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1
Indledning■
Med denne slægtsbog er der nu skabt overblik over slægtens
ophav og udbredelse med udgangspunkt i ægteskabet mellem Anders
Christian Pedersen Simonsen og Johanne Marie Christensen i ”Vig
toft” i Vrøgum (Blåvandshuk Kommune).
Det er mit håb, at denne slægtsbog må besvare mange af de
slægtsrelevante spørgsmål, der måtte stilles af slægtens nule
vende medlemmer, samt af udeforstående interesserede.
Samtidig håber jeg, at denne slægtsbog må bidrage til at
fremme interessen for lokalhistorien, hvilket jo ligger mig
stærkt på sinde, al den stund at jeg jo til daglig arbejder med
denne i Blåvandshuk Kommune.
Kildematerialet til bogens anetavle før l88o er tilvejebragt
ved studier i Blåvandshuk lokalhistoMske Arkiv i Oxbøl, og i
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
Tidsmæssigt har det taget mig godt femhundrede fritimer at
samle og trykke denne bog. Dens lave pris skyldes først og frem
mest, at bogens pris udelukkende er et udtryk for dens fremstil
ling og de dermed følgende udgifter til den nødvendige forskning
ved blandt andet Landsarkivet i Viborg.
En særlig tak skal rettes til Sparekassen Sydjylland i Oxbøl
og Blåvandshuk kommunes Kulturudvalg for arbejdskapital og lån af
fotokopimaskine til personalepris. Ligeledes skal lyde en stor
tak til Vilhelm Simonsen for sit store arbejde med at udsende og
indsamle spørgeskemaer, samt fremskaffe bogens mange billeder.
Gert Ravn Nørgaard
Aal,
august 1983

Læseanvisning.
Denne slægtsbog er opdelt i tre afsnit, nemlig: 1.EFTERSLÆG
TEN, 2.ANETAVLEN og 3•REGISTRENE. - Forrest i bogen på side 2 er
der en tom anetavle, som er forbeholdt bogindehaverens egen af
stamning, der her kan påføres med blyant eller kuglepen.
EFTERSLÆGTEN går fra side 4 til side 5o» og indeholder alle
efterkommerne fra de tre ægteskaber Anders Christian Pedersen Si
monsen og Johanne Marie Christensen har været impliceret i. For at lette forståelsen for efterkommernes afstamning, har jeg
nummereret 1. generation med romertal, 2. generation med store
bogstaver og 3* generation med lille alm. tal. - Se også indled
ningen til dette afsnit på side 4.
ANETAVLEN starter på side 51 og går til side 91» den inde
holder alle efterslægtens fælles forfædre (aner) eller nogle af
disse, hvis man stammer fra Anders Christian Pedersen Simonsens
1.ægteskab eller fra Johanne Marie Christensens 1.ægteskab. Anetavlens personer er benævnt ved et tal i en (), ved fordobling
af tallet i () finder man den pågældendes FAR, der altid er et
lige tal som f.eks. (32), moderen vil i dette tilfælde bære num
meret (33), og hendes far vil så være (66), derudover er der un
der hver penson i anetavlen skrevet med nummer og sidetal, hvor
den pågældendes forældre findes henne i bogen!
REGISTRENE indeholder oversigter over alle personer ved ef
ternavn som er nævnt her i bogen, - samt en oversigt over alle
forekomne stednavne i bogen med ligeledes sidetal.
Endelig findes der bagerst i bogen et afsnit med forkortel
ser, litteraturhenvisninger og rettelser m.v.
Opstår der uløste spørgsmål, så lad mig dem endelig vide,
min adresse står på bagsiden af tittelbladet her foran, tak.
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BLÄVANDSHUK KOMMUNE

OVERSIGTSKORT
1:100.000

MAR. 1978

TRYK/KARTOGRAFI: DAFOLO

- 4 Oversigt over
Anders Chr, Pedersen Simonson & Johanne Marie Christensen’s
Born I - XIII
side

I.

Simon Simonsen i Vrøgum

II.

Andreas Simonsen i Vrøgum

III.

Ane Simonsen i Kjærup

*

17

IV.

Ingvard Simonsen i Kjelst

-

17

V.

Bernhard Simonsen i Vigtoft

-

19

Ano Kbtrine Junker i Grimstrup

-

19

VII.

Otto Simonsen i USA

-

3o

viii.

Martha Simonsen i Vigtoft

-

3o

IX.

Magnus Simonsen i USA

-

3"

x.

Oscar Simonsen i Vrøgum

-

39

XI.

Vilhelm Simonsen på Baunhøj

XII.

Leo Simonsen i Vigtoft

-

46

XIII.

Tekla Simonsen i Oxbøl

-

46

VI

i

5
12

Preface and Readinginstructions

42

!

Dear Reader,
This family book is made by great help from the regio
nal archives in Oxbol, Viborg and Copenhagen.
Here I have tried to collect a genealogy matirial as
big as possibly wich hadn’t been possibly without the big
good-will I have met all over. A big and great thank you to
all of you who have contributed to the contents and the pro
duction af the book. - Hope you’ll find the book interresting’
At the leftb of your born name is big numbers ”IX",
capital letters ”A”, smal numbers ”2” and smal letters "b”. If you take the last letter or number away as shown here:
IX,A.2,b, "b" you will find your father or mother here in the
book. That is: You will find the generation before your own!
Shortenings.
født
konfirmeret
død
samme sted
m.v.
død der

=
=
=
=
=
=

born
confirmed
died
the same parish
etc.
died ther

døbt
gift
begravet
samme år
o.s.v.
skilt

=
=
=
=
=
=

christened
married
buried
the same year
- do divorce

Notice: The family book will after the publication be at the
regional archives in Denmark. - My address is: Gert Ravn Nørgaard,
Granvænget 3, Aal. 684o Oksbøl. Denmark.
Phone: Denmark o5.27.19.57.

Øverst: gården i "Hedelund” bygget 1914-15, adr.: Hedelundvej 19.
Nederst: Fotograferet i Varde 1947, forrest f.v.: Ella, Anna, Tek
la,Mor, Margareth, Marie. Midterst f.v.: Vilhelm, Oscar, Alfred,
Simon, Agnethe, Magnus, Ingvard. Bagerst f.v.: Søren Peter, Kathri
ne, Andreas, Betty, Ane og Anders.
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EFTERSLÆGTEN efter Anders Christian Pedersen Simonsen og dennes første
hustru Ane Marie Andersen

børnene I; til V.:

I: Simon Simonsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgurn i Aal sogn den 18.7.1889,
konfirmeret i Janderup kirke i oktober 19o3. - Fra april
1915 til 196o ejede han den gamle gård i "Vigtoft", matr.nr.
2b, som han overtog efter faderen for 19.ooo kr. - Se bille
det på side 6 af gården! - Gift l’ste gang i Janderup kirke
den 844.1915 med Birgitte Andersen der var født i Kjærup i
Janderup sogn den 10.5.1892, konfirmeret der 15.lo.19o6 og
død i "Vigtoft" den 6.2.192o. - Gift 2’den gang i Janderup
kirke den 29.12.1925 med søsteren Agnethe Andersen, som er
født i Kjærup i Janderup sogn den 2746.1895i

Agnethe og

Birgitte er døtre af gårdejer i Kjærup i Janderup sogn Anton
Andersen født der 18.12.1867 og død der 13.2.1953, gift i
Janderup kirke den

/

- 18

med Mette Kathrine Kjeldsen,

som er født i Janderup sogn 13.3.1871 og død i Aal sogn den
2.2.196o. (Ovennævnte Anton Andersen er bror til Ane Marie
Andersen der var gift med Simon’s far). - Se: "Janderup og
Billum sognes Historie" bind III om denne andersen-slægt i
Kjærup i Janderup sogn. (bogen udkommer til jul 1983)
Simon’s adr.: Baunhøjvej 18. Vrøgurn. 684o Oxbøl. - Telefon:
(o5) 27.14.36.
Deres 3 børn er:
I.A: Arnold Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgurn den 15.3.1916, konfirme
ret i Aal kirke 13.4.193o. - Arnold er gårdejer i Vester Vrøgum, matr.nr.8a "Søgaard", gården ligger på sydsiden af Trolholm Bæk, hvor der har boet mennesker i mindst 5.000 år. Gift
i Aal kirke den I6.4.194o med Gerda Hansen som er født i
"Søgaard" i Vester Vrøgurn den 13.7.1913, konfirmeret i Aal
2.lo.1927, som datter af gårdejer af "Søgaard" Hans Hansen
født den 2.6.1877 og død i Aal sogn 1.6.1946, gift i Aal kir
ke den I6.lo.19oo med Katrine Sørine Mathilde Nielsen som er
født i Aal sogn 4.3.188o og død i Aal sogn 13.12.1969.

6
Arnold’s adr.: "Søgaard”, Vesterbyvej 15. Vrøgum. 684o Oxbøl,
Telefon: (o5) 27*12.29*
Deres 2 børn er:
I. A* 1; „Sonja Simonsén
er født i Aal sogp 18.6*1941, konfirmeret der 19.3.1956,
nu dagplejer. - QjLft i Aal kirke 31.1.1964 med chauffør
Svend Nielsen født i Houstrup i Henne sogn 6.6.1941 og
konfirmeret der 3.4.1955* som søn åf arbejdsmand Thorvald
Nielsen født 13.6.1913, gift i lønne kirke 23.3*1941 med
Kirstine Marie

der er født i Henne sogn 25*4;

1922 og nu bor Klintingvej 8o. 683o Nr. Nebel.
Sonja’s adr.: Ternevej 19. 6851 Janderup. (o5) 25.85.87.
Deres 3 børn er:
I.A.l.a: Jan Nielsen
er født i Aal sogn 22.lo.1964, konfirmeret i Janderup
kirke 13.5.1979.
I.A.l.b: Lene Nielsen
er født i Aal sogn den 2o.6.1966, konfirmeret i Billum
kirke den 11.5.198o.
I.A.l.c: Bjarne Nielsen
er født i Janderup sogn den 6.5.1972.

I.A.2: Ove Simonsen
er født i Aal sogn den 27.8.195o, konfirmeret der 28.3.
1965, uddannet som snedker, nu bygningsingeniør. - Sam
lever med sygeplejerske Alice Schmidt født i Zions sogn
i Esbjerg den 24.3.1958, konfirmeret der 7.5.1972, som
datter af bygningssnedker Viggo Ejler Villadsen der er
født i Eaaborg sogn den 26.2.193o, gift der 4.3.1954
med Ellen Petersen født i Hygum sogn 27.1.1935 og nu bor
Mågevej 5. 7ooo Fredericia. - Telefon (o5)
Ove’s adr.: Møllebæk 36. Haldrup. 87oo Horsens. Telefon: (o5) 65.75.75.76.
Deres datter er:
I.A.2.a: Anette Simonsen
er født i Vær sogn den 16.3.1981.

Begge billeder her er af samme gård, nemlig Anders Christian
Pedersen Simonsen (2) gård i "Wigtoft" - øverst ses et bille
de fra ca. 19o7 og nederst et billede fra ca. 193o (gården om
byggedes i 1924) adresse: Vigtoftvej 21. Vrøgum. 684o Oxbøl.
Personerne på øverste billede er f.v.: Simon, Ingvard, Bern
hard, Far, Mor, Otto, Magnus, Mormor, Kathrine og Ane.
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I.B: Clara Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum den 2.4.1918, konfirmeret
i Aal kirke 19

og død i Vrøgum den 16.5.1978. - Gift i Aal

kirke 29.9.1936 med gårdejer og sognefoged i "Løvgaard" i
Vrøgum Hans Poulsen der er født i Mosevraa i Oxby sogn den
22.8.191o, konfirmeret i Ho kirke 1924, som søn af gårdejer
i Mosevraa Mads Christian Poulsen født der 7.7.1886, gift i
Oxby kirke den 23.11.19o9 med Ane Sofie Pedersen født i Oxby
23.2.1883 og død i Mosevraa 16.7*1939, hvor de boede. - Se:
"En Slægt fra Kjelst" af H.K. Kristensen 1954, side 224,243
og 244 (bogen kan hjemlånes gennem biblioteket) !
Hans’es adr.: Bygmatken 2. Vrøgum* 684o Oxbøl. (o5) 27.12.38.
Deres 7 børn er:
I. B.l: Bent Poulsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum den 2o.12.1936, kon
firmeret u Aal kirke 195o. Nu gårdejer i Holsted. Gift i Holsted kirke den 11.12.1964 med husassistent
Gerda Enevoldsen der er født der 31.lo.1944 og død der
II. 1.1976, som datter af gårdejer i Holsted sogn Alfred
Enevoldsen født 2.9.19o9, gift i Aastrup kirke 14.7.19
44 med Mette Marie Lauridsen der er født i Grene sogn
19.12.191o og død i Holsted 29.5.1969. Alfred bor nu
Søndergade 80. 667o Holsted. - Telefon:

(o5) 39.11.68.

