hun vokset op.

4. generation:
2eBb) ANNA NIKOLINE NIELSEN HOUGAARD, f. 23.9.1880 i Bigum sogn, 

død 27.10.1908 i Bigum, begravet der. (Af 2. ægteskab).
Nikoline var ugift og kun 28 år gi., da hun døde af tb. i sit hjem.

2eBC) ANDERS ANTON NIELSEN HOUGAARD, f. 20.11.1882 i Bigum sogn, 
død 5.2.1958 i Viborg, begravet der.
Gift med NIELSINE MARIE ANDERSEN, f. 23.6.1885. i Vinkel sogn. 
Musiker, musiklærer. — Viede i Vinkel kirke: 28.7.1914.

Anders Hougaard var oprindelig ved landbruget og ejede i nogle år en 
gård i Bigum, hvor børnene er født, men musikken i ham var for stærk, den 
lod sig ikke trænge tilbage. Allerede som barn fik han undervisning i violin
spil og har også siden dygtiggjort sig som musiker. Gården blev solgt og hele 
familien flyttede til Viborg, hvor Anders Hougaard siden har virket både 
som musiker og med undervisning og har haft talrige elever. „Han tænkte 
kun i musik!“ — siger hans hustru, der endnu bor i Viborg, Klostervænget 16.

Deres 3 børn er:
2eBCA) NIELS MARIUS HOUGAARD, f. 9.7.1915 i Bigum sogn.

Gift med BODIL. — Arbejdsmand, Skagen. — 1 barn: Finn H.
2eBCb) META NIKOLINE HOUGAARD, f. 7.11.1916 i Bigum sogn. 

Sygeplejerske, Folkekuren Hald, Viborg. — Ugift.
2eBCC) JACOB CHRISTIAN HOUGAARD, f. 3.2.1919 i Bigum sogn.

Gift med EBBA. — Arbejdsmand, Lærkevej, Viborg.
En adoptivdatter: Ingelise Hougaard.

2eBd) NIELSINE BOLINE ANTONETTE NIELSEN HOUGAARD, f. 24.11.1884 
i Bigum sogn. — Syerske, Danmarksvej 20, Viborg.

2eBE) NIELS NIELSEN HOUGAARD, f. 22.1.1887 i Bigum sogn, Viborg amt.
Gift med NIELSINE KRISTINE NIELSEN, f. 18.11.1896 i Skringstrup 
sogn, død 31.12.1958, begravet på Bigum kirkegård.
Gårdejer, „Hougaarden“, Bigum. (Slægtsgården, matr. nr. 7a).

Niels Hougaard og hustru Kristine, der er et par elskelige og gæstfrie
mennesker, der har bevaret den gammeldags hygge og hjemlighed i det gamle 
hjem, og værner med pietet om det gamle, overtog gården efter Niels H.s far 
i 1912. — Niels Hougaard opbevarer en del gamle dokumenter vedr. gården 
og dens beboere tilbage i tiden. Se omtalen af „Hougaarden“ og dens histo
rie side 5 og 93. — Deres 3 børn er:

2eBEA) NIELS MARINUS NIELSEN HOUGAARD, f. 10.11.1921 i Bigum sogn.
Gift med ESTHER HANSEN (fra Fastrup, Vammen sogn), f. 16.10.34. 
Forpagter af „Hougaarden“, Bigum. — Viede 20.5.1960 i Vammen kirke.

Niels H. er fuldtud gået ind for de gamle traditioner på „Hougaar-
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den“, hvor han er slægtens 8. generation. Han har nu forpagtet sin føde
gård, og da han — omsider — har giftet sig, er der jo mulighed for, at 
den gamle slægsgård atter kan gå videre til en Niels Nielsen Hougaard.

2eBEb) ANNE NIKOLINE NIELSEN HOUGAARD, f. 23.2.1924 i Bigum sogn. 
Gift med JENS SØRENSEN, f. 3.12.1920.
Præstegårdsforpagter i Vammen. — Viede i Bigum kirke: 8.2.46.

2 børn: Sonja, f. 1946, og Svend Ove, f. 1950.
2eBF.c) SIGNE PETREA NIELSEN HOUGAARD, f. 30.9.1932 i Bigum sogn. 

Gift med ORLA HEDEMANN, f. 23.2.1926 i Lindum sogn.
Vognmand (Lindum). — Viede i Bigum kirke: 2.4.1955.

2 børn Frits H. H., f. 1956, og Jonna Kirsten H. H., f. 1960.
Børn og børnebørn af 2eD) OLE CHRISTIAN NIELSEN (HOUGAARD), 
f. 1842, og hustru Marie, Laasby skole (s. 94).

2eDA) Karl Sofus Hougaard Nielsen, f. 5.7.1873 i Laasby sogn — døde tidligt. 
2eDB) -PETER DAM HOUGAARD NIELSEN, f. 22.8.1877 i Laasby sogn, skolen.

Det fortælles, at Peter var temmelig høj og var garder, uddannede sig 
som trafikassistent, men døde ganske ung af tb. (Meddelt af en gammel dame 
i Laasby, der har gået i skole til faderen Chr. Nielsen).

2eDC) NIELS HOUGAARD NIELSEN, f. 11.12.1879 i Laasby sogn, skolen. 
Koncertsanger m. m. i USA.

Ovennævnte ældre dame meddeler om Niels H. N., at han som ganske 
ung rejste til USA og uddannede sig som koncertsanger, navnlig med oratorie- 
og kirkesang som speciale, og berejste de danske menigheder, hvor han gav 
koncerter i kirkerne. Han sendte jævnlig udklip af amerikanske avisreferater 
hjem til sine slægtninge i Danmark. Om han havde andet erhverv vides ikke. 
Han omkom ved en trafikulykke; han ville standse et par løbske heste, men 
faldt og kom ind under vognen. Umiddelbart før han døde på hospitalet, 
hvor han henlå i vildelse, istemte han et „Tedeum“, der skal have grebet de 
omkringstående stærkt. — Det vides, at Niels H. N. var gift, men hustruens 
navn kendes ikke. En datter hed Minna.

2eDd) Kristine V. J. K. Hougaard Nielsen, f. 17.3.1882 i Laasby. (Må ligeledes 
være død tidligt).

2eDe) KRISTINE JOHANNE HOUGAARD NIELSEN, f. 16.1.1885 i Laasby s.
Var lærerinde i Aalborg, men giftede sig omkring 1912 med en kunst

maler og flyttede med ham til Espergærde. Folkeregistret der kan dog intet 
oplyse om parret.

Biografier og personalia vedr. 3) Anders Andersen Bødker og hustru Ingeborg 
Henrichsdatter, Bigum, og deres efterslægt: (Halskov-slægten).

3) ANDERS ANDERSEN BØDKER, f. (døbt) 6.7.1760 i „Søvig“, Lindum 
sogn, død 16.12.1810 i Bigum sogn, begravet der.
Gift med INGEBORG HENRICHSDATTER, f. 1752.
Musikant m. m. „Skivdal“, Bigum sogn. — Matr. nr. 21.

Som musikant var Anders Bødker efter sigende fuldt på højde med sine to brødre, 
Jacob og Christen Bødker, og som dem en efterspurgt „Kraft“. — Tillige var han bød
ker og fæstehusmand under TJELE og boede i „Skivdal“ — den lille dalsænkning, der 
fra Lindum—Vammen-vejen løber sydpå langs sogneskellet mod Lindum, men bygnin
gerne skal have ligget længere borte fra vejen end det hus, der nu ligger der, og er 
forlængst nedbrudt. Der var nogle få tdr. Id., et par køer og nogle får, der udgjorde 
hele herligheden. Det var imidlertid ikke landbruget, Anders Bødker skulle leve af 
alene; hans „Fiolin“ har været ham en god forbundsfælle i kampen for det daglige 
brød. Ikke fordi familien var stor — kun en søn. Ganske vidst ses det af kirkebogen, 
at Anders og Ingeborg også har haft en lille datter, Elsebeth, men hun er åbenbart død 
meget tidligt; hun findes ikke nævnt senere.