Gift 2'den gang på Holsted Rådhus den 24.11.1981 med
Sonja Pedersen der er født i Outrup sogn 24.11.1937,
som datter af fodermester Jens Emmerik Søjbjerg Pedersen
født 25.11.1914 og død i Vilslev 1945. Gift i Hunderup
kirke 24.8.1937 med Klara Kirstine Kristensen der er født
der 14.8.1915 og nu bor Prisvadvej i Varde. - Sonja har
to børn, nemlig: Susanne Witt Kristensen født 23.1.196o
gift 31.7.1982 med Jørgen Jansen født 14.12.1959, deres
datter Charlotte Jansen født 28.2.1983. Carsten Witt
Christensen født lo.8.1961. - Bent's adr.: Særraarksvej
72. 667o Holsted. - Telefon: (o5) 392359.
Bent & Gerda’s børn er:
I.B.l.a: Jan Poulsen
er født i Holsted sogn den 12.4.1969.

- 9 I.B.l.b: Per Poulsen
er født i Holsted sogn 21.7.1971.

I.B.2: Anna Sofie Poulsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum den 19.2.1938, kon
firmeret i Aal kirke 15.4.1952, uddannet syerske. Gift i Aal kirke den 2o.11.1959 med specialarbejder
Leif Thue ,Tobiasen som er født i Oxbøl i Aal sogn den
lo*2.1935, konfirmeret i Aal 13.4.1949, som søn af ren
tier Anker Thue Tpbiasen født i Borre i Aal sogn den 16.
4.191o, gift i Aal kirke den 2.4.1933 med Agnete Sørensen
som er født i Tane i Oxby sogn den 11j8.1913, - de bor nu
Engvej 9. 684o Oxbøl. - (o5) 27.11.o4. Set "Slægtsbog for
Ane og Hans Beder Bedersen i Vandflod, Oxby - og deres
Efterkommere", trykt Varde 1958, side 34! - Anker Thue
Tobiasen er søn af gårdejer i Borregaard Tobias Tobiasen
og Karen Mortensen i Borre.
Anne Sofie’s adr.: Søvigmarkvej 24. 6851 Janderup. Telefon: (o5) 25.81.56.
Deres 3 børn er:
I.B.2.a: Kim Thue Tobiasen
født 25.6.1962 i Janderup sogn, nu filialbestyrer i Spare
kassen for Janderup-Siig i Janderup.
I.B«2,b; Karen Tobiasen
er født i Janderup sogn 6.1.1965, - nu gymnasieelev.
I.B.2.c: Klaus Thue Tobiasen
er født 14.11.1972 i Janderup sogn, - nu skoleelev.

I.B.3: Conny Boulsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum den 13.1.194o, konfir
meret i Aal kirke 9.4.1954, uddannet husassistent. - Gift
i Aal kirke den 29.9.1961 med værkfører Ejnar Kristiansen
der er født i Kjærup i Janderup sogn den 3.9.1937, kon
firmeret der 25.5.1952, som søn af smed i Kjærup Kristian
Kristiansen der er født 28.3.19o5 og gift i Billum kirke
den 6.11.1931 med Anna Hansen der er født i Billum sogn
den 15.4.191o, de bor nu i Kjærup. (o5) 25.81.25. - Se:

- lo ”Slægtsbog for Ane Elisabeth Marie og Hans Pedersen i
sin tid boende på den vestligste gård i Billumtarp og
deres efterkommere” ved C.P. Christensen, trykt Varde
1957, side 12 (kan hjemlånes fra biblioteket)!
Conny’s adr.: Grundtvigsvej 21. 68oo Varde. (o5) 22o542.
Deres 3 børn er:
I.B.5.a: Søren Kristiansen
er født 21.11.1963 i Varde, - nu mekanikerlærling.
I.B.3.b: Ole Kristiansen
er født 23.2.1965 i Varde, - nu mekanikerlærling.
I.B.3.c: Peder Kristiansen
er født 25.9.1972 i Varde, - nu skoleelev.

I.B.4: Ejvind Poulsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum den lo.8,1942, kon
firmeret i Aal kirke 24.3.1957, nu chauffør i Esbjerg.
Gift i Vester Starup kirke den 9.9.1964 med Inga Kristen
sen som er født i Vester Starup sogn 3o.1.1937, konfir
meret der 1.5.1951 (1.4), som datter af landmand i Vester
Starup Jens Kristensen født i Hejnsvig sogn 18.5.19o3 og
død i Vester Starup sogn 26.3.1961, gift i Vester Starup
kirke den 2.11.1928 med Mathilde Madsen som er født der
27.6.1899 og død i Vester Starup sogn 2.2.1983.
Ejvind’s adr.: Kystparken 9o. 671o Esbjerg. (o5) 15o581.
Deres 2 børn er:
I.B.4.a: Jette Susanne Poulsen
er født i Vor Preiser sogn i Esbjerg 3.8.1966, skoleelev.
I.B,4.b; Helene Poulsen
født i Vor Preiser sogn i Esbjerg 18.9.197o, skoleelev.

I.B.5: Prede Poulsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum den 16.6.1947, kon
firmeret i Aal kirke 17.3.196o, uddannet Tømrer, nu an
sat som faglærer. - Prede’s adr.: Fuglegranen 11. 862o
Kjellerup. - Telefon: (06) 88.23.o4.
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I.B.6: Poul Verner Poulsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum den 21.8.1952, kon
firmeret i Aal kirke den

/

1966, uddannet landmand,

nu chauffør. - Gift i Skodborg kirke den 2.11.1979 med
kontorassistent Inger Marie Dahl som er født i Skudstrup
i Skodborg sogn 5.3.1958, konfirmeret der 26.3.1972, som
datter af gårdejer Chrj.sten Simonsen Dahl født lo.4.1929
og gift i Skodborg kirke 22*10.1955 med Eleonora Backmann som er født der 25.8.1934 og nu bor Lundsgaardvej
lo. Skodborg. 66oo Vejen.
Poul‘s adr;: Timmermansvej 5. Københoved; (o4) 83.72.58.
Deres barn er:
I;Bj6.a: Laila Poulsen
dér er født 5*9;198o i

sogn.

I.B.7: Heima Poulsen
er født i "Vigtoft” i Øster Vrøgum den 2.4.1958, konfir
meret i Aal kirke 19

, uddannet landmand, nu ansat som

kvægavlsassistent.
Heima’s adr.: Hovedgaden loo. 6752 Glejbjerg.

I.C: Birgitte Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den 5.5.1927,
konfirmeret i Aal kirke 1942. - Gift i Aal kirke den 28.12.
1949 med gårdejer Kristian Poulsen der er født i Mosevraa i
Oxby sogn den 2.11.1916, konfirmeret i Ho kirke 193o, - nu
gårdejer i "Hedelund" i Vrøgum, søn af gårdejer i Mosevraa
Mads Christian Poulsen født der 7.7.1886, gift i Oxby den
23.11.19o9 med Ane Sofie Pedersen som var født i Oxby den 23.
2.1883 og død i Mosevraa 16.7.1939. - Se: "En Slægt fra Kjelst"
af H.K. Kristensen, trykt 1954, side 224 og 243-245!
Birgitte’s adr.: Vigtoftvej 21. Vrøgum. 684o Ox.bøl. - Telefon:
(o5) 27.12.23.
Deres 2 børn er:
I.C.l: Henning Poulsen
er født i "Hedelund" i Vrøgum i Aal sogn den 3.5.1952,
konfirmeret i Aal kirke 2o.3.1966, uddannet som land
mand. - Adr.: Vigtoftvej 21. Vrøgum. 684o Oxbøl.
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I. C«2: Bente Poulsen
er født i ”Hedelund” i Vrøgum i Aal sogn den 21.2.1957,
konfirmeret i Aal kirke 2o.4.1971, - uddannet butiks
assistent og ansat som sådan. - Gift i Aal kirke den 3.
12.1977 med chauffør Henrik Beck Christensen som er
født i Vrøgum i Aal sogn den 1.12.1952, konfirmeret i
Aal kirke 20.3.1966, som søn af pedel ved Vrøgum Skole
Syend Christensen der er født Nørre Vium sogn 4.11.19
12, gift i Aal kirke 15*8.1943 med Signe Margrethe Niel
sen der er født i Skjødstrup i Aal sogn 22.12.1914 og
nu bor Egevej 3. Vrøgum. 684o Oxbøl.

(o5) 271lo.74.

Bente’s adr.: Bygmarken 11. Vrøgum. 684o Oxbøl* - Te
lefon: (o5) 27.2o.34.
Deres søn er:
I,C,2.a: Jesper Bech Christensen
er født i Aal sogn den 7.9.1978.

II: Andreas Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den 25.2*1892,
konfirmeret i Janderup 19

og død i Vrøgum den 2o.8.1982.

Andreas var gårdejer i "Hedelund" (faderens anden gård) matr.
nr. 4g, læs om gården under faderen! - Gift i Børsmose kirke
den 4.lo.1923 med Betty Madsen som er født i Kjærgaard i Aal
sogn den 2.4.19o2, konfirmeret i Aal kirke den 5.3.1916, som
datter af strandfoged og gårdejer i Kjærgaard Max Madsen født
der 23.6.1865 I Kjærgaard gift med Ane Johanne Olesen født
15.11.1864. Max Madsen er søn af gårdejer og strandfoged i
Kjærgaard Mads Madsen, hvor han også er født, sin far og far
far ligeledes. - Andreas overtog 1919 gården efter faderen,
han havde da forinden tjent flere forskellige stedder og gået
på "Elbæk Landbrugsskole". I 8 år har Andreas været i Aal Sogneraad, samt i flere år formand for mejeriet og brugsforening
en. 1954 overdrog han driften af gården til sønnen Max og flyt
tede da sammen med Betty til et nybygget hus i Vrøgum by.
Se billedet af Betty og Andreas med børn på side 13!
Betty’s adr.: Baunhøjvej 16. Vrøgum. 684o Oxbøl. - Telefon:
(o5) 27.1o.o8.

fortsættes side 14!

- 13 -

Andreas Simonsen (II) og Betty Madsen med børnene Max og Anna,
der boede i ”Hedelund” - se om dem på side 12-17 her i bogen.

Til venstre:
Ingvard Simonsen (IV) som soldat,
læs om denne familie på side 1719 her i bogen!
Her over: Birgit Simonsen (IV.C)
og Verner Nybro Jensen med børne
ne Charlotte og Carsten - læs om
dem på side 18-19!

- 14 Andreas og Betty*s 2 børn er:
II.A: Anne Marie Simonsen
er født i ”Hedelund” i Vrøgum i Aal sogn den 12.2.1925, kon
firmeret i Aal kirke 16.4.1959. - Gift i Aal kirke den 6.7*
1946 med nu brugsuddeler i Faaborg ved Varde Peter Georg
Madsen, der er født i Højen sogn og by den 2o^2.1918 som søn
af murermester Anders Madsen og Hise Kirstine Frederiksen i
Højen sogn ved Vejle.
Anne-Marie’s adr.: Paaborgvej 53* 68oo Varde. (o5) 19.53.o7.
Deres 4 børn er:
II.iA.l: .Erjk Andre.as Madsen
er født i Eaaborg sogn den 3o.3.1947, konfirmeret i Aal
kirke den 1644*1961, nu brugsuddeler i Gaardslev. Gift i Glejbjerg kirke den 31;7.1971 med ekspeditrice
godil Haurballe født i Glejbjerg den 15.6.195o, som
datter af chauffør Peter Haurballe og Lisbeth
der er lærer, de bor i Glejbjerg.
Erik’s adr.: Gaardslev Brugs. 7o8o Børkop. - Telefon:
(o5) 86.lo.55.
Deres 2 børn er:
II.A.l.a: Heidi Haurballe Madsen
født i Give sogn den 21.1.1974.
II.A.l.b: Allan Haurballe Madsen
født i Give sogn den 4.11.1976.

II.A.2: Henning Andreas Madsen
er født i Faaborg sogn den 1.7.195o, konfirmeret i Faaborg kirke 19

og død i Esbjerg den 29.11.1976, uddan

net som lærer. - Gift i Gjesing kirke den 12.8.1975 med
laborant Dorthe Tofting Christensen som er født i Ebberup sogn på Fyn den 4.4.1953, som datter af købmand i
Ebberup Johannes Tofting Christensen og Gerda Poulsen,
Dorthe er nu gift anden gang efter Henning død!
Dorthe’s adr.: Umanakvej 199. 67oo Esbjerg. - Telefon:
15.32.lo.
Deres 2 børn er:
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II.A.2.a: Marie Toftins Madsen
født i Esbjerg 25.4.1972.
II.A.2.b: Thorbjørn Tofting Madsen
født i Esbjerg 9.6»1975.

II.A.3: Gunner G. Madsgn
er født i Paaborg sogn den 12.8*1952, uddannet tømrer
og Gift i Vejrup kirke den 8.12.1979 med Birthe Sommer
lund, der er født i Vejrup sogn den 8.8.1956 som datter
af landmand Hans Sommerlund og Dagmar Thomsen i Vejrup.
Gunner^s adr*: Tjørnealle 6. 6753 Agerbæk. (o5) 196528.
Deres 2 børn er:
I, I>Au3.*as Renp* Sommerlund Madse.n
er født i Agerbæk den 16.9.1978.

II .A.3ib: Louise , Sommerlund Madsen
er født i Agerbæk den 4.2*1981.

II. A.4: Elsebeth Madsen
er født i Paaborg sogn den 23.1.1957, konfirmeret i Faa
borg kirke den 2o.4.1971, uddannet som socialpædagog. Samlever med Jørgen Elmer Sørensen født i Horsens 6.9.
1956, som søn af skolepsykolog Fritz Elmer Sørensen og
Rigmor_____________ i Horsens.
Elsebeth’s adr.: Teigens Alle’ 44. 523o Odense M. Telefon: (o9) 12.72.17.
Deres barn er:
II.A.4.a: Sune Elmer Madsen
født i Odense 26.5.1983, navngives i august 1983.

II.B: May Simonsen
er født i ”Hedelund” i Vrøgum i Aal sogn den 7.12.1927, kon
firmeret i Aal kirke 19

, uddannet som landmand og har været

på ”Ryslinge Højskole”. Pra 1954 gårdejer af faderens og far
far ’rens gård i "Hedelund”, matr.nr. 4g. - Gift i Everdrup
kirke den lo.9.1955 (på Sjælland) med Vanda Jensen, som er
født i Engelstrup i Everdrup sogn den 27.4.1932, konfirmeret
der 7.4.1946, som datter af tømrer H. Emil S. Jensen der er

- 16 født 6.11.1897 og død i Everdrup sogn 17.6il96o, gift i Næstelsø kirke på Sjælland den 2.5.1925 med Ida Jacob,sen som
er født i

sogn den 2o.4.19ol og nu bor: Rønnedevej

24. 4735 Tappernøje. - Telefon: (o3) 76.4o*ol.
Max*es adr.: Hedelundvej 19. Vrøgum, 684o Oxbøl. - Telefon:
(o5) 27.12,49*
Deres 4 børn er:
,II.B.l: Søren Simonsen
er født i '‘Hedelund” i Vrøgum 29.6.1956, konfirmeret
i Aal kirke 19./4.197o, - uddannet ved Politiet, nu poli
tiassistent. - Gift i Valby kirke den 3o.9.1978 med
sygehjælper Susanne Kirsten Nielsen, som er fødti Valby
på Sjælland (ved København) den 22.2.1958, konfirmeret
i Valby kirke den 28.5.1972, som datter af tømrermesster
Hans Kristian Nielsen født 29.9.1934 og borgerligt viet
med Ella Kirsten.Hansen der er født i Valby sogn 24.lo.
1937. De bor nu:
Sørenes adr.: Abildvang 7. 325o Gilleleje. (o2)3o.26.18.
Deres barn er:
II.B.l.a: Bjarne Christian Simonsen
født i Gilleleje sogn på Sjælland den 17.1.1983.
II.B.2: Mogens Simonsen
er født i ”Hedelund13 i Vrøgum den 28.9.1958, konfirmeret
i Aal kirke 1972. læser til civilingeniør i København.
Mogens’es adr.: Rævehøjvej 36, 28oo Lyngby.

II.B.3: Kirsten Simonsen
er født i Varde den 6.12.1962, konfirmeret i Aal kirke
den 24.4.1977* Er gymnasieelev i Varde.
Kirsten’s adr.: Hedelundvej 19. Vrøgum. 684o Oxbøl.

II.B.4: Andreas Bo Simonsen
er født i Set, Josephs sogn i Esbjerg den lo.5.1966 og
konfirmeret i Aal kirke den 27.4.198o. Er gymnasieelev
i Varde.
Andreas’es adr.: Hedelundvej 19. Vrøgum. 684o Oxbøl.

- 17 III: Ane Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den 16.7.1894
og konfirmeret i Aal kirke i oktober 19o8. - Gift i Aal kir
ke den

/

- 192o med fætteren, senere gårdejer i Kjærup i

Janderup sogn Anders Nielsen Andersen født i Kjærup den 4.2.
1894, som søn af gårdejer i Kjærup Niels Andersen født der
II. 9.1854 og død i Janderup sogn den
Jacobine Kjeldsen født den
død der den

I

/

/

- 19... gift med

- 1869 i Janderup sogn og

- 19...

Anders Nielsen Andersen døde i Janderup by 18.7.1963 og Ane
Simonsen døde i Janderup den

/

- 1968.

Se: "Vort Sogns Historie i loo Aar" af Salomon J. Frifelt,
trykt Historisk Forlag MCMDI, side lo3;
Deres 2 børn er:
III. A: Anna Andersen
født i Kjærup i Janderup sogn den lo.9.1921 - død ung.
III.B: Niels Andersen
født i Kjærup i Janderup sogn den 5.2.1923 - død ung.
IV: Ingvard Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den 11.11.1896
og konfirmeret i Aal kirke 8.4.191o. Efter endt soldatertid
blev han gårdejer i Kjelst i Billum sogn, hvor han døde 14.
9.1977. - Gift i Janderup kirke den 17.5.1927 med husassistent
Marie K. Knudsen som er født i Kjærup i Janderup sogn den 22.
4.19ol, konfirmeret der 15.4.1915 og død i Billum 13.2.1976,
som datter af gårdejer i Kjærup Knud Chr. Knudsen født i Bordrup Kro i Oxby sogn den 31.8.1873 og død i Janderup 12.lo.
1943, gift i Mosevraa kirke i Oxby sogn den

/

- 18... med

Berteline Nielsine Poulsen som er født i Mosevraa 17.5.1878,
som datter af den hæderkronede gårdejer og klitplantør i Mo
sevraa i Oxby sogn Hans Poulsen og Maren Kirstine Christensen.
En stor granitsten er rejst i "Ulslo" i Bordrup Klitplantage
med Hans Poulsen og faderen Poul Hansens navne ihugget!
Se: Historisk Samfund for Ribe Amt’s årbog "Fra Ribe Amt"
1952, side 96-lo9 "Og sandet dæmpedes" af Hans Thuesen og Ej
vind Christensen. - Og: "En Slægt fra Kjelst" af H.K. Kristen-
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sen, trukt 1954, side 222-225 og 233 og 24o (begge bøger kan
bestilles til hjemlån fra biblioteket).
Se Ingvard's soldaterbillede på side 13 her i bogen!
Deres 3 børn er:
IV.A: Anders Christian Simonsep.
er født i Kjelst i Billum sogn den 21.1;1928, konfirmeret i
Billum kirke 20.4*1942. - Anders Christian fortæller: ”Som
søttenårig kom jeg ud at tjene ved landbruget. I henholdsvis
Kærup, Outrup og forskellie steder i Billum sogn. Pra 49-5o
aftjente jeg min værnepligt ved CP-kolonnen i Haderslev, 5152 var jeg på Uldum Højskole, derefter flyttede jeg hjem hos
mine forældre, vi hjalp hinanden i mange år, fik tid at dri
ve min hobbi fiskeri. Overtog så landbruget første januar 19
66, hvor mine forældre blev boende. Le hjalp til både ude og
inde med stor interesse, nu bor min bror Svend Aage hjemme”.
Anders’es adr.: Ho Bugt Vej 43. Kjelst. 6852 Billum.
Telefon: (o5) 25.82.75.

IV.B: Svend Aage Simonsen
er født i Kjelst i Billum sogn den lo.2.1929, konfirmeret i
Billum kirke den 18.4.1943. Har gået på Uldum Højskole og
Kærgaard Landbrugsskole, er nu halarbejder.
Svend Aage’s adr.: Ho Bugt Vej 43. Kjelst. 6852 Billum.
Telefon:

(o5) 25.82.75.

IV.C: Birgit Simonsen
er født i Kjelst i Billum sogn den 9.2.1943, konfirmeret i
Billum kirke den 24.3.1957. - G-ift i Billum kirke 24.7.1965
med cand.agro. gårdejer Verner Nybro Jensen der er født i
”Nybro” i Outrup sogn den 6.6.1937 og konfirmeret i Outrup
kirke 1.4.1951, som søn af gårdejer Axel Kristian Georg
Jensen født i Janderup sogn 16.2.1899, gift i Outrup kirke
den 4.11.1924 med Klara Marie Kristine Kristensen der er
født i Hover sogn ved Vejle den 5.9.19oo, de bor nu Tingvej
1. 6855 Outrup.

(o5) 25.12.o9.

Se Birgit og Verner med familie på billedet på side 13!
Birgit’s adr.: ”Lundgaard”, Ørbækvej lo. Hoven. 688o Tarm.
Telefon:

(o5) 34.3o.65.

fortsættes ....

- 19 Birgit fortæller: ”Sommeren 1959 tilbragte jeg som elev på
Ølgod Ungdomsskole. Senere har jeg haft pladser i huset dels
i Thorstrup Bræstegaard og i København, således også været i
bagerforretning der i nogle år. Boet i Hvidovre, mens Verner
læste på Landbohøjskolen. 1968 flyttede vi til Ringkøbing,
hvor Verner blev ansat som konsulent ved Landboforeningen.
Jeg var også en kort tid på samme kontor. I 1975 købte Vi
gården ”Lundgaard” her ved Hoven, hvor vi nu produkserer
grise og dyrker korn”.
Deres 2 børn er:
IV.C,1: Charlotte Nybro Jensen
er født i Ringkøbing den 18.4.1969.
IV.C.2: Carsten Nybro Jensen
er født i Ringkøbing den 7.12.197o.

V: Bernhard Simonsen
er født i ”Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den 2o.8.1899
og døde den

/

- 1923 af tuberkulose, som ungkarl.

EFTERSLÆGTEN efter Niels Jensen Junker og Johanne Marie Christensen i
Vrøgum, Aal sogn - barnet benævnt VI.:

VI: Ane Katrine Junker
er født i Vrøgum Stationsby i Aal sogn den 8.5.19ol, konfir
meret i Aal kirke 19

, - Gift i Aal kirke den 27.3.1925

med gårdejer i Grimstrup sogn Søren Beter Christensen, som er
født i ”Frøkjær" i Guldager sogn ved Esbjerg den 9.4.1899,
konfirmeret i Guldager kirke, død i Faaborg sogn ved Varde
den 3.3.1983, som søn af landmand og murer i Frøkjær i Guld
ager sogn Jens Hansen Christensen født den 27.lo.1859 og død
i Guldager sogn 13.4.19o8 og gift med Christine Nicoline
Eskesen som var født i Sønder Skadst sogn den 27.3.1867 og
død i Gødsvang i Tistrup sogn ved Varde den 23.6.194o.
Ane Kathrine Junker døde i Grimstrup den 2o.3.198o. - Se:
billederne af gården i Grimstrup og familien her på side 2o!
Svigerdatteren Karen skriver om Ane Kathrine Junker ........

2o

Ane Kathrine Junker foran gården i Grimstrup med
de tre ældste børn Verner, Henning og Erna.