Knud Skyttes søster „Faster Trine“ (s. 88) har en beretning om Anders Bødker 
og hans mor: En dag da Karen Bødkers i „Søvig“ sad med „Bette Anders“ på skødet 
og „fimpeliret“ (altså i 1760), kom herremanden ind i stuen til hende og sagde i en
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brøsig tone: Ja, endnu er Ungen din, men naar han engang ka’ gøre Gavn, saa er han 
(og så bandede han) min! — Dette træk stemmer dog ikke ganske med det indtryk 
af Lüttichau’erne, man har fået gennem andre gamles beretninger, der hyppigst går ud 
på, at Lüttichau’erne var „gode Mænd“. Men man må jo samtidig erindre, at den tids 
mennesker var mere barske og hårdhjertede end vor tids. — Det er endnu (I960) ikke 
opklaret, hvem Anders Bødkers hustru egentlig er. Noget tyder på, at hun er beslægtet 
med daværende forvalter på TJELE, HALSKOV, der flere gange — sammen med en 
„Jomfru Ingeborg fra Tjele“ optræder som bærer eller medfølger ved dåb i Bødker
familien, således også ved Peders dåb i 1803, og skønt kirkebogen intet har herom, be
nævnes sønnen senere Peder Halskov; heri er alle de gamle enige. — Nævnte Jomfn* 
Ingeborg bliver, iflg. kirkebøgerne, viet i Lindum kirke d. 28.7.1811 til Andreas Chri
stoffersen af Skive. Jacob Bødker var vidne. Hun døde 22.7.1849, 85 år gi. — skal 
altså være født i 1764. Hendes mand, Andr. Christoffersen døde i 1851 som fæstehus
mand i „Søvig“, 66 år gi. — „Søvig“ betegner her hele skoven og de omliggende små
brug. — Iflg. folketællingslisten af 1801 boede Anders Bødker dengang i Lindum, og 
Anders benævnes her: Husmand med Jord, og Bødker; men intet om hans musiker- 
virksomhed. Iflg. traditionen boede parret i Bigum, hvor sønnen Peder jo er født i 
1803, og her er Anders død 1810. Iflg. samme folketælling skal Ingeborg være født 
1752. — Det fremgår også, at Anders holdt karl.

Med h. t. Anders Bødkers hustru, har eftersøgning i Tjele sogns kirkebog ikke 
givet resultat, og hendes vielse og død er heller ikke fundet i Bigum sogns kirkebog.

Ingeborg og Anders Bødkers søn er:
3A) PEDER ANDERSEN, kaldet HALSKOV, f. 26.10.1803 i Bigum sogn, død 

25.2.1875 og begravet i Bigum.
Gift med 2c) MAREN CHRISTENSDATTER, f. 7.4.1804 i „Baljen“, Lin
dum sogn, død 20.11.1889 og begravet i Bigum. — (Søskendebørn). 
Musikant m. m., Bigum. — Viede i Lindum kirke: 22.2.1828.

Peder Halskov, således kaldet i daglig tale, var iflg. de gamles udsagn et værdigt 
medlem af det gamle musikanterdynasti fra „Søvig“, der muligvis er „grundlagt“ af 
Peders oldefar (se side 3 og 16). „Han var måske endda den skrappeste af dem alle!“
— vil nogle mene. „Peder Halskov ku’ slæng’ Melodiern’ fra sæ saa de’ Walmed i 
Melgwollet!“ (på de dansende formentlig!). Men hvad Peder havde af førlighed i sine 
spillefingre, måtte han betale med bentøjet. Fra fødselen af havde han en hofteskade 
(der kan spores hos sene efterkommere af Peder!) og en deraf følgende vrikkende 
gang, hvilket dog skulle vise sig at være en fordel, når han som musikant skulle gå i 
spidsen for et langt bryllups-optog til og fra kirken, for kunne de bageste ikke høre 
musikken og takten, så kunne den altid „ses“ af Peders op-og-ned-bevægelser foran. — 
Peder blev gift med sin kusine Maren i „Baljen“ — farbror Christens ældste datter, og 
det fortælles (af overbetjent Chr. Nielsen, s. 105), at da Marens mor, Mari’ Katrin’, 
fornam, at det trak op til kæresteri mellem de to unge, skal hun have givet sit mishag 
tilkende i følgende svada: „Naa, ka’ vi no it hold’ Døren lukket for den sølle Vrinkel- 
vridskid“! Så var det sagt, men den ler nok bedst, som ler til sidst! Ved sine gode 
menneskelige egenskaber — og vel også i kraft af sine uomtvistelige kvalifikationer 
som musikant, som Mari’ Katrin’ næppe kunne være blind for, overvandt Peder Hal
skov hurtigt al surhed og vandt hende for sig, så at hun endog så bort fra vrikkeriet.
— Det er oplyst, at parret efter vielsen blev boende i Peders barndomshjem i „Skivdal“, 
og her fødte Maren Halskov 7 børn, mere end nok til Peders hartkorn; men han havde 
jo et godt aktiv i „Fiolen“, der nok har fået en ekstra gang harpix.

Ved Peders dåb i Bigum kirke var følgende til stede: Laust ? Bødkers hustru bar 
barnet. Forvalter Halschou (fra Tjele), Christen Bødker (Peders farbror) og Peder 
Stougaard (af slægten fra „Stougaard“ — se s. 42: Johannes Hansen Stougaard). — 
Og ved vielsen i Lindum kirke 1828: Peder Andersen, 24 år, træskomand i Lindum 
(hos farbror Christen ?) og Maren Christensdatter, 23 år, tjenestepige i Lindum. For
lovere var Anders Christensen (Marens bror på „Skakkenborg“, s. 85) og Niels Toft 
(også benævnt „Niels Skoleholder“). — Deres 7 børn er:
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3Aa.l2ca) Mari« Cathrine, gift med Laust Jørgensen, boelsmand, Vammen ... side 119 
b) Ingeborg, gift med 1) Chr. Christensen Moth, bmd., Onsild.

2) J. Kristian Lykkegaard, bmd., Onsild ........................................  side 119
C) Anders P. Halskov, træskomand, husfæster, Bigum Huse ........... side 120
d) Christine, f. 18.8.1835, død 24.2.1850 af tb.
e) Karen, gift med Hans Laursen (Nymand) gårdmand, Vammen ... side 120 
F) Marius, f. 1841 — døde samme år.
g) Andrea, gift med Johan M. Andersen, boelsmand, Sahl ............... side 120

Som følger her:
3Aa/2ca) MARIE CATHRINE PEDERSDATTER (HALSKOV), f. 10.4.1828 i Bi

gum sogn.
Gift med LAUST JØRGENSEN (Nymand), f. 1823 i Vammen sogn. 
Begge døde og begravet i Vammen sogn.
Boelsmand, Vammen. — Viede i Bigum kirke: 18.6.1860.