Fotograferet 195o i Grimstrup, siddende f.v.: Ane Ka
thrine, Inger, Dagny, Tove og Søren Peter» Bagerste
række f.v.: Aage, Erna, Verner og Henning.
Om disse se da denne bog side 19-3o!
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”Ane Kathrine var enestedatter af Johanne Marie Christen
sen (3) og Niels Jensen Junker der boede i et hus i Vrøgum,
hvor Niels Jensen Junker arbejdede ved Vestbanen. La Ane Ka
thrine var et år, omkom faderen ved en arbejdsulykke på Vrø
gum Station. To år senere blev Johanne Marie Christensen gift
med Anders Christian Pedersen Simonsen (2)«
Som ganske ung var Ane Kathrine pige hos Niels Baun i
Kjærup i seks år. Dette hjem fik stor betydning for hende,
her oplevede hun et åndeligt gennembrud. I sommeren 1923 var
hun på Haslev Højskole.
Ved et ungdomsstævne i Varde mødte hun første gang Søren
Beter Christensen fra Frøkjær ved Guldager. De tinge begyndte
at skrive breve til hinanden, og parret giftede sig den 27.3.
1925 i Aal kirke.
De købte en gård i Grimstrup ved Varde. Stuehuset så ikke
godt ud. Det fortælles, at man kunne se jorden gennem det øde
lagte køkkengulv. Ret hurtigt blev der indlagt elektricitet
og flere lettelser til husførelsen fulgte, bl.a. en elektrisk
symaskine, der flittigt blev brugt, efterhånden som børnene
kom til. Også ude skete der forbedringer. Jorden blev merglet,
bygningerne forbedret, og i 1951 blev der bygget en ny stald.
I alle årene er mange unge fra KFUM & KFUK kommet i hjem
met. I 193o’erne var de med til at støtte opførelsen af mis
sionshuset i Grimstrup. Indre Mission har altid stået deres
hjerte nær, og mange missionærer og talere har nydt godt af
deres gæstfrihed. Børnene blev sendt i søndagsskole, og selv
var de trofaste deltagere i samtalekredsen.
Ane Kathrine havde et mildt sind og havde altid omsorg
for andre mennesker. Aldrig glemte hun en fødselsdag eller
mærkedag, og hun glædede sig, når børn og børnebørn fyldte
hjemmet. Hun brugte aldrig store ord, men ingen var i tvivl
om, hvad hun mente.
I 1969 var hun sammen med brødrerne Oscar og Vilhelm og
svigerinden Betty på besøg i Iowa i USA. Her besøgte hun to
af sine brødre Magnus og Otto Simonsen. De kørte med Magnus
en lang tur i det store land.
Ane Kathrine og Søren Beter oplevede også store sorger
i deres liv. De mistede to voksne sønner. I 1962 døde Aage
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og i 1979 døde Henning. De efterlader sig en stor efterslægt”
Deres 7 børn er:
VI.A: Verner Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 18.12.1927, konfirmeret i Vester
Nykirke kirke den 29.3.1942, - Gift i Skads kirke den 3.7.
1964 med lærer Karen Kirsti,np Cecilie Christensen, der er stu
dent fra Ribe og lærer fra Esbjerg Seminarium. Hun er født i
Aalbæk i Sneum sogn den 26.4.1937, konfirmeret i Skads kirke
8.4.1951* som datter af gårdejer Anders Christensen født 31.
3.19o5 og gift i Skads kirke den 26.4.1935 med Metha Kirstine
Vsstesefl der er født i Skads sogn den 26.2.19o5.
Verner’s adr/j Kfogågervej lo. 6823 Ansager.

(o5) 29.7o.o2.

”Jeg (Verner Junker Christensen) er det ældste barn af
Ane Kathrine og Søren Peter Christensens børn. Begyndte i
Grimstrup Skole 1934 og gik til præst hos pastor C.N. Dilleør.
Hans gennemgang af lignelsen om den fortabte søn gjorde et
stort indtryk på mig. Ellers husker jeg at præsten læste op
for os af Bjørnsons værker.
Jeg blev tjenestekarl på landet. I 1948-49 indkaldt til
14.artilleriafdeling i Esbjerg. Jeg var med på et vagthold på
27 mand på Østerbrogades Kaserne i København fra 12. maj til
den 15.

juni 1949. En kammerat og jeg overværede ved den lej

lighed nogle af de officielle festligheder i anledning af loo
årsdagen for Grundloven. Vi så et glimt af kongeparret på de
res tur gennem København og var med i trængslen foran Chri
stiansborg om aftenen.
På Hammerum Landbrugsskole vinteren 195o-51. Blev selv
stændig i 1954, da jeg købte ejendommen her i Ansager.
I 1964 blev jeg gift med Karen, der samtidig blev ansat
som lærer ved Ansager Skole. Pra 1960-64 havde hun været læ
rer i Alslev Skole ved Varde.
Til min ”uddannelse” hører også en rejse i 1978 til
Palæstina igennem Grindsted Folkeuniversitet og ”Tjæreborg”.
Vi har tre piger. Mette og Tine, der er tvillinger, be
gyndte på Grindsted gymnasium i 1982, hvor de har valgt ny
sproglig linie. Bodil går stadig i Ansager Skole og skal kon
firmeres i foråret 1983”.

23 Deres 3 børn er:
VI . A»lf. Mette Junker Christensen
født i Ansager sogn den 31.7.1966 - gymnasieelev.
VI«A«2: Tine.Junker Christensen
født i Ansager sogn den 31.7.1966 - gymnasieelev.
VI.A.3: Bodil Junke,r Christensen
født i Ansager sogn den 3.7.1969 - skoleelev i Ansager.
VI.B: Henning Junker Christensen
er født I Grimstrup sogn den 7.8.1929, konfirmeret der 1943,
uddannet som landmand, død i Grimstrup 27.2.1979. - Gift i
Lindknud kirke den 16.11.1968 med Hanna Marie Hansen som er
født i Okslund i Lindknud sogn den 24.3.1939, konfirmeret der
i 1953, som datter af gårdejer Johannes Carl Hansen født 17.1.
19o8 og gift i lindknud kirke 27.5.1934 med Thora Petrine
Pedersen der er født i Kvorning sogn 28.8.19o5 og nu boende
Rolighedsvej 11. 6623 Vorbasse. - Se: ”Slægten Krogsdal” ud
givet af Dansk Slægtshistorie i Kjellerup.
Hanna's adr.: Trehøjevej 7. Grimstrup. 67oo Esbjerg. - Telefon
(o5) 19.11.o7. - Hennings søster Inger skriver:
"Henning har haft forskellige pladser ved landbruget,
været soldat i Haderslev og elev på Haslev udvidede Højskole.
Henning og hans fader Søren Peter Christensen drev i nogle år
i fællesskab gården, til Henning overtog den i 1961. Henning
fik slettet Christensen i sit navn.
Henning havde et kristent livssyn og havde sit ståsted
i Indre Mission, han var i flere år tropsfører for KFUM-spejderne i Grimstrup og nogle år formand for KPUM & KFUK. Var i
menighedsrådet i tre perioder. Overalt hvor han virkede var
han flittig og pligtopfyldende.
Han drev gården ude på ”Nørremarken" i Grimstrup med
stor dygtighed, i 1974 blev der bygget nyt stuehus.
I 1978 blev Henning ramt af en blodsygdom og døde året
efter. Hanna driver gården videre sammen med deres fire børn
og hendes bror Flemming Hansen. I 1981 fik Hanna et legat på
6.000 kr. af Skads mfl. Herreders Brandkasse, for sit arbej
de med at drive gården videre".
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Deres 4 børn er8
Margit Junker
er født i Grimstrup sogn 4.9.1969.
Vl.B.2: Bjarne Junker
er født i Grimstrup sogn 7.3.1971.
VI.B.3? Jytte Junker
er født i Grimstrup sogn 25.1.1974.
VI.B.4? Thorkild Junker
er født i Grimstrup sogn 3.1.1978.

VI.C; Erna Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 3-3.1931, konfirmeret der 2.lo.
1945. - Gift i Grimstrup kirke den 5.1.1957 med gårdejer
Beter Christian Larsen, som er født i Seest sogn den 2.11.
1928, konfirmeret der 23.4.1943, som søn af husmand Morten
Larsen født 24.3.1891 og død i Seest den 16.7.1965, gift i
Vejlby kirke den 8.5.1918 med Mette Kirstine__________ som er
født i Vejlby sogn den 2.8.189o og død i Seest den 12.lo.1976.
Erna's adr.: Kirkebakken 5. Jernved. 6771 Gredstedbro. Telefon: (o5) 43.5o.58.
Deres 4 børn er:
VI.C.1: Jørgen Larsen
der er født i ”Virkelyst” i Jernved den 26.lo.1957, kon
firmeret i Jernved kirke 2.5.1971, uddannet landmand,
nu gårdejer i Sønder Pelding. - Gift i Trandum kirke
den 8.8.1981 med sygehjælper Bente Andersen som er født
i Karstoft i Sevel sogn den 13.3.1962 og konfirmeret i
Trandum kirke 2.5.1976, som datter af arbejdsmand Alfred
Erik Andersen født lo.4.1936 og gift i Estvad kirke den
31.lo.1958 med Lilli Mette Ply Hansen som er født i Dom
merby sogn den 21.lo.1938 og nu bor Aavaænget 4. Mogen
strup. 78oo Skive. - Se: ”Slægtsbog for Chr. Andersen
Ply født 5.11.1834” (kan hjemlånes ved/fra biblioteket).
Jørgen's adr.: Skovvejen 4. 728o Sønder Pelding. Telefon: (o7) 19.82.68.
Deres søn er:
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Vl.C.l.a: Brian Larsen
er født i Sønder Felding sogn den 16.6.1982, døbt der
4.7.1982.

VI.C.2: Ketty Larsen
er født i ”Virkelyst” i Jernved den 7.12.1959.
VI«C.5: Bente Larsen
er født i "Virkelyst” i Jernved den 25.4.1962.
VI.C.4: Rita Larsen
er født i "Virkelyst" i Jernved den 28.1.1967.

VI.D: Aage Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 15.1.1954, konfirmeret der 28.9.
1947, seminarieelev i Esbjerg. Død Esbjerg 25.2.1962.

VI.E: Inger Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 15.7.1955, konfirmeret der 2.lo.
1942. - Gift i Grimstrup kirke den 14.5.1955 med gårdejer
Rudolf Sørensen født i Elorens i Klovborg sogn den 29.6.1929,
konfirmeret i Vinding kirke i oktober 1945, som søn af bols
mand Valdemar Sørensen født 29.4.1881 og død i København

/

1949, gift med Esther Emilie Johansen som er født den 4.5.18
99 og død i Vejle i Dalgade 2o, den 2o.5.1975.
Inger’s adr.: Hellevej 21. 6755 Agerbæk. - (o5) 19.62.lo.
Inger fortæller herunder:
"Jeg kom ud og tjene da jeg var 12 år, det var i sommeren
1948 på Grimstrupgaard, samtidig gik jeg i skole hver tirsdag
og fredag formiddag ved lærer Poulsen i Grimstrup skole.
Siden har jeg haft forskellige pladser på landet og væ
ret pige hjemme hos mor og far. Sommeren 1954 var jeg på Tommerup Højskole.
I august 1954 købte vi en gård i "Høgelund” ved Billund,
sammen med mine svigerforældre Esther og hendes anden mand
Ejnar Andersen, som året efter flyttede til Vejle.
Vi kaldte gården"Thuehøj", da den ligger på en høj midt
i marken. Nord for gården er der en mose med tuer, markerne
består af sandjord. Navnet "Thuehøj" blev sidenhen til vores
børns mellemnavn.

- 26 I 196o plantede vi fem tdr. land til med nåletræer og
fik plantet 2% kilometer læhegn.
I 1965 solgte vi gården og købte en anden gård i Vrenderup. Den hedder "Østergaard" og er på 37 tdr. land. Vi har
nu 3o køer samt opdræt.
Vores børn har gået i Vrenderup Skole til den blev ned
lagt i 1968. Derefter kom de til Agerbæk Skole. De har alle
været på efterskole i henholdsvis "Sommersted” og "Sydvestjyllands Efterskole" i Bramming.
Vi er tilsluttet Indre Mission og har været med til at
lede søndagsskolen i Agerbæk".
Se billedet af "Thuehøj" i Billund sogn på side 27!
Deres 6 børn er:
VI.E.l: Birthe Thuehøj Sørensen
er født i Ringgive sogn den 23.5.1956, konfirmeret i
Agerbæk kirke den 3.5.197o, uddannet som diakon og
socialpædagog. - Gift i Eaaborg kirke den 4.5.1978 med
pedel og faglærer Theodor Rahbek Pedersen som er født
"Ollinghede" i Assing sogn den 14.12.1956 og konfirme
ret der 19.4.197o, som søn af landmand Jens Verner
Pedersen der er født i Assing sogn den 7.7.1925 og
gift i Borris kirke den 7.8.1954 med Grethe Rahbek.
der er født i Borris sogn den 26.5.1935 og nu bor:
Ollinghedevej 8. 6633 Kibæk. (o7) 19.13.15. - Se:
"Stambog over den Rahbekske Slægt fra Dalagergaard i
Borris Sogn" ved C.C. Danielsen, Holstebro 1916 (kan
hjemlånes fra biblioteket)!
Birthe*s adr.: Skolevej 19.1. 664o Lunderskov. Telefon: (o5) 58.60.76.
Deres 2 børn er:
VI.E.l.a: Anne Kathrine Thuehøj Pedersen
er født i Gjellerup sogn den 2.2.1979.
VI.E.l.b: Merethe Thuehøj Pedersen
er født i Skannerup sogn den 21.2.1982.

VI.E.2: Kirsten Thuehøj Sørensen
er født i "Thuehøj" den 4.1.1959.

Tre generationer samlet i gården på ”Nørremarken”
i Grimstrup sogm hos Henning Junker Christensen,
se side 23-24!

Fra brylluppet i Grimstrup den 19.1.1963 imellem
Dagny Junker Christensen og Ole Sandfeld, side 28.
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VI.E.3: Dorit Thuehøj Sørensen
er født i "Thuehøj” deh 31j8.196o.

VI„. E.4: Erik Thuehøj Sørensen
er født i "Thuehøj" den 28.1.1962.

VI.E.5: Bent Thuehøj Sørensen
er født i "Thuehøj" den 9.4.1963.
VI.E,6: Åse Marianne Thuehøj Sørensen
er født i "Østergaard" i Vrenderup sogn den 18.4.1968.

VI »E: Dagny Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 12.4.194o og konfirmeret der den
4.4.1954, er nu hjemmehjælper og Gift i Grimstrup kirke den
19.1.1963 med gårdejer Ole Sandfeld Christensen (Christensen
er nu slettet!) som er født i Kihæk i Assing sogn den 17.lo.
1938 og konfirmeret der 12.4.1953, som søn af gårdejer Jens
Chr, Sandfeld Christensen (Christensen er nu slettet!) der er
født 3.11.1912, gift i Studsgaard kirke den 26.11.1937 med
Leonora Nielsen, som er født i Studsgaard sogn den 22.9.1917
og nu hor

Solbakken 17. 6933 Kibæk. - (o7) 19.lo.93.

Se deres bryllupsbillede på side 27!
Dagny's adr.: Alkhøjvej 3. 6933 Kibæk. - (o7) 19.lo.64.
Era Dagny’s levnedsskildring bringer jeg følgende uddrag:
”Tre dage efter at tyskerne havde besat Danmark i 194o,
blev jeg født i Grimstrup. Men som det stod i min konfirma
tionssang, det rørte mig ikke, ejheller om det var småt med
kaffe eller sukker, jeg passede min leg med min dukke,, jeg hav
de kun een som hed Tine. Da jeg blev ti år, fik jeg en stor
flot dukke af mine søskende i julegave.
Jeg var glad for min skole, havde let vedat lære. Da
jeg var 12-13 år gammel, blev det tilbudt, at vi kunne tage
mellemskoleeksamen, det ville jeg gerne, men mine forældre
sagde: "Det ka’ vist eet betaal sæ"!
Som 14 årig kom jeg ud at tjene, først på en gård i
Grimstrup sogn, dernæst som stuepige på KEUM & K’s pensionat
i Esbjerg. I vinteren 1956-57 var jeg hos en blind dame i
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Ansager. Sommeren 1957 tilbragte jeg på Blaakilde Ungdoms
skole og i 1959 fik jeg plads på en gård i Norge. Dernæst fik
jeg plads hos Anton Kristensen i Kibæk den 1.5.196o, hvor jeg
tjente i 1% år, det er nok den mest lærerige plads jeg har
haft, og i een forstand også den mest ”givtige’’^ idet jeg her
mødte Ole Sandfeld Christensen.
Vi overtog min mands fødegård, da vi blev gift. For to
år siden begyndte jeg som hjemmehjælpen, hvad jeg er meget
glad for. Et halvt år tidligere satte vi køerne ud (solgte
dem) og har nu 45o fedesvin og 8o fedekalve.
Af fritidsinteresser har jeg altid vætet glad for både
håndbold og gymnastik. Ole har været ivrig FDF’er og en over
gang i FFF's bestyrelse. Vi har sammen været i udvalget for
Unge Hjem, jeg har været i bestyrelsen for husholdningsfor
eningen. Vi har fire dejlige sunde børn, som er det bedste,
der er hændt os, tre drenge og en pige”.
Deres 4 børn er:
VI.F.l: Jens Christian Sandfeld
er født i Assing sogn den 17.3.1964, døbt 24.4.1964 og
konfirmeret 27.5.1978 - nu i lære på maskinfabrik.
VI.F.2: Søren Peder Sandfeld
er født i Assing sogn den 19.3.1965, døbt 15.4.1964 og
konfirmeret 28.5.1979 - nu i lære på autoværksted.
VI.F.3: Elsebeth Sandfeld
er født i Assing sogn den 26.4.1968, døbt 19.5.1968 og
konfirmeret 2.5.1982 og starter 1.8.83 på efterskole.
VI.F.4: Jesper Sandfeld
er født i Assing sogn påskedag (22.4) 1973 og døbt 27.
5.1973 i Assing kirke ligesom sine søskende. - Jesper
går op i FDF, kaniner og hvide mus.

VI.G: Tove Junker Christensen
er født i Grimstrup sogn den 15.4.1945, konfirmeret der 5.4.
1959, uddannet som sygehjælper, nu højskolelærer. - Gift i
Grimstrup kirke den 22.12.1967 med nu højskoleforstander på
”Lunderskov Efterskole” Holger Johannes Møberg. som er født
i Hejnsvig sogn den 25.9.1945 og konfirmeret der 23.3.196o,

- 5o som søn af gårdejer Peter J, Møberg født 51.5.1911 og gift i
Vorbasse kirke den 2.6.1959 med Jenny Katrine Madsen som er
født i Vorbasse sogn den 2.11.1916, og nu bor Refshøjvej 85.
725o Hejnsvig. - (o5) 55.55.79. - Se: ”Slægtsbog for Anders
Christensen Møller, ejer af Donslund Mølle”.
Tove’s adr.: Skolevej 17. 664o Lunderskov. - (o5) 58.6o.8o.
Deres 5 børn er:
VI.C. 1: Mon$, Møbeffg
er født i Nørre Nissum sogn den 25*911969:

VI»GI2: Vivian Møberg
er født i Nørre Nissum sogn

den 4.4.1972.

VI.G.5: Anders Møberg
er født i Vildbjerg sogn den 24.9.1976.

EFTERSLÆGTEN efter Anders Christian Pedersen Simonsen og dennes anden hu
stru, enken Johanne Marie Christensen - børnene VII til XIII:

VII: Otto Simonsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum i Aal sogn den 8.11.19o4,
konfirmeret i Aal kirke 9.4.1918. - Uddannet som landmand,
udvandrede til USA i 1924. Siden beskæftiget sig ved landbrug,
gartneri og som mejerist. - Otto er ugift og bor på adressen:
211 E Lindcoln Way. Anes. Iowa 5oolo. U.S.A.

VIII: Martha Simonsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum i Aal sogn den

/

19o6,

døde af tuberkulose 4-5 år gammel i ”Vigtoft”, begravet i Aal.

IX: Magnus Simonsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum i Aal sogn, Vester Horne
Herred i Ribe Ant, Jylland, Denmark - den 5.5.19o7, konfirme
ret i Aal kirke den

/4

- 1921. - Uddannet som landmand, ud

vandrede til USA i 1924, forinden gået tre måneder på ”Danebod
Højskole”, siden i USA gået på ”Grand Wieu College” i Des Mai-

- 31 nes i Iowa. - Gift i Ames kirke i staten Iowa med student
Inga Margaret Jensen, som er født i Story County i Ames den
24.4.1913, konfirmeret i Ames kirke i maj 1927, som datter
af farmer Christian Frederik Jensen der er født i
sogn i Denmark 28.12.1869 og død i Stry County den

/I -

1952, gift i Ames kirke den 6.8.19o2 med Pouline Rasmussen
Stolberg som var født i Vester-Hæsinge (Herringe) sogn i
Sallinge Herred på Pyn i Denmark den 12.1.1881 og død i Sto
ry County den

/9 - 1945* Deres sidstefælles bopæl var i

Ames i staten Iowa i USA.
Se: billedet af Magnus og Margaret, børnene og hjemmet i
Ames på side 32 her i bogen!
Magnus’es adr.: Route 2. Ames. Iowa. 5oolo. U.S.A.
Deres adoptivdatter er:
IX.A: Janet Ellen Simonsen
som er født i Des Maines, døbt i Ames kirke den 11.5.1942,
siden gift, har 5 børn og bor på Magnus og Margaret’s gamle
farm i Ames.
Janet's børn er:
IX.A.l: Derrick
er født i

sogn den

/

- 19

sogn den

/

- 19

sogn den

/

- 19

IX.A.2: Do ug
er født i
IX.A.3: Lynette
er født i

Magnus skrev i februar 1982 en lang skildring omhandlende nog
le glimt fra hans spændende tilværelse. Denne skildring som er
mere end en spændende historie - den er et stykke kulturhisto
rie mellem Danmark og de Porenede Stater - vil jeg nu med Mag
nus ’es ord og stavemåde gengive herunder.
En Emigrant.
”Født paa en 3 længder straa tækket gaard i Vitoft i Vrø
gum 19o7, den 8 tende i familien, og med Johanne Kristensen og
Jens Just som fadere, blev døbt af pastor Skov i Aal Lutheran
Kirke, og fik navn Magnus, født kl. 11 aften, et Aar da foraaret kom tidlig, blomster havde allerede begyndt at springe ud
og Ribs, Solbær og Stikkelsbær viste meget mere grødning end
almindelig ved den tid af Aaret, og i anledning af min fødsel
gav Par min Mor en Kaffe stel som Mor brugte meget i 4o Aar,
jeg fik den Kaffestel i 1947. Nabokoner kom med barsel gaver
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Janet Ellen Simonsen, se
side 31 her i bogen.

Janet’s to børn Lynette og
Derrick - fotograferet 1982

33 blant andet Leopolds kone, og hun sagde om mig, - hvor en er
dog fed - ingen kunde tale med den dialec eller stemme som
hun brugte, hvem saa siden hun var, di maa ha været fra en
anden egn, ja aldt det kan jeg saamænd ikke huske, men det har
været sagt og man har jo lov til at lytte, smaa krukker har
ogsaa ører.
Det første at jeg kan huske, mener jeg er bror Leos begravelse> jeg mener Kisten stod i Porten paa gaarden, og saa
var der jo gamle Niels Friis med hans kæp, ham og Katrina var
i slagsmaal ude i gaarden, og det saa meget farligt ud, mente
jeg, men det var jo i spøg. I 1912 havde Simon som gymnast væ
ret i et hold, som deltog i den første Olympie, og Simon havde
billeder som han vilde vise til Par og Mor een formiddag, de
ældste børn var i Skole, og Simon sagde til mig og Oskar, ud i
a’ stold merjer i ka si billeder bagefter, og saa satte di sig
ned o æ Klyne Kas, jeg og Oskar lidt utilfreds i stalden, spar
kede stalddøren med vores træsko bare een gang, som let kunde
høres den korte avstand hen til klyne kassen, og saa løb vi
lige saa langt vi kunde tilbage i stalden, for Par eller Si
mon kunde jo finde paa at kom fram i a stold, og se hvad det
da er for en spetakkel, bagefter sagde Simon til os, i haar
ett von ordenlig, i for ingen billeder at se, i dag er Simon
92 Aar, og vi har stadig ikke set billeder fra Verdens første
Olympie, skønt vi tildels til tider har været nogenlunde or
denlige, ja jeg og Oskar har jo ikke altid været en par gamle
skikkelige Bedstefaer som vi er i dag.
Mit Skolegang begyndte da jeg var 6 Aar, der var cirka
15o børn i Skolen, der var kun to skoleværelser, og 2 Lærer,
børnene var delt i tre klasser. Pru Elmer havde om Sommeren
fra Maj til November første klasse hver dag fra 9 til 4, og
lærer Tøgesen havde anden klasse 4 dage og Tredie klasse hver
dag fra 9 til 4, og Pru Elmer havde anden klasse 4 dage og før
ste klasse 2 dage om ugen fra 9 til 4, jeg var best i Hoved
regning og skrivning, jeg syntes at jeg var daarlig i aldt, ja
en daarlig elev, jeg forsømte meget skolegang til tider, som
for exempel da jeg flyttede fra Janderup til Borre, da blev det
bestemt at jeg skulde gaa til Oxbøl, men til Vrøgum Skole i
stedet for, vor der krævedes mindre Skolegang af en Dreng i min
alder, og der var jeg fra March til November, sommetider var
jeg kun i Skole een gang om maaneden, og altid kom jeg for sent
og een gang da jeg kom var Tøgesen meget ærgelig, og han sagde
til mig, du kan sige til den mand du arbejder for, at hvis du
ikke passer din Skolegang, saa smider jeg dig ud af Skolen.
Nok var der en mult eller bøde at betale, cirka 3o øre
pr dag, gamle Egede kom omkring flere gange og opkrævede bøden
som manden maatte betale, paa en maade gik alting meget godt,
for Skolen havde gode indtægter naar jeg forsømte, og manden
havde billig arbejdshjælp, og jeg var godt tilfreds, for det er
jo da kuns Børn og dumme folk som trænger til at gaa i Skole.
Vi skulde selv med bringe tavle, krit var i Skolen, jeg
havde blomster med, Læreinden taldte om Blomster, Eventyr og
Historie, jeg fik lov at hente brændsel ind, jeg og Hans Lau
ridsen fik lov at arbejde i hendes have, da jeg var 8-9 Aar var
interesse for Skolen god, af Lærer Tøgesen i Vrøgum og Lærer
Dejgaard i Janderup, fik jeg baade Bambusklø og Lusinger, og
"x” = ikke