„Trine“ var 32 år, da hun giftede sig med Laust J. kaldet Nymand efter slægts
gården i Vammen. Ved vielsen i Bigum kirke i 1860 meddeler kirkebogen: Ungkarl 
Laust Jørgensen, 36% Aar gi. af Vammen, Husmand, og Pigen Marie Cathrine Peders- 
datter, 32 Aar gi. Forlovere: bl. a.. Hans Laursen Nymand (der senere blev gift med 
Cathrines søster Karen. Laust og Hans er fætre og har Nymand-navnet fra en gård i
Vammen, der har dette navn knyttet til sig). — Deres 3 børn er:
3Aaa/2caa) Boline, gift med Anders Christensen (Mikkelsen),

gårdejer, købmand i Foulum ......................................................... side 121
b) Petra, gift med Laust Andersen (Molbo), uddeler, Mollerup ... side 121 
C) Jørgen Jørgensen (Pøtgaard), gårdmand, Vammen ...............  side 121

3Ab/2cb) INGEBORG PEDERSDATTER (HALSKOV) f. 7.1.1830 i Bigum sogn, 
død 26.12.1897 i Sdr. Onsild, begravet der.
Gift med 1) Christen Christensen (Moth), f. 1828 i Hvilsom sogn, død 

28.5.1863 i Sdr. Onsild, begravet der. — Boelsmand.
2) JENS KRISTIAN JENSEN LYKKEGAARD, f. 3.7.1828 i 

Lindum sogn, død 2.10.1900 i Sdr. Onsild.
Boelsmand, Sdr. Onsild. Viede i Sdr. Onsild kirke: 1863.

Ingeborgs to yngste døtre, Ane og Maren, kunne ikke blive træt af at fortælle om 
deres kærlige, fromme mor, hvis smukke sang var almindelig kendt, i særdeleshed af 
kirkegængerne i Sdr. Onsild kirke; hver søndag sad Ingeborg på sin plads i kirken. 
„Mor havde en ren, høj sangstemme, og vi har ofte oplevet, at folk i kirken holdt op 
med at synge for ret at nyde mor’s kønne røst; ja endog degnen kunne blive så betaget, 
at han glemte at synge“! Her i kirken hentede Ingeborg fornyelse og styrke til hver
dagens stræb, der aldrig formåede at tilstoppe den mildhedens kilde, hun så rundhåndet 
øste af. Og hun sang altid ved sit arbejde. Selv om døtrenes stærke fremhævning af mo
derens stærke personlighed kunne synes at stille faderen i skyggen, omfatter deres hen
givenhed også ham, når de siger: „Vi havde et godt Hjem“! Og dette går som den røde 
tråd gennem deres beretning, skønt en anden meddeler fortæller om faderen Jens Lykke
gaard, at han, da sønnen Jens Chr. ytrede ønske om at „læse til Præst“, hvad moderen 
sikkert har tilskyndet ham til, skal have sagt: „A hår ingen Peng’ å løs for, å ka’ do it fåj 
sto det, saa er Døren die!“ — Jens Lykkegaard var specialist i at lave „Stavtræer“ til 
stude. De skulle være af en særlig konstruktion, mere brede og buede i „Skavpuderne“. 
— Ved Ingeborgs konfirmation i Bigum kirke 1844 har præsten noteret i kirkebogen: 
Gode kundskaber. Meget god opførsel.

Ingeborgs første mand, Chr. Moth — således kaldet — døde 35 år gi. af tb., og i 
dette ægteskab var kun 1 barn, i andet 4:
3Aba/2cba) Kirsten, gift m. Anders S. Jensen (Lykkegaard), bmd. i Vorning side 122

B) Peder Chr. Lykkegaard, bmd. i Sdr. Onsild (hjemmet) ........ side 122
C) Jens Chr. Lykkegaard, (Kina-missionær), præst i Sdr. Felding side 123
d) Ane Kirstine Lykkegaard, ugift manufakturhandler ................. side 124
e) Maren Lykkegaard, ugift syerske (Fastrup Hvilehjem) ........ side 124

120



3ÅC/2cC) ANDERS PEDERSEN HALSKOV, f. 18.3.1832 i Bigum sogn, død i 
Bigum, begravet der.
G. m. NICOLINE JENSDATTER, f. 1837 i Bigum, død s. st. 26.10.1911. 
Træskomand, husfæster, Bigum Huse. — Viede i Bigum kirke: 26.9.1863. 

Anders var, ligesom sine søskende født i „Skivdal“, men han bosatte sig i Bigum 
Huse. Der vides intet om hans musikalske habitus! Han og Nicoline havde syv børn;
alle født i Bigum sogn:
3ACa/2cCa) Jensine, gift med Anders P. Hansen, skrædder i Bigum ........ side 124

B) Peder Halskov, kusk på „Sødal“ ved Rødding ........................  side 124
C) Bertel Halskov, graver, murer m. m. i Bigum ............................. side 125
d) Mette Marie, f. 1869 — døde 1872.
E) Marius, f. 1872 — døde ca. 1 år gammel.
f) Mette Marie, gift med Jens Vestergaard, gdr. i Ingstrup ....... side 125
g) Maren, gift med Jacob Berg, portør, DSB, Viborg .................... side 126

3Ae/2ce) KAREN PEDERSDATTER (HALSKOV), f. 9-9.1838 i Bigum sogn, død 
22.6.1912 i Vammen sogn, begravet der.
Gift med HANS LAURSEN (NYMAND), f. 11.9.1815 i Vammen sogn, 
Viborg amt, død 5.8.1896 i Vammen, begravet der.
Gårdmand, Vammen. — Viede i Bigum kirke: 30.9.1863.

Hans Nymand var enkemand og 52 år gi., da han giftede sig med den da 25-årige, 
kønne Karen Halskov. — Navnet Nymand knytter sig til Hans Laursens fødegård i 
Vammen, og da hans og Karens børn skulle navngives foreslog præsten, at de fik nav
net Nymann som familienavn, og således blev det. — Deres 3 børn, alle sønner, født 
i Vammen, er:
3AeA/2ceA) Laurs P. Nymann, gdr. og sognefoged i Vammen ................ side 126

B) Hans Chr. Nymann, gdr. og sognefoged i Rødding ...............  side 127
C) Laurits Chr. Nymann, gdr. i Rødding ....................................  side 128

3Ag/2cg) ANDREA ELISABETH PEDERSDATTER (HALSKOV), f. 6.5.1846 i 
Bigum sogn, døde i Tange GI. Skole, begravet i Sahl.
Gift med JOHAN MAGNUS ANDERSEN, f. 1826 i Skaane, Sverige, 
begravet i Sahl.
Boelsmand, Bigum, senere Sahl. — Viede i Bigum kirke: 22.11.1867. 

Andrea og Johan var først bosat i Bigum, hvor de 5 ældste børn er født, men flyt
tede så til Sahl, v. Bjerringbro, hvor de havde en lille ejendom på Sahl Hede. Her 
kaldtes han Johan Halskov, og børnene har fået Halskov som familienavn.

Børnene er:
3Aga/2cga) Maren Halskov, ugift sygepl. og kogerske, Sahl .................... side, 128

b) Ane Kirstine Andersen Halskov, f. 31.7.1869 ........................ side 129
C) Anders Peter, d) Marie Kathrine E) Kristian

Martin — Caroline, se nærmere side 128.

4. og 5. generation efter 3) Anders Andersen Bødker, f. 1760, og hustru Inge
borg, „Skivdal“, Bigum (s. 118).

Børn og børnebørn af 3Aa/2ca) CATHRINE og LAUST JØRGENSEN 
(Nymand) af Vammen (s. 119).