- 34 interesse for Skole forsvant. Len første Multregning hentede
jeg og Vilhelm i Borre, den sidste, 8,4o kroner betalte jeg
eller Mor, naar en Dreng betaldte hans egen Mult regning, saa
var der jo ikke saa meget tilbage af Lønnen, jeg er den bedste
elev Vrøgum Skole nogensinde har har haft naar det kom til at
indkræve Multpenge* Den sidste uge i April 1921 sagde Tøgesen
til mig, Din Fødselsdag er i Maj Maaned, og du skal gaa i Sko
le i Sommer, det varden sidste dag at jeg var i Skole, og sid
ste gang jeg så Tøgersen. Der var nogle elever som altid kryd
sede gaden, og undgaa at møde ham, og jeg var een af dem, sko
len har stadig 6 maaneders Multpenge tilgode fra mig, jeg har
en daarlig Samvittighed hver gang at jeg er i Danmark, jeg vil
de jo nødig tilbringe 3o dage i Kasjotten paa grund af den
gamle Multregning.
Vinteren 192o gik jeg til Præst som man sagde, og blev
konfirmeret i April i Aal Kirke sammen med andre fra Oxbøl,
Grærup og Vrøgum. Naar man bliver Konfirmeret og faar lange
bukser, saa gaar man ikke i Skole længere, jeg begyndte at ar
bejde hjemmefra da jeg var 11 Aar, og arbejdede 5 forskellige
steder i di næste 5% Aar og i di 5% Aar tjente jeg cirka til
sammen 1.4oo kroner plus kost og logi, og jeg arvede 2oo kroner
efter Bernhart, og i 1924 da jeg rejste til Amerika var jeg 2oo
kroner i gæld efter belet og andet var betalt.
I September 1917 kom N.P. Frandsen og Mette og lejede
mig som ko Dreng fra Maj til November 1918, og Mette gav mig 5o
øre i fæstepenge, di havde to Børn som begge døde i 2o Aars
alder og Mette døde før jeg kom i arbejde, og Frandsen var pla
get af gigt og kunde daarlig gaa eller tale, saa det var karlen
jeg arbejdede for, det var en 4 længder straataget gaard, som
laa meget nær ved jernbanen, ikke langt fra møllen lidt syd fra
skolen, og lidt vest fra Janderup by. Der var ingen markjord
vor bygningen var, saa køerne skulde trækkes langt væk paa græs
baade formiddag og eftermiddag, og de 5 forskellige stede de
var paa græs kaldte vi Engen, Haven, Toftet, Marken og Fennen,
der var 8 køer til at begynde med og 9 sidst paa Sommeren, 2
store brune Heste, som jeg havde lidt respect for, plus en Is
lænder. Jeg var meget glad og tilfreds med Køerne, jeg havde
di største og fleste i tal, i Engen var der aldtid godt græs
for Køerne, og der var andre Drenge og Piger med Kreatur, saa
tiden gik altid godt, men kluder komme tit ganske uventet, jeg
husker een formiddag paa en Søndag jeg trak Køerne op i Fennen
vor di saa gik løse sammen med ung kreatur, halvejs imellem
Janderup og Kjærup, jeg pumpede vand for ung kreatur, og saa
lagde jeg mig ned i Rugmarken som var færdig til at blive hø
stet, vor der var lidt ly for vinden, jeg saa Niels Andersen
fra Kjærup køre til Janderup til Kirke og jeg saa dem køre
hjem igen, saa begyndte jeg at fange og koble Køerne sammen,
det gik godt med di første 7, men number 8 var ikke let at faa
fat i, saa kom Posten over, han boede paa den anden side af
vejen, han hjalp mig og vi snakkede, han aabnede ledet for mig
og lukkede det igen, og jeg trak Køerne hjemad, jeg anede sta
dig ikke hvad klokke var, og man kommer jo ikke løbende med en
flok Køer, som slæber patterne paa jorden, og da jeg trak ind
i gaarden, og saa for karlen staa ved stalddøren med et bistert
glimt i øjet, ja vad nu, ka du ett see at di Kyer haade a lyv
fuld for læng siden! Klokken var 1, der skulde jo ellers malkes
"x” = har har (det ene ’har’ slettes)

- 35 klokken 11 og Onden klokken 12, og middags søvn klokken 1. Ko
erne fik ikke megen søvn eller vile den dag, før jeg tog dem
ud, og ned paa græs i engen, hvor der var meget selskab, - og
saavar der en middag klokkenl^ sendte fo karlen mig ned i Haven
efter Hestene, og een af Hestene slap fra mig, og løb hjemad,
fluerne var meget slemme og den anden hest var vanskelig at
holde, di store Ellefant føder di havde, di kunde jo træde en
ko dreng helt ned i jorden, jeg var baade. bange og utilfreds,
han kunde sende anden karlen efter dem, jeg var lejet til at
passe køer og ikke heste, jeg vil skælde for karlen godt ud saa
snart jeg kommer hjem, da jeg kom ind i gaarden stod for karlen
ved siden af stad døren, med et bistert glimt i øjet, han var
en mand af faa ord, ikke et eneste ord blev der vekslet, den
ene hest var allerede i stalden, og jeg kom med den anden, og
en forklaring var jo slet ikke nødvendig .... i dag er den for
karl 89 Aar, og jeg har ikke faaet ham skældt godt ud inu.
Mine køer, nogle var baade ældre og klogere end jeg* En
dag da alle arbejdsfolk var i roerne undtagen Anna, hun skulde
passe den gamle og huset, jeg blev sendt hjem efter Køerne kl
2, og da jeg trak ud af gaarden vilde Køerne til højre, ned i
engen, men jeg skulde til venstre, og køerne standsede midt paa
jernbanen, jeg rykke, og jeg løb om bagved og sparkede dem med
mine bare føder, men det hjalp ikke saa tog jeg Tynen af træk
koen, gik eller løb bagved og slog indtil di kom af banen, det
var ko number 3 i forrækken, der var skyld i det meste, og den
kunde jeg ikke godt ramme, Frandsen stod i haven og pegede med
kæppen og stammede og tobak spyt løb ud af begge sider af mun
den ned paa kraven og vesten med de mange knapper, jeg sagde
aldrig et ord, køerne skal af banen selv om der skal slaaes
haardt til, Frandsen maa have sladret, for karlen sagde til mig
dagen efter, havde det været Hans Peder den forhenvænde kodreng
saa havde køerne ikke standset paa banen .... den sang havde
jeg hørt før.
I September 1918 døde Far, begravelsen var fra Hedelund,
den første Vogn en arbejs vogn med Ligkisten, Simon og Andreas
som kusk, og andre vogne bagefter, Fru Elmer taldte med Mor paa
Kirkegaarden, og bagefter taldte Fru Johannes Maaler med Mor,
hun snakked og snakked i lange, lange tider, og aldt angaaende
hendes Latter, Anna som havde været syg og døde en tid før.
I Januar 1919 døde Frandsen i Janderup en nat, en Bil
kom fra Varde og kørte igen, dagen efter kom Carl Jacobsen over, vi fik det ny Seletøj ud af forgangen ved Stuen, og lagt
paa Hestene, og Carl kørte til Varde efter Ligkisten, i mørk
ningen kom Carl tilbage, med en paa, vaade og svedige Heste,
Carl havde haft en snaps eller to plus een mere, jeg var stald
karl ved begravelsen, passe og se efter Heste ligesom anden
karlen, jeg røg Cigar, blev syg, og har aldrig røget Cigar si
den. Skifteretten overtog gaarden, gaarden blev solgt med
skriftlig tilbud til Lommeren, i sidste time gik Hans Ulriksen
og Søren Laniel til Lommeren og fik tilbudene aabnet, og de
forhøjede deres egen tilbud og fik ejendommen, jysk fjetteri;
jeg fik 2 kroner i drikke penge af Søren Laniel han var en dej
lig karl, jeg fik ingen af Ulriksen, han var fjæt mikkel, der
blev bort salg, jord stykker, Kreatur, Hø, halm og roer blev
solgt i alle retninger, Ulriksen sendte to karle op efter nogle
kreatur, og een brækkede et ben i gaarden, og for karlen sagde
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slagtet, Fru Ulriksen ringede op, og lod Slagteren vide at baade tæer og ben skulde spares og Fru Ulriksen ringede igen og
lod Anne vide at de æg hønsene lagde Torsdag og senere var hen
des, og maatte ikke blandes med dem som var lagt Onsdag og før,
og vi maatte ikke bruge hendes æg i huset, Niels Frandsen vest
Janderup og Hans Jensen i Vrøgum var to af de mange Arvinger,
di købte blandt andet Køkkengryder, kopper, talerkener og mere,
o^ der var en meget dejlig og god pande som de begge to gerne
vilde have* og Anna Ibseri sagde: ”det er da en skam, at di ikke
hver kan faa een* di aner ikke hvad den har været brugt foer”,
(sengepande for den gamle).
Vi flyttede alle March 1., fik fuld Aars Løn plus to ugers kost penge.
Mandag den fjerde Februar 1924 var den aidste dag i Vrø
gum, Anders Christian sagde til mig i Vrøgum By den dag, hvad
har du ikke faaet træskoene af inu, og Hans Mogensen og Sinæ
kom ind om aftenen og hilste paa os lige før vi rejste til Var
de, ja og Loust Knudsen kom ogsaa, for at se om der skulde væ
re lidt tøj eller et par træ sko som ikke skulde til America,
vi var i København to dage, saa forskellige ting blandt andet
Brandstationen hvor de brugte tre Heste for brandvognen, Tors
dag den 7 Februar sejlede vi med Skibet Kristian den lo afsted
om formiddagen, vejret var fin, solskin og stille, vi standsede
i Oslo en par timer den aften og sejlede videre, og dagen efter
var der blæst og mange var allerede søsyge, di fleste var rask
igen i tre dage, men een mand laa i Senden paa hele turen. Ti
dage senere kom vi til US, og først maatte vi igennem elesiland
vor vi blev undersøgt af Læger, og hvis aldt var godt og vi var
i besiddelse af 25 US dolier, kunde vi rejse videre med tog,
sne paa jorden og kold var det, vi kom til Chicago een morgen
og vi ventede paa anden Sal hele dagen, før vi forsatte videre,
der blev brugt Heste paa fragtvogne, store Heste med det fine
ste Seletøj, di kunde skubbe en vogn i stor hastighed op mod en
bygning, og staa stillet medens der blev læsset, vi kom til
Thornton klokken 11 een dag og der var ingen folk paa Stationen
som bare var en lille træskur ved siden af banen, den første
person vi talte til tog os hen paa gaden hvor der var en dansk
foretnings mand.
Jeg arbejdede for Onkel Carl gennem sommeren til første
November og det gik godt, saa arbejdede jeg for Georg Jensen i
to maaneder, han havde stor bedrift og stor praler var han, var
med i første Verdens krig i Frankrig, han kom til US i 19o5 fra
Sønder Bork, han var stolt af alle di tjenestefolk som han hav
de fyret, men jeg synes best om den der ikke blev fyret, Georg
traf en formiddag en mand i byen og lejede ham meget billig (ja
det vil jeg tro) laante ham lidt penge saa han kunde købe lidt
sko og arbejdstøj, tog ham hjem gav ham en god Onden, fik fire
Heste ud for markarbejde, saa kørte den ny mand til den anden
ende af marken, bandt hestene til hegnet, og gik saa videre til
den næste by i hans ny sko og bukser plus een god Onden i maven.
Jeg rejste til Lannebod Højskole i Tylev i Minnesota, i
Januar og Februarr og her traf jeg een karl som anbefalede mig
for en plads i Arnes* og der begyndte jeg at arbejde den første
March 1925, en dansk familie, manden kom til US i 1892 paa øst-
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Cirkus, Rejste til Iowa og var Snedker i 17 Aar, og var ved
landbruget derefter, hans hustru var ogsaa fra Danmark, di
havde 7 børn, 2 Drenge som var ældre end mig, di gik til Uni
versitetet her i Ames, og 5 Piger som alle var yngre end mig,
manden læste meget, og var godt inde i alt muligt, i een diskution vandt han altid, han købte den farm ved siden af Ames
by, saa Børnene kunde gaa i skole saalænge di vilde, hans kone
var bestemt paå at Børnene skulde gaa i Søndags Skole og Kirke
hver Søndag, manden var meget bestemt i hahs tale, Børn og tje
nestefolk lystrede godt, han sagde til mig een dag da aldt ikke
gik som det skulde gøre ”Dreng du har ingen omløb i Hovedet",
og jeg 17 Aar og frisk fra Vrøgum sagde: "wa sæer do"! (7 Aar
senere blev han min Svigerfar).
Jeg begyndte at arbejde paa en anden farm i nærheden af
Ames i Juni maaned, det var to ældre folk cirka 75 manden gik
med en kæp, Banken var ved at tage farmen fra dem, og nu maatte
jeg for første gang til at tale Engelsk, jeg var den eneste
karl di havde, jeg tog godt fat paa arbejdet, og di var godt
tilfreds med mig, om aftenen vilde de sidde og tale om landbrug
5o Aar tilbage, og jeg var god til at lytte, jeg begyndte at
forstaa og lære sproget. Første March 1926 rejste jeg tilbage
til Thornton, og der arbejdede jeg saa ved landbruget i 5 Aar
intil jeg fik mine Borgerpapirer. Vinteren 195o-1951 var jeg
5 maanédeh paa Grand Wieu College i Des Maines, i september
maaned 1951 rejste jeg fra Thornton ned til Ames, og fandt ar
bejde paa een farm, hvor jeg blev i længere tid.
Een Søndag eftermiddag kørte jeg over paa den Jensenske
Farm, og talte med alle derovre, og jeg spurgte Margaret om hun
vilde se lys billeder med mig den aften, jeg kommer tilbage kl.
8, og 5 minutter før 8 var jeg tilbage, Jensen sad i Køkkenet
og læste avisen og Konen syede paa arbejds tøj, jeg taldte
dansk til dem, meget pænt, og tankerne gik maaske seks Aar til
bage, jeg og Margaret kørte til byen, og der blev flere køretu
re. Een Onsdag i Februar 1952 var jeg ude og presse halm hele
dagen, det var baade støvet og kold, efter røgtning gik jeg i
Seng, dagen efter kom jeg i tanker om at jeg havde lovet Margaret
at komme derover, saa jeg kørte derover Torsdag aften, "vor var
du i aftes, vorfor ringede du ikke op, saa slem var vejret da
heller ikke ?". Senere sagde jeg til Margaret "vil du gifte mig"
-- jeg regnede jo med at hvis hun siger ja naar vejret er lidt
daarlig, saa skal det saamænd nok gaa naar vejret er godt. Og
der har sikkert ogsaa været meget godt vejr i de følgende 49
Aar, og saa begyndte jagten efter at finde en farm som mon kun
de forpagte fra March 1. 1955, og vi fandt een, og Bryllup
skulde være December 24. 1952, da vilde Margarets søsken komme
hjem for Jul, Otto og Aage var di eneste to fra min side, og
alle Margarets søsken var der, der var ingen penge den gang men
kunster var der nok af, Svigermor og Svigersøster gav os fro
kost paa sengen, er det en maade at begynde giftemaall paa, tre
af Margarets søsken blev gift med studenter fra Universitetet i
Ames og Margaret blev gift med een Student som fik een Eksamen
fra Vrøgum Skole den sidste uge i April 192o.
I 1926 gik min Bank falit, da havde jeg lige købt en bil,
og jeg havde kun 3 US doiler i Banken, ja jeg var heldig, men i
1928 gik en anden Bank falit, og der havde jeg 5oo US dollar,
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ejes af US, og der betales 2% renter, der var mange Banker
som gik falit, i Februar 1933 lukkede President Rosenvelt al
le Banker for tre Lage, og da gik vi ind til Jøden paa Store
Gade og begyndte at handle om gamle møbler som vi skulde have
for vor Farm hus, jeg havde kontante penge - det var een gang
Jyden og Jøden møtes paa jevn bund,
Maj 11. 1942 kom Margaret løbende ned bag ved bygning
erne, og sagde, jeg faar Baby i aften, - det ser du ikke ud til,
ja een Kone kommer fra Des Maines til Arnes kirke med den Baby,
og saa skal den døbes med det samme, og den fik navn Janet Ellen.
I November 1945 lige efter Krigen var ovre købte vi en
2oo Acre Farm for 57.ooo US dollar, vi flyttede derpaa March 1.
1947 og i October 1961 købte vi en anden 2oo Acre Farm for 53.ooo
US dollar, alle bygninger der var her er sløjfet nu, men i 197o
byggede vi et nyt hus her, som kostede 3o.ooo US dollar og vi har
boet her siden September 197o, og Janet og hendes familie bor paa
den gamle farm, og derfra drives de 4oo Acres. Janets to drenge,
Doug og Derrick som begge to er 16 Aar i denne maaned, udfører
meget af arbejdet, og gaar i Skole ved siden af, jeg havde samlet
9oo US dollar fra 1924 til 1932, og det var aldt vi havde til at
begynde landbrug med paa I6o Acres af lejet jord, og Banker laante ikke penge ud dengang, ja man pløjede ikke Guld ud af jorden
i US dengang, men kunde man bare faa begyndt med Landbrug selv
om tiderne er daarlige, saa skal det jo nok gaa naar tiderne bli
ver bedre, America har været god til mig eller os.
Min interesse for arbejde har altid været god, i US da jeg
var yngre fandt jeg altid mit egen arbejde, og altid paa større
Gaarde, hvor der brugtes mange Heste og Muler, og min Løn pr.
Maaned var altid en del højere end den almindelige Løn. Var og
er stadig interesseret i Landbrug, var i bestyrelsen i Brugsfor
ening i ni Aar, vi havde den samme Uddeler, og forretningen blev
størrer for hvert Aar. Var i Skolebestyrelsen i tre Aar, jeg fik
de fleste stemmer af alle den dag jeg blev valgt ind, tre Aar
senere da jeg blev valgt ud fik jeg di mindste antal stemmer, uenighed var der nok af. Forstanderen blev omsat, det var en tolv
klasse Skole med tolv Aars Skolegang, Middags mad - Skolebusser
o.s.v. Har været medlem af Landbrugsforeningen (Farm-Bureau) i
48 Aar, var Derector i to Aar og Kasserer i to Aar, men det jeg
syntes best om var at indkræve medlems penge, og finde ny med
lemmer hver Vinter, da kunde jeg bruge midt arbejdstøj (Over
alls). Var i Valgkomisionen i 12 Aar, Township Truster i seks
Aar, er medlem af den Lutheranske Kirke, som støttes og holdes
vedlige af medlemmerne. - Jeg er 76 Aar, er i god helbred og dri
ver stadig Landbrug.
Magnus Simonsen, Ames - 1983.

X: Oscar Simonsen
er født i ”Vigtoft” i Øster Vrøgum i Aal sogn den 18.11.19o8,
konfirmeret i Aal kirke i april 1922, uddannet landmand, sene
re fabriksarbejder, nu pensionist. - Gift i Faaborg kirke den
28.lo.1938 med Anna Jensen der er født i Faaborg sogn den 9.5.
1918, konfirmeret i Faaborg kirke den 12.4.1933, som datter af

- 39 landmand i Faaborg ved Varde Anton Jensen født 8.7.1876 og
død i Faaborg den 25.2*1933» Gift i Faaborg kirke den 16.1.
19o3 med Mette Kirstine Hansen der er født i Guldager sogn
den 29.9.1877 og død i Faaborg sogn den 29*12*1939.
Se: Billedet af Oscar og Anna’s børn på side 4o her i bogen!
Oscar’s adr.: Vigtoftvej 16. Vrøgum* 684o Oxbøl. - Telefon:
(o5) 27.12.54.
Leres 6 børn er:
X.A: Ingfred Simonsen
er født i Vester Starup sogn den 6»5.1939, konfirmeret i Aal
kirke den 12.4*1953» er nu syerske. - Gjft i Aål kirke den 28.
lo.1963 med uddeler Vernefr Thøgeraen som er født i Vester Sta
rup sogn den 19.11.1934 og konfirmeret i Starup kirke den 19.
4.1948 (rettes til lo.4), som søn af landmand Jeppe Peter
Thøgersen født 11.5.1889 og død i Starup den 24.8.1964, gift i
Hjortlund kirke den 21.lo.1922 med Anne Fouline Simonsen der
er født i Hjortlund sogn den 21.lo.1896 og nu bor Svinget 16.
Tofterup. 72oo Grindsted. - (o5) 33.7o.22. - Se Anne Poulines
slægtsbog: ’’Husted slægten, Jeppe Jacobsen og Ane Kirstine
Christiansen i Starup Sogn”.
Ingfred’s adr: Ribevej 6o. Tobøl. 6683 Føvling. (o5) 39.84.84.
Leres 3 børn er:
X.A.l: Gurli Thøgersen
er født i

sogn den 6.7.1964.

X.A.2: Iben Thøgersen
er født i

sogn den 1.11.1967.

X.A.3: Hanne Thøgersen
er født i

sogn den 28.4.1972.

X.B: Bjarne Simonsen
er født i Henne sogn den 26.lo.1941, konfirmeret i Aal kirke
den 18.3.1956, uddannet smed, nu smedemester. - Gift i Mosevraa
af sognefoged Hans Pedersen den 24.8.1968 med ekspeditrice
Lilian Johannesen som er født i Varde den 2.6.1948 og konfirme
ret i Ho kirke i april 1962, som datter af smedemester i Blaavand i Oxby sogn Aage Vagn Johannesen der er født i Fly sogn
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Oscar Simonsen*s gård Vigtoftvej 16. Vrøgum. 684o Oxbøl.

Oscar og Anna’s 6 børn fotograferet i Oxbøl ca.
195o og er fra venstre Bjarne, Bente, Helge, Greta,
Sven-Erik og Ingfred - læs om disse fra side 38 til
42 her i bogen.

- 41 den 7.9.1921 og gift i Simmelkær kirke den 25.2.1946 med Anna
Pedersen der er født i Aal sogn den 24.12.1925 og nu bor på
adressen Tanehedevej 1. 6857 Blaavand. (o5) 27.9o.3o.
Bjarne’s adr: Bytoften 7. 6857 Blaavand. - (o5) 27.91.38.
Deres barn er:
X.B.l: Torben Simonsen
er født i Blaavand i Oxby sogn den 3o.971968.

X.C; Greta Simonsen
er født i Henne sogn den 4.7.1945» konfirmeret i Aal kirke
den 15.3.1959. - Gift i Aal kirke den 2.5.197o med skytte
Jens Jørgen Lars Andersen som er født i Nørre Vium i Herborg
sogn den 3o.11.1943 og konfirmeret i Hatting kirke den 23.3.
1958, som søn af gårdejer Johannes Andersen født 27.9.19o8
og gift i Hatting kirke den 27.4.1941 med Kirsten M. Frede
riksen der er født i Hatting sogn den 22.12.1918 og nu bor
Egedalsvænget 63.II.tv. 298o Kokkedal. - (o2) 24.59.2o.
Greta’s adr: Skolevænget 16. 684o Oxbøl. - (o5) 27.22.o2.
Deres 2 børn er:
X.C.l: Helle Brun Andersen
er født i Blaavand i Oxby sogn den 9.2.1972.
X.C.2: Bjørn Brun Andersen
er født i Henne sogn den 26.2.1976.

X.D: Bente Simonsen
er født i Aal sogn den 14.9.1947, konfirmeret i Aal kirke den
/4 - 1962, uddannet salgsassistent, som er den nuværende
stillingsbetegnelse. - Gift i Aal kirke den 27.9.1969 med
løjtnant Kai Sehested Christoffersen der er født i
sogn den 8.12.1945 og konfirmeret i Lyngaa kirke den 3.4.196o
som søn af Alfred Christoffersen, gårdejer, født 24.5.1919 og
gift i lyngaa kirke den 31.3.1944 med Edith Sehested som er
født i Lyngaa sogn den 7.lo.1918 og nu bor "Klosterskovgaard”,
Vivild. 837o Hadsten. - (06) 98.12.14. - Se: ”Sehested - Thøgersen slægten, slægtsbog over beboere i Lyngaa Sogn” og "Lyngaa Sogns Historie" ved Poul Ladefoged, Aarhus 1947.
Bente's adr: Kongshøjvej 42. 921o Aalborg SØ.