3Aaa/2caa) BOLINE MARIE JØRGENSEN, f. 26.5.1861 i Vammen sogn, Vi
borg amt, død 3.1.1897 i Foulum, Tjele sogn.
Gift med ANDERS CHRISTENSEN (Mikkelsen), f. 4.4.1854 i Pe- 
derstrup sogn, død 8.4.1927 i Randers, begravet i Foulum.
Købmand, Foulum. — Viede i Vammen kirke: 1887.

Boline (Boldine) og Anders Mikkelsen — således kaldet — drev 
i mange år en købmandsforretning i Foulum, hvor man endnu min
des parret som reelle og vellidte mennesker. A. C. var en virksom 
mand og har ejet flere gårde på Viborgegnen, bl. a. „Vester Tjele“.
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Men efter Bolines tidlige død, 36 år gi., giftede Anders sig med Bo
dil Marie Petersen, der var født i Fouium 23.1.1865, og flyttede til 
Randers hvor de boede på Nyvangsvej nr. 9. Her døde Anders Mik
kelsen, men ligger begravet på Fouium kirkegård tillige med begge 
hustruerne.

Deres 3 børn, født i Fouium, Tjele sogn, er:
3Aaaa/2caaa) ANE CHRISTINE CHRISTENSEN, f. 1.12.1887 i Fouium.

Gift med PETER THOMSEN, 24.10.1886 i Hinge sogn, død i 
Randers. — Vagtmester v. Randers Sygehus. — (Barnløse).

Adoptivdatter: Annelise.
Enken bor nu: Vesterport 8, Randers.

3AaaB/2caaB)

3Aaac/2caac)

LAUST PETER CHRISTIAN CHRISTENSEN, f. 22.2.1892 i 
Fouium, død 19.10.51 i Hvorslev.
Gift med RIGMOR HERMANSEN.

L. P. Christensen begyndte som købmand i Bigum, men 
sluttede af som købmand i Hvorslev, hvor han døde; han fand
tes liggende død i sin have, ramt af hjerteslag. Enken bor nu i 
Bjerringbro; hun er født i Hinge sogn. — (Ingen børn).
ANE MARIE CATHRINE CHRISTENSEN, f. 31.5.1896 i 
Fouium.
Gift med CARL CHR. LAURSEN, f. 19-10.1896 i Randers. 
Snedker, Nr. Alle 5, Randers.

Fru Marie Laursen er en meget benyttet og afholdt koger
ske. Carl Laursen er — foruden sit egentlige fag — ivrig sports
mand, og formand for „De samvirkende Idrætsforeninger“ i 
Randers. — Blev ved slægtsstævnet i Hobro 1960 valgt til sekre
tær for slægtssammenslutningen, der da blev dannet for slægten 
Bødker. — C. L. blev ved S.I.K.R.s jubilæumsfest den 27.5.1961 
hædret med ærestegnet og tildeltes R.A.s lederpokal til ejendom.

2 børn: Hans Jørgen og Grethe Thomsen.

3Aab/2cab) PETRA JØRGENSEN, f. 29.7.1864 i Vammen sogn, død 16.1.1930 
i Mollerup, begravet på Ørum Sdrlg. kirkegård.
Gift med LAUST ANDERSEN (MOLBO), f. 10.2.1855, død 14.2. 
1929, begravet i Ørum s.
Uddeler, Mollerup, Ørum Sdrlg. sogn.
Petra og Laust var barnløse, men tog en plejedatter, der hed Ane, 
gift med Valdemar Jensen, Pindstrup på Djursland. — Petra og Laust 
var et par venlige og meget afholdte mennesker.

3AaC/2caC) JØRGEN JØRGENSEN (PØTGAARD), f. 23.6.1866 i Vammen 
sogn, død 6.2.1942 og begravet samme sted.
Gift med HANNE HOUGAARD, f. 31.5.1864 i Vraa, død 29-6. 
1951 i Vammen, begravet der. Gdr., „Pøtgaard“, Vammen pr. Viborg.

Vistnok ved moderens tidlige død blev Jørgen Pøtgaard sat i 
pleje hos en slægtning, der ejede „Pøtgaard“ efter hvilken Jørgen fik 
sit tilnavn. — 2 børn: En søn: Jens Pøtgaard Jørgensen, er født i 
Vammen sogn 25.9.1896, døde samme år. — Datteren Boline, se 
nedenfor:

3AaCb/2caCb) BOLINE JØRGENSEN (PØTGAARD), død 23.8.1959 i Aal
borg. — Gift med CHRISTIAN H. JESSEN.
Bopæl: Hasserisvej 104, Aalborg.
C. H. Jessen driver en meget betydelig virksomhed med bilruter 
og autohandel i Aalborg.

Børn: Jørgen, Carf Johan og Elisa Jessen.
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Børn og børnebørn af 3Ab/2cb) INGEBORG (Halskov), f. 1830, og 
to ægtefæller: 1) Chr. Christensen (Moth) og 2) Kristian Lykkegaard 
(s. 119).

3Aba/2cba) KIRSTEN MARIE KRISTENSEN, f. 24.5.1861 i Sdr. Onsild sogn, 
død 29.3.1957 i Vorning sogn, begravet der.
Gift med ANDERS SØREN JENSEN (Lykkegaard), f. 23.11.1855 i 
Lindum sogn, død ?, begravet i Vorning sogn.
Boelsmand, Vorning sogn. — Viede i Sdr. Onsild kirke: 1889. 
Anders Jensen var af Lykkegaard-slægten fra „Lykkegaard“ i Lindum 
sogn. — Deres 5 børn er:

3Abaa/2cbaa) INGEBORG JENSEN (LYKKEGAARD) f. 6.10.1890 i Vor
ning sogn.
Gift med ANTON KNUDSEN, f. 27.4.1869 i Asferg sogn, 
Randers amt, død 2.4.1951 i Asferg, begravet der.
Gdr., Asferg Søndermark. Viede i Asferg kirke: 20.9.1913.

Deres 5 børn er:
Arne P. Knudsen, bestyrer for moderen.
Anne, gift Jessen, Grønnebæk, Jels, Sønderjylland.
Kirsten, økonomaass. i Aarhus.
Asta, lærerinde, Tølløse, Sjælland.
Johannes, medhjælper, hjemme.

3AbaB/2cbaB) CHRISTIAN LYKKEGAARD JENSEN f. 24.8.1898 i Vorning 
sogn.— Nørbæk pr. Faarup St. — Ugift.
På grund af svigtende helbred måtte Christian opgive landbruget. 

3Abac/2cbac) CHRISTIANE JENSEN, f. 11.11.1894 i Vorning sogn.
Gift med JENS RYTTER JENSEN. Viede i Vorning kirke: 1917. 
Ved giftermålet med Christiane overtog Jens Rytter Jensen hen
des fødehjem i Vorning.

Deres 12 børn er: Martin R. J., Svend Aage, Kristian (Nr. 
Boulev. 8, Randers), Magdalene, Aksel, Frode, Lydia, Jens 
Kristian, Kirsten, Kathrine, Tage og Ernst.

3Abad/2cbad) JENSINE JENSEN, f. 6.1.1898 i Vorning sogn.
Gift med HOLGER MØNSTER, arbmd., Meisnersg. 4, Randers.

1 barn: Kirsten, gift Jensen, Tjærby.
3Abae/2cbae) MARIE JENSEN, f. 3.5.1900 i Vorning sogn.

Gift med CHRISTEN HEDEGAARD PEDERSEN, gdr. i Hvid- 
ding pr. Hammershøj.

3 børn: Krista Marie, Anders og Arnold H. P.
3AbB/2cbB) PEDER CHRISTIAN LYKKEGAARD, f. 25.5.1864 i Sdr. Onsild

sogn, død 28.2.52 i Sdr. Onsild, begravet der.
Gift med JOHANNE SOFIE NIELSEN, f. 3.2.1872 i Homaa, Ham
mer sogn, død 21.5.39 i Sdr. Onsild, begravet der.
Boelsmand, Sdr. Onsild. — Viede i Homaa kirke: 6.5.1895.

Peder Lykkegaard og Sofie overtog hans fødehjem i Sdr. Onsild.
Parret fik 6 børn, og det meddeles, at de alle — mere eller mindre — 
har musikalske anlæg og gode sangstemmer:

3AbBa/2cbBa) INGEBORG MARIE JENSEN LYKKEGAARD, f. 13.8.93 i 
Sdr. Onsild.
Gift med MATHIAS NIELSEN, f. 2.2.1892 i Kgs. Tisted. 
Karetmager, Sdr. Onsild. Viede i Kgs. Tisted kirke: 19.11.1933.

Ingeborg og Mathias Nielsen, der i øvrigt er meget kirke
ligt indstillede og tilsluttet I. M. — har stor interesse for slægten 
Lykkegaard og har også bidraget med adskillige oplysninger til 
nærværende slægtsbog. — Deres to børn er født i Sdr. Onsild:
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Ruth Lykkegaard Nielsen, g. m. lærer Kaj N. Andersen, Grove.
Lars P. Lykkegaard Nielsen, ingeniør, Aarhus.

3AbBb/2cbBb) MAREN KIRSTINE JENSEN LYKKEGAARD, f. 26.11.95 i
Sdr. Onsild.
Gift med NIELS PEDER CHRISTENSEN, f. 15.1.1889 i Ugilt.
Regnskabsfører, Sdr. Onsild. — Viede 11.10.1919.

5 børn: Johanne, gift Breindal. Alf, uddeler. Henry, gdr. i 
Bigum. Svend, mekaniker. Carlo, kolonialkommis.

3AbBc/2cbBc) LYDIA HANSINE JENSEN LYKKEGAARD, f. 22.11.1897 i
Sdr. Onsild sogn.
Gift med BENGT SKAK PEDERSEN, f. 19.11.1896 i Nr. On
sild sogn. — Gdr., „Holtehøjgaard“., Nr. Onsild.

5 børn: Egon S. P., gdr. Fridlev, lærer. Inga, sygeplejerske. 
Pauli, lærer. Lilly, gift Risgaard Nielsen.
(Fridlev og Pauli spiller violin; Lilly, klaver og orgel).

3AbBD/2cbBD) HANS CHRISTIAN JENSEN LYKKEGAARD, f. 15.4.1900 
i Sdr. Onsild.
G. m. ASTA PEDERSEN, f. 8.11.1908 på Fyn — død 16.12.53. 
Gdr. i Lundfod pr. Ejstrupholm. — Viede 20.4.30.

3 børn: Herluf, Ruth og Agnethe Lykkegaard. 
3AbBe/2cbBe) MARIE MAGDALENE JENSEN LYKKEGAARD, f. 26.2.1904

i Sdr. Onsild.
Gift med CHRISTIAN NIELSEN, f. 8.4.1902 i Tøstrup sogn. 
Gartner, gdr. — Øjenslyst pr. Kolind.
Viede i Tøstrup kirke: 1.7.1941. — (Ingen børn).

3AbBf/2cbBf) DAGNY ELISABETH JENSEN LYKKEGAARD, f. 7.6.1906 
i Sdr. Onsild.
Barneplejerske, Peter Bangsvej 10, København. — Ugift.
Dagny L. er ansat ved Diakonissestiftelsen.

4. generation:
3AbC/2cbC) JENS CHRISTIAN JENSEN LYKKEGAARD, f. 6.1.1867 i Sdr. 

Onsild sogn, død 22.10.24 i Tvis, begravet der.
Gift med MARIE LOUISE KATHRINE BALSLEV WIED, f. 12.9. 
1875 i Karleby sogn, Mors. Død 10.3.1914 på Rigshospitalet. 
(Kinamissionær) — Sognepræst. Viede i Chefoo, Kina: 27.10.1899.

Det var nok under påvirkning af sin fromme mor, Ingeborg Hal
skov, at Jens Chr. Lykkegaard allerede tidligt fik præstegerningen i 
sigte, men hans lidt mere jordbundne far, Jens Kristian L. var af en 
anden mening: „A hår ingen Peng’ å løs’ for, å ka’ do it fåsto det, saa 
er Døren die“! — Det var ikke til at tage fejl af, men vel på grund 
af sin gode begavelse blev J. C. L. hjulpet til læsningen — efter si
gende af selve Viborg-bispen. Muligvis har den fromme og kærlige 
mor i sin bekymring personlig henvendt sig til biskoppen. — Da han 
havde fået sin eksamen i København, blev han udsendt som missionær 
til Kina og opholdt sig her i en årrække, og her er børnene født, med 
undtagelse af det yngste. Efter at være kommet til Danmark igen blev 
J. Chr. Lykkegaard sognepræst for Sdr. Felding-Tvis menigheder i 
Aalborg amt. — Hustruen Kathrine Balslev Wied var af gammel præ- 
steslægt både på faderens og på moderens side. Moderen var datter 
af Ribe-bispen, C. F. Balslev. — I Kina opholdt parret sig forskellige 
steder, den meste tid dog i Fenghuangch’eng. — (Om J. C. L.s mis
sionærgerning har Dansk Missionsselskab udgivet et skrift).

Deres 4 børn er:
3AbCa/2cbCa) INGEBORG AGNETE LYKKEGAARD, f. 22.4.1902 i Port

Arthur, Kina. — Lærerinde, København. — Ugift.
Ansat ved Bispebjerg Kommuneskole.
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3AbCb/2cbCb)

3ÅbCC/2cbCC)

SOPHIE MARGRETHE LYKKEGAARD, f. 16.8.1904 i Che- 
foo, Kina. — Børnehavelærerinde, København. — Ugift.
Ansat ved Taksigelseskirkens Menigheds-børnehave.
JOHANNES VILHELM LYKKEGAARD, f. 10.8.1906 i Feng- 
huanch’eng, Kina.
Gift med VALBORG LARSEN, f. 12.7.1907 i Tudse sogn. 
Gartner, Holte v. Kbhv. — Viede i Tudse kirke: 27.10.1934. 
Han døde 28.1.1939 i Holte, hun 16.11.1936, begravet i Holte.

Johannes var ikke stærk af helbred. Han fik sin uddannelse 
i faget hos handelsgartner Poul Nielsen, Randers, der var en kendt 
skikkelse inden for I. M. — Her var J. L. som en søn af huset og 
havde et godt hjem. — Johannes var musikalsk og sang smukt, 
si res der. Valborg havde organisteksamen. — (Ingen børn). 
CATHARINA MARIE ELISABETH LYKKEGAARD, f. 3.10.3AbCd/2cbCd)
1914 i København — Rigshospitalet.
Gift med JØRGEN BALSLEV, f. 16.5.1914 i Nr. Ørslev sogn.
Sognepræst, Skamby, Fyn.
Viede i Diakonissestiftelsens kirke: 12.9.1942.

førgen Balslev er af den kendte, gamle præstesiægt som også
hustruens mor tilhørte; hans forældre er provst Benjamin Ralslev 
og hustru Hanne Skov, tidl. Solbjerg og Soderup sogne. — J. 
Balslev kom til Skamby sogn i 1943 (iflg. Kirkelig Håndbog).

3 børn: Johannes, Estrid og Vibeke Balslev.
3Abd/2cbd) ANE KIRSTINE LYKKEGAARD, f. 26.5.1870 i Sdr. Onsild sogn,

død 26.6.58, begravet i Sdr. Onsild.
Ane var ugift manufakturhandlerske i Ørum Sdrlg. i en årrække, 

men på sine ældre dage flyttede hun sammen med søsteren Maren ind 
på Fastrup Hvilehjem. Se omtalen under søsteren Maren.

3Abe/2cbe) MAREN LYKKEGAARRD, f. 31.3.1873 i Sdr. Onsild sogn, død 
19.10.57, begravet på Sdr. Onsild kirkegård.

Maren var også ugift og i en årrække syerske i Herning, men 
som ældre flyttede hun sammen med søsteren Ane ind på Fastrup 
Hvilehjem, Vammen sogn. — Søstrene Lykkegaard er et par elskelige 
damer, ivrige efter at berette om slægten og barndomshjemmet i Sdr, 
Onsild, men især om deres kærlige, fromme mor, som de kappes om 
at fortælle smukt og kærligt om.

Børn og børnebørn af 3AC/2cC) ANDERS PEDERSEN HALSKOV, 
f. 1832, og hustru Nicoline Jensdatter, Bigum Huse (s. 120).

3ACa/2cCa) JENSINE HALSKOV, f. 5.6.1864 i Bigum sogn, død 10.7.1942 
samme sted, begravet der.
Gift med ANDERS PETER HANSEN, f. 2.10.1871 i Dreslette sogn, 
Fyn, død 25.6.43 i Bigum sogn, begravet der. — Skrædder og hus
mand, Bigum pr. Sdr. Onsild. — Viede i Bigum kirke: 1890.

Deres 6 børn er:
3ACaa/2cCaa)

3ACab/2cCab)

3ACaC/2cCaC)

3ACaD/2cCaD)

ANDERSINE NIKOLINE HANSEN, f. 5.11.1891 i Bigum s. 
Gift med NIELS BALLE, boelsmand, Fastrup pr. Viborg.
Nu: Lille Rørbæk, Rørbæk St.
KAREN ELISE HANSEN, f. 23.12.1893 i Klejtrup sogn.
Gift med PEDER ANDERSEN, gdr. i Pederstrup pr. Viborg. 
JOHANNES HANSEN, f. 11.10.1895 i Roum sogn.
Gift med JENNY PEDERSEN. Statshusmand, Rødding pr. Vi
borg. — Nu: Fredensgade 13, Viborg.
CHRISTIAN HANSEN, f. 27.2.1898 i Roum sogn.
Gift med ALMA HANSEN.
Gdr. på Allingaabro Mark, Allingaabro.
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3ACaE/2cCaE)

3ACaf/2cCaf)

3ACB/2cCB)

3ACC/2cCC)

3ACCA/2cCCA)

3ACCB/2cCCB)

3ACCC/2cCCC)

3ACCd/2cCCd)

ANDERS HALSKOV HANSEN, f. 24.2.1900 i Bigum sogn. 
Gift med VALBORG DALUM. — Skoleinspektør, Skive.
ELLA HANSEN, f. 30.9-1905 i Bigum sogn.
Gift med NIELS KJELDGAARD. — Husmand, Vranum pr. 
Rindsholm.

PEDER HALSKOV, f. 25.3.1866 i Bigum sogn, død 1954 i Rødding. 
Gift med MAREN (fra Pederstrup). Kusk på „Sødal“, Rødding sogn.

Peder Halskov! Navnet forpligter, synes man, men der forelig
ger ingen oplysninger om Peders måde at forholde sig på til de musi
kalske traditioner. Sin meste tid var han herskabskusk hos Baron Pe- 
dersdorff på „Sødal“ ved Rødding. Hustruen skal have været af de 
meget bestemte og viljestærke. — I de senere år fungerede P. H. som 
anlægsgartner, hvilket han gjorde med stor smag og akkuratesse. — 
Ægteparret var barnløst.
BERTEL HALSKOV, f. 25.9-1867 i Bigum sogn, død 19-7.1955, be* 
gravet på Bigum kirkegård.
Gift med ANE MARIE NIELSEN, f. 8.5.1875 i Klejtrup sogn, død 
27.6.1937 i Bigum sogn, begravet der.
Graver, murer m. m., Bigum. — Viede i Klejtrup kirke.

Bertel Halskov var murer af profession, men kunne i øvrigt på
tage sig lidt af hvert; han var med andre ord „Haandsløv“, som man 
sagde, og den lille, nærmest spinkle mand var aldrig ledig. Men 9 
børn kunne da også nok give et par forældre noget at tænke på. Ber
tel Halskov blev ansat som graver og kirkebetjent ved Bigum kirke, 
en stilling han beklædte i 40 år!

Deres 9 børn er:
ANDERS HALSKOV, f. 11.4.1898 i Bigum sogn.
Gift med DAGNY POULSEN (fra Støvring ved Aalborg). 
Murer, København. — (Ingen børn).
ANTON HALSKOV, f. 8.9-1899 i Bigum sogn.
Gift med VALBORG QUIST (fra Fleisborg).
Købmand, Løgstør. — Viede i Overlade kirke: 3.11.30.

3 børn: Gunda, Svend og Hanne Halskov.
KRISTIAN HALSKOV, f. 1.11.1901 i Bigum sogn.
Boelsmand, Javngyde v. Nr. Vissing. — Ugift.
NIKOLINE HALSKOV, f. 29.4.1903 i Bigum sogn.
Gift med ANDERS KRISTIAN ANDERSEN. Kommunalarb.,

3ACCE/2cCCE)

3ACCF/2cCCF)

3ACCg/2cCCg)

Nicolajgade 32, Viborg. — Viede i Bigum kirke: 10.11.1930.
3 børn: Grethe, Signe og Lis Andersen.

SØREN HALSKOV, f. 1.11.1906 i Bigum sogn.
Gift med JENNY SØRINE KRISTINE CHRISTENSEN.
Graver og kirkebetjent, Bigum. Viede i Bigum kirke: 28.10.1934. 
Søren H. blev ansat i sin faris gamle stilling ved Bigum kirke i 
1947.

Deres 11 børn er: Marie Kirstine, Kristian, Nora, Kaj Aage, 
Hans Preben, Anna Margrethe, Karen, Karl Egon, Knud, 
Ingrid og Arne Halskov.

SOFUS HALSKOV, f. 19.11.1908 i Bigum sogn.
Gift med ELLA MARGRETHE CHRISTENSEN, f. 3.12.25 i 
Agerskov.
Murer, Bigum. — Viede i Højslev kirke: 27.12.44.

3 børn: Bjarne, Birthe og Bente Halskov.
MAGDA HALSKOV, f. 30.7.1910 i Bigum sogn.
Gift med NIELS LINDHARDT SØNDERGAARD. Gdr. i Sjør- 
ring, Lindum sogn. — Viede i Bigum kirke: 21.10.1944.

2 børn: Verner og Irene Halskov Søndergaard.
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3ACCh/2cCCh) HELGA HALSKOV, f. 3.9.1912 i Bigum sogn.
Gift med VALDEMAR NIELSEN. Boelsmand, Mollerup, Ørum
Sdrlg. — Viede i Bigum kirke: 26.3.1933.

3 børn: Henry, Anna Marie og Erna Halskov Nielsen.
3ACCi/2cCCi) EMMA HALSKOV, f. 3.11.1914 i Bigum sogn.

Gift med HOLGER ANDREAS JENSEN. — Chauffør, Rosen
stræde 9, Viborg. — Viede i Bigum kirke: 30.7.1933.

3 børn: Anna (død), Grethe og Aase Halskov Jensen.
4. generation.

3ACd) Mette Marie Cathrine Halskov, f. 2.11.1869 — døde godt 3 år gi.
3ACE) Marius Christian Halskov, f. 23.1.1872 — død 3.1.1873.

3ACf/2cCf) METTE MARIE CATHRINE HALSKOV, f. 9.1.1874 i Bigum sogn, 
død 1.11.1940, begravet på Rødding kirkegård.
Gift med JENS JACOBSEN VESTERGAARD, f. 29.11.1856 i Ing
strup, Rødding sogn, død 6.10.1932, begravet på Rødding kirkegård. 
Gårdejer, Ingstrup pr. Viborg.

Jens Vestergaard overtog gården efter sin far; den var oprindelig 
på 165 tdr. kl., men en del af marken blev udskilt til J.V.s bror, og 
senere blev yderligere den sydlige del af marken udskilt til en af 
Jens Vestergaards sønner, Niels, mens sønnen Frederik beholdt ho
vedparcellen, der nu er på 65 tdr. Id. — Deres 10 børn er:

3ACfx/2cCfx)

3ACfA/2cCfA)

3ACfB/2cCfB)

3ACfC/2cCfC)

3ACfd/2cCfd)

3ACfE/2cCfE)

3ACfF/2cCfF)

3ACfg/2cCfg)

(Børn af 3ACf/2cCf) METTE MARIE og JENS VESTER- 
GAARD, Ingstrup).
10 børn; alle født i Rødding sogn, Viborg amt:
DORTHEA, f. 11.9.1898.
Gift med HJALMAR RASMUSSEN, boelsmand, Vels pr. Viborg. 
Viede: 30.8.1925.
MARIUS KRISTIAN JACOBSEN VESTERGAARD, f. 1.7.1903 
i R. s. — Boelsmand i Mammen v. Bjerringbro.
Gift med THORA. Viede i Rødding kirke: 15.9.25. — 4 børn. 
ANTON HALSKOV VESTERGAARD, f. 6.3.1905 i R. s.
Gift med LOUISE (fra 0. Løgum i Sønderjylland). — Grd. i 
Nr. Hjarup, Sønderjylland. — Viede i 0. Løgum kirke: 4.10.27.

3 børn.
NIELS JACOBSEN VESTERGAARD, f. 7.5.1906 i R. s.
Gift med HILDA. — Viede i Almind kirke: 10.9.1929.
Gdr. i Ingstrup, Rødding sogn (pr. Viborg). — 6 børn.
Som nævnt under faderen blev Niels’ gård udstykket fra føde
gården i Ingstrup; han og broderen Frederik er altså naboer. 
NOKOLINE J. VESTERGAARD, f. 4.2.1908 i R. s.
Gift med MADS PETER BAY, gdr. og sognefoged i Øby, Ørum 
Sdrlg. sogn. — Viede i Rødding kirke: 1.4.1938. — 2 børn: 
KRISTIAN SEVERIN J. VESTERGAARD, f. 2.2.1911, død 
26.9.1927, begravet i Rødding.
FREDERIK HARALD J. VESTERGAARD, f. 2.2.1911 i R. s. 
Gift med MARIE. — Viede i Tapdrup kirke: 23.10.36.
Gdr. i Ingstrup, Rødding sogn (pr. Viborg).

2 børn: Lysse og Jens.
Fr. Vestergaard overtog fødegården efter sin far, der jo også var 
født der. Efter delingen med broderen Niels er gården nu på 65 
tdr. Id. — Gården har en smuk beliggenhed ved vejen, der fører 
nordpå ad Vammen til.
JENNY KATHRINE J. VESTERGAARD, f. 28.9.1913 i R. s. 
Gift med KRISTEN NIELSEN, gdr. i Vels pr. Viborg.
Viede i Rødding kirke: 8.3.1938. — 3 børn.
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3ACfH/2cCfH)

3ACfI/2cCfI)

HANS PETER J. VESTERGAARD, f. 24.6.1915 i R. s.
Gift med ASTA. — Viede i Viskum kirke: 8.3.39.
Gdr. i Vejrum pr. Viborg. — 3 børn.
CARL HENRY J. VESTERGAARD, f. 27.1.1918 i R. s.
Gift med JOHANNE. — Viede i Mammen kirke: 15.11.1940. 
Boelsmand i Mammen. — 3 børn.

4 generation.
3ACg/2cCg) MAREN HALSKOV, f. 17.11.1877 i Bigum sogn, død i november 

1956, begravet i Viborg.
Gift med JACOB BERG. Død 1922 i Viborg begravet der.
Portør ved DSB, Viborg. — Viede i Bigum kirke.

Jacob Berg var ansat ved DSB, men kom ulykkelig af dage i 
1922, idet han fik begge ben kørt af under rangering og døde kort 
efter. (Ingen børn i ægteskabet; Maren havde en søn før ægteskabet 
med J. B. = ERNST HALSKOV).

Børn og børnebørn af 3Ae/2ce) KAREN PEDERSDATTER (HAL
SKOV), f. 1838, og HANS LAURSEN NYMAND, Vammen, s. 120.

3AeA/2ceA) LAURS PEDER NYMANN, f. 7.6.1868 i Vammen sogn, Viborg 
amt, død 7.10.44 i Vammen, begravet der.
Gift med KRISTINE JENSEN (THORUP), f. 9.11.1862 i Rødding 
sogn, død 22.12.1937 i Vammen, begravet der.
Gdr. og sognefoged, Dbm., Vammen pr. Viborg.
Viede i Rødding kirke: 1897.

Laurs Peder var først gift med Mette Kirstine Lund Andersen, 
f. 31.3.1871 i Fristrup, men hun døde i barselseng d. 10.10.1894 ef 
ter sit første barn, en pige, der også døde; begge begravet på Vam
men kirkegård. — Hans anden hustru, Kristine, med tilnavnet Tho- 
rup, var datter af den gamle sognefoged i Rødding. — Kristine og 
Laurs Nymann fik 5 børn, men tre døde tidligt: a) Kirstine Marie, 
død 5 år gi. — c) en pige, døde 11 år gi. — E) Anton, døde 2 år gi.

3AeAB/2ceAB) HANS CHRISTIAN NYMANN, f. 11.8.1899 i Vammen sogn.
Ugift, pensionist, Vammen.

Hans Chr. har aldrig været stærk af helbred og har mest op
holdt sig hjemme på fødegården, men efter forældrenes død 
købte han et hus i Vammen, hvor han endnu bor.

3AeAD/2ceAD) SØREN CHRISTIAN NYMANN, f. 17.4.1905 i Vammen sogn.
Gift med ALMA SØRENSEN. — Viede i Vammen kirke. 
Købmand, Bigum.

Søren Nymann er handelsuddannet og etablerede sig som 
købmand i Bigum (hvor Vammen-vejen deler sig mod Erikstrup 
og Lindum), men har i de seneste år haft en del agenturforret
ning; bor nu i Vammen. — Også S. N. har afgivet meddelelser 
om sin slægt til slægtsbogen.

3 børn: Svend Aage, Kaj Erik og Dan Leo Nymann. 
3AeB/2ceB) HANS CHRISTIAN NYMANN, f. 26.9-1870 i Vammen sogn, død

6.1.1941 i Rødding sogn, begravet der.
Gift med ANE JENSINE JAKOBSEN DEGN, f. 11.12.1875 i Vam
men sogn, død 6.10.1948 samme sted, begravet der.
Gdr. og sognefoged, Rødding pr. Viborg. Viede i Vammen k.: 1898.

Deres 9 børn er:
3AeBA/2ceBA) HANS JACOB NYMANN, f. 15.1.1897 i Rødding sogn. 

Skoleinspektør, Vamdrup. — Gift. — 3 børn.
3AeBB/2ceBB) JACOB NYMANN, f. 11.5.1899 i Rødding sogn.

Uddeler, Astrup pr. Arden. — Gift. — 3 børn.
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3ÅeBc/2ceBc) KIRSTEN MARIE NYMANN, f. 9.5.1901 i Rødding sogn.
Gift med OTTO PEDERSEN, gdr., Mejlgaard, Rødding (pr. Vi
borg). — 5 børn.

3AeBD/2ceBD) OTTO NYMANN, f. 30.9.1903 i Rødding sogn.
Død 5.4.1933, begravet i Rødding.

3AeBE/2ceBE) THORKILD NYMANN, f. 8.12.1906 i Rødding sogn.
Gift med ZENIA MARGRETHE LARSEN.
Lektor, Aarhus. (Cand. mag.) — 4 børn.

3AeBF/2ceBF) HENRY NYMANN, f. 18.2.1908 i Rødding sogn.
Uddeler, Gabøl, Sønderjylland. — Gift. — 4 børn:

3AeBG/2ceBG) HOLGER NYMANN, f. 1.2.1909 i Rødding sogn.
Gdr. i Rødding pr. Viborg, overtog fødegården. — Gift, 2 børn.

3AeBh/2ceBh) KAREN NYMANN, f. 6.10.1911 i Rødding sogn.
Syerske, Herning. — Ugift. — Nu: Hostrupvej 34, Hobro.

3AeBi/2ceBi) ELSE NYMANN, f. 28.9.1912 i Rødding sogn.
Gift med JOHANNES JENSEN. GI. Ry. — 5 børn.

4. generation.
lAeQftceQ LAURITS CHRISTIAN NYMANN, f. 29.10.1879 i Vammen sogn, 

Viborg amt.
Gift med ANE KIRSTINE JENSEN, f. 18.6.1880 i Rødding sogn, 
død 25.3.42 samme sted.
Gårdejer, Rødding. — Viede i Rødding kirke: 31.7.1900.

Laurits Nymann bor nu i et hus, han selv har ladet opføre på
gårdens grund; gården er på fremmede hænder, og L. N.s triste 
skæbne griber een umiddelbart, når man hører, at han nu på sine 
gamle dage sidder tilbage med tre invalide børn, der bor hos ham, 
fordi de er ude af stand til at klare sig selv, mens det fjerde, en søn, 
der var rask og velbegavet og blev lærer, døde 49 år gi. — Og til
med har Laurits Nymann yderligere mistet to børn i barnealderen og 
sin hustru i 1942. — Deres børn er (alle født i Rødding sogn) :

3AeCA/2ceCA) HANS PETER NYMANN, f. 1.10.1900 i Rødding sogn.
Hans, der er ugift, var svag fra fødselen, men beskæftiger sig 
med skomageri hjemme hos faderen.

3AeCB/2ceCB) KARL MARINUS NYMANN, f. 7.8.1902 i Rødding sogn.
Karl blev blind, mens han endnu var ung, men lærte børsten
binderi; bor hjemme hos faderen. Er ugift.

3AeCC/2ceCC) Jens Nymann, f. 1904 — døde som barn.
3AeCD/2ceCD) PETER NYMANN, f. 18.12.1907 i R. s., død i sept. 1956.

Gift med GUDRUN STEFFENSEN (fra Gedved).
Lærer, Lading Skole pr. Mundelstrup. — (Barnløse).
Peter N. var seminarist fra Gedved Seminarium; han blev kun 
49 år gammel.

3AeCe/2ceCe) Margrethe Nymann, f. 1910 — døde som barn.
3AeCf/2ceCf) KAREN MARGRETHE NYMANN, f. 20.5.1913 i R. s.

Ugift, invalid, bor hjemme hos faderen i Rødding.

Børn og børnebørn af 3Ag/2cg) ANDREA HALSKOV og JOHAN M. AN
DERSEN, (f. 1846) af Sahl Hede (s. 120).

Trods ihærdig eftersøgning er det endnu kun lykkedes at fremskaffe meget få og 
ufuldstændige oplysninger om Andreas og Johan Andersens børn, hvoraf 5 findes født 
i Bigum sogn, hvor forældrene da havde en ejendom, men iflg. ældre folk på Sahl- 
egnen, hvortil forældrene flyttede, skal der være endnu to børn. Slægtninge har ikke 
kunnet give yderligere oplysninger end de her anførte; det ses, at børnene bærer nav
net Halskov som familienavn; (faderen var svensker).
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3Aga/2cga) MAREN ANDERSEN HALSKOV, f. 6.2.1868 i Bigum sogn, død.
Maren var ugift og virkede i mange år som hjemmesygeplejerske 

på Sahl-egnen. Hun beskrives af gamle folk der på egnen som et ual- 
mindelig godt og hjælpsomt menneske, der sled sig selv op for andre 
uden egentlig at få noget videre for sit arbejde, og ofte blev hun mis
brugt af folk, der lod hende malke og gøre andet groft arbejde, når 
der var sygdom tilhuse og hjælp behov. Det var måske derfor, at 
Maren Halskov, da hun blev lidt ældre, flyttede til Tange, hvor hun 
boede i Tange gamle skole. Her gik hun ud som kogerske og var me
get benyttet og afholdt. Maren var dygtig og „kunne lidt af hvert“! 
Tillige var hun et fromt gemyt for hvem dette at hjælpe sine med
mennesker var hendes simple, kristne pligt. — Hun menes at være 
død under et besøg hos en søster i Skorup sogn, men en henvendelse 
til kirkebogen der gav intet resultat. Maren havde selv ønsket at be
graves hos forældrene, på Sahl kirkegård, men det er ikke sket.

3Agb/2cgb) ANE KIRSTINE ANDERSEN HALSKOV, f. 31.7.1869 i Bigum 
sogn, død 23.7.19H i Skorup sogn.
Gift med HANS JENSEN, skrædder, Skorup Mark (pr. Faarvang). 

Ved før omtalte henvendelse til Skorup sogn meddelte sognepræ
sten ovenstående vedr. Kirstines ægteskab og død. Fra anden side er 
oplyst, at Kirstine var sygeplejerske indtil hun blev gift „med cn 
Skrædder ved Hammel“.

3AgC) ANDERS PETER ANDERSEN HALSKOV, f. 10.11.1843 i Bigum sogn. 
(Ingen oplysninger).

3Agd) MARIE KATHRINE ANDERSEN HALSKOV, f. 10.9.1875 i Bigum sogn. 
(Ingen oplysninger).

3AgE) KRISTIAN ANDERSEN HALSKOV, f. 24.11.1879 i Bigum sogn.
Menes at være udvandret til USA.

3Ag?) MARTIN ANDERSEN HALSKOV.
Menes ligeledes udvandret til USA.

3Ag?) CAROLINE ANDERSEN HALSKOV.
Samme gamle kone i Sahl, der mente, at brødrene Martin og Kristian

var udvandret, mente også at vide, at den yngste datter hed Caroline og vist 
var gift med en smed i Resen ved Skive. Er ikke eftersøgt.

Hermed slutter efterkommere efter 3) Anders Andersen Bødker (f. 1760) og 
hustru Ingeborg, Bigum. (s. 118).

Følgende blanke sider bedes anvendt til tilføjelser og evt. rettelser.

130