(08) 31.41.o3.
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Deres barn er:
X^D.l: Lisbeth Sehested Christoffersen
er født i Frederiksberg sogn den 17.8.198o.'

X.E: Sven-Erik Simonsen
er født i Aal sogn den 29*4.1951 og konfirmeret i Aal kirke
den 28.5.1965, uddannet som kontorassistent ved Postvæsenet,
har været militærnægter og senere arbejdet med børn på fri
tidshjem, nu lærer ved Småskolerne.
Ingen fast adresse i øjeblikket - rejser meget i udlandet!

XjF: Helge ,Simonsen
er født i Aal sogn den 25.7.1955, konfirmeret i Aal kirke
den 12.5.1967, er fisker og Gift i Aal kirke den 5.2.1977
med Julie Anita Olsson som er født i Urhøj i Hover sogn den
28.7.1956, konfirmeret i Aadum kirke den lo,5.197o, som dat
ter af tagdækker Svend Aage Olsson der er den 26.4.19o8 og
død i Aadum sogn den 5.11.1969, gift i Vejle den 1.9.1956
med Tove Marie Kirstine Nielsen der er født i Haslund sogn
den 1.11.1950 og nu bor Ådalsvænget 14. Sædding. 67oo Esbjerg
Telefon: (o5) 15.60.19. - Se: slægtsbog "Randrup Gods”!
Helge’s adr: Dalgårdsvej 25. 684o Oxbøl. - (o5) 27.16.o7.
Deres 2 børn er:
X.F.l: Dorthe Simonsen
er født i Oxbøl i Aal sogn den 25.11.1976.

X.F.2: Pia Simonsen
er født i Oxbøl i Aal sogn den 28.7.198o.
XI: Vilhelm Simonsen
er født i ”Vigtoft" i Øster Vrøgura i Aal sogn den 26.5.191o,
konfirmeret i Aal kirke den 7.lo.1924, landbrugsuddannet, og
siden erhvervet sig ved egen maskinstation og tørveproduktion
fra 1977 kustode ved Blaavandshuk Egnsmuseum i Oxbøl. - Gift
i Aal kirke den 15.11.1945 med Ella Kristine Larsen der er
født i Atterup Overdrev i Atterup sogn den 18.7.1912, konfir
meret i Fakse kirke den 5.1o*1926, som datter af Lars Chr.
Larsen født i Atterup sogn 7.4.1875 og død der 28.12.1962,

- 43 Gift i Øster Egede kirke den 5.4.19o5 med Sofia Larsen der er
født i Karise sogn den 5.8.1882 og død i Øster Egede sogn den
7.5.1978, deres sidste fælles adresse var Atterup Overdrev.
Vilhelm’s adr: Baunhøjvej 36. 684o Oxbøl. - (o5) 27.17.86.
Vilhelm fortæller:
”Som lo-aarig begyndte jeg ved landbruget i Sommerti
den, efter Konfirmationen blev det helaarligt; Fra November
193o til Juli 1931 aftjente jeg min Værnepligt som Soldat ved
Infanteriet i Sønderborg.
Fra 1938 til 1943 har jeg været bosat i Ballerup ved
København, hvor jeg blandt andet startede Tørveproduktion i
Maaløv. Efter 1943 har jeg haft Tørvepfodhktion i Roust i 3
Aar, hvor jeg solgte Tørv til Esbjerg og til Flygtningelejren
i Oxbøl.
Fra Marts 1949 til Marts 1957 har vi boet paa ”Sølager",
hvor vi havde Jorden og Gaarden i Forpagtning. I 1957 købte vi
Huset paa Baunhøjvej, hvor vi bor nu. Vi har siden haft Arbej
de af forskellig Art til 1977, hvor jeg blev Kustode paa Blaavandshuk Egnsmuseum i Oxbøl".

Det er Vilhelm Simonsen, som har realiseret tankerne om en
slægtsbog for familien fra Vigtoft og Hedelund i Vrøgum. Det
er også Vilhelm, som har indsamlet alle billederne til denne
bog, ligesom Vilhelm har sørget for at alle de mange spørge
skemaer blev fordelt blandt familiens medlemmer - så er det
også Vilhelm der igen må lægge tid og kræfter til fordeling
af denne bog i sin færdige form!
Vilhelm og Ella’s børn er:
XI.A: Rita Simonsen
er født i Aal sogn den 9.4.1946 og konfirmeret i Aal kirke
den 27.3.196o, er handelsuddannet og nu kontorassistent. Gift i Glostrup kirke den lo.2.1972 med elektriker Kurt Rydin
som er født på Nørrebro i København den 16.11.1946, som søn
af overmontør Victor Rydin der er født i København 2.4.19o5
og gift med Magda Olivia Kristensen der er født Jernved sogn
den 4.11.1913 og nu bor Hattekæret 23. 273o Herlev. - Telefon:
(o2) 94.89.35. - Se:

"Slægten Haahr" (Feter Helt Haahr JJ.
fortsættes side 45!

Øverate billede fotograferet 1964, f.v.: Hans, Ninna, Rita og
Evald Simonsen. Se omtalen af disse side 43 til side 46.
Midterste billede fotograferet vinteren 1977 - huset ligger på
Baunhøjvej 3é i Oxbøl, og er Ella og Vilhelms hjem.
Nederste billede fotograferet 1947, f.v.: Ella, Rita og Vilhelm
- se omtalen af Ella og Vilhelm side 42-43.

- 45
Rita’s adr: Bjergbakkevej 244. Ejby. 26oo Glostrup. - Telefon:
(o2) 45.67.82.
Deres 2 børn er:
XI,A.1: Thomas Rydin
er født i

sogn den 11.2.1974.

XI.A.2: Martin Rydin
er født i

sogn den 15.4.1979.

XI .Bi Niha, Simonsen
er født i ”Sølager” i Aal sogn den 8i4.1948^ konfirmeret i Aal
kirke den 1*441962, uddannet ekspeditrice. * Gift i Aal kirke
4.7.197o med revisof H.D. Henrik Weber-Nissen som er født i
København den 9.5.1948, som søn af læge Peter Nissen og hustru
boende Strandvejen 112. 29oo Hellerup.
Nina’s adr: Tagensvej 99.11. 22oo København. - Telefon:
(ol) 83.27.36,
Deres 2 børn er:
XI.B.l: Peter Weber-Nissen
er født i

sogn den 3o.5.1973 - nu skoleelev

på Zahles Gymnasium.
XI.B.2: Michael Weber-Nissen
er født i

sogn den 4.7.1975 - nu skoleelev

på Zahles Gymnasium.

XI.C: Evald Simonsen
er født i ”Sølager” i Aal sogn den ll.lo.195o, konfirmeret i
Aal kirke i april 1964, uddannet som lærer, nu lærer på ”Staby
Efterskole". - Gift på Varde Rådhus den 9.6.1978 med korrespon
dent Henny Møller der er født i Zions sogn i Esbjerg den 9.3.
1952 og konfirmeret i Billum kirke den 28.3.1966, som datter af
montør Henning Møller født 12.6.1925, gift i Zions kirke i Es
bjerg den 1.9.1951 med Margit Marie Schlosser der er født i
Esbjerg den 18.6.1931 - og nu bor Vesterhavsvej 35. 6852 Billum
Telefon:

(o5) 25.83.22.

Evald’s adr: Selbjergvej 1. Staby. 699o Ulfborg. (o7) 49.21.21.

- 46 "Født 11, oktober 195o som søn af Ella og Vilhelm Simon
sen, som på det tidspunkt boede i Sølager ved Oxbøl. I 1957
flyttede familien til Baunhøj ved Oxbøl. Her gik jeg i skole
og i 1968 forlod jeg Oxbøl Folke- og Realskole med en realek
samen. Senere tog jeg studentereksamen (1971) fra Ahms Studen
terkursus i København. Herefter blev det til en læreruddannelse
ved Esbjerg Seminarium, hvor jeg demiterede i 1977.
Fra 1977 til 1979 var jeg ansat ved Nørre Nebel Skole og
siden 1979, som lærer ved Staby Efterskole. Gift i juni 1978
på Varde Rådhus med Henny Møller.' Såmmen har vi tre børn."
Deres 5 børn er:
XI. C.1: Sarah Møller Simonsen
er født i Billum sogn den 9.6.1975.
XI.G.2: Nicolai Møller Simonsen
er født i Billum sogn den 15.2.1977.
XI«C.5: Jonas Møller Simonsen
er født i København, under en barnedåb hos Rita Simonsen,
den 14.7.1979.

XI.D; Hans Sølager Simonsen
er født i "Sølager" i Aal sogn den 19.11.1952, konfirmeret i
Aal kirke den 15.4,1965. - Uddannet mekaniker, sejlet i 7 år
som maskinist, og er nu på tredie år på elværket i Sønder
Strømfjord på Grønland.
Hans’es adr: Skrænten 2. 684o Oxbøl. - (o5)

XII: Leo Simonsen
er født i "Vigtoft" i Øster Vrøgum i Aal sogn den

/

- 1912

og døde året efter af tuberkulose i "Vigtoft*? den

/

- 1915.

XIII: Tekla Simonsen
er født i "Hedélund"} Øster Vrøgum i Aal sogn den 5.lo.1915,
konfirmeret i Aal kirke og Gift i Aal kirke 18.3.1957 (yderlig
ere oplysninger ønskes ikke offentliggjort).
Tekla’s adr: Granvej 3. 684o Oxbøl. - Telefon: (o5) 27.12.24,
Deres 5 børn er:

- 47 XIII«A: Eva Kristine Matthiesen
er født i Roust i Grimstrup sogn den 8.5.1939, konfirmeret i
Aal kirke den 12.4.1953. Uddannelse: Præliminæreksamen fra
Oxbøl 1955, kontorassistent med handelsmedhjælpereksamen med
fremmede sprog fra Grinsted 1958. - Gift i Janderup kirke den
18.6.1961 med lærer Svend Simonsen der er født i Kjærup i Jan
derup sogn den 11.4.1939, konfirmeret i Janderup 12.4.1953,
som søn af gårdejer i Kjærup Henry Simonsen født i Børsmose i
Aal sogn 27.1.19o9 (se nedenfor!) gift i i Janderup kirke den
8.11.1933 med Agnes Cerup Jensen der er født 24.8.191o, de bor
nu Nybrovej lo8, Kjærup. 6851 Janderup. (o5) 25.81.66.
Henry Simonsen er søn af gårdejer i Børsmose Mads Søren Simon
sen født der 23.4.1875 og gift i Børsmose kirke 29.3.19o6 med
Mette Schultz født i Billum sogn 11.1.1888. Mads Søren Simon
sen er søn af gårdejer i Børsmose Niels Jensen Simonsen født
der 21.8.1851 og gift i Aal kirke 9.4.1875 med Maren Madsen,
som er født der 23.1.1851, som datter af gårdmand der Mads
Sørensen og Karen Olesdatter. Niels Jensen Simonsen er søn af
gårdmand i Børsmose Simon Adsersen, der er søn af Adser Simon
sen, der er søn af Simon Nielsen "Hansen", der er søn af Niels
Hanssøn (søn af Hans Nielssøn i Kjærgaard) og Mette Simonsdat
ter i Børsmose, hun er datter af Simon Hanssøn i Børsmose, der
også optræder i denne bog’s II.del: Anetavlen ”(66)"!
Kort sagt Eva og Svend har fælles forfædre - og fælles adresse;
nemlig: Hedelyngen 17. 8643 Ans. - Telefon: (06) 87.o4.73.
Leres 3 børn er:
XIII.A.l: Steen Cerup Simonsen
er født i Janderup sogn den 3o.lo.1962, konfirmeret i Ans
kirke den 2.5.1976, død ved terrænløb i isglat føre den
16.1.1982.
XIII.A.2: Bo Cerup Simonsen
er født i Egvad sogn den 28.4.1968, konfirmeret i Ans kir
ke den 2.5.1982 - Skoleelev.
Bo‘s adr: Hedelyngen 17. 8643 Ans.
XIII.A.3: Tove Christin Simonsen
er født i Viborg den 23.1.1972 - Skoleelev.
Tove’s adr: Hedelyngen 17. 8643 Ans.

Herover ses et billede med f.v.: Eva Kristine Matthiesen, Bo,
Steen, Tove og Svend Simonsen - læse videre om dem på side 47.
Eva udarbejdede i 1982 et hæfte med titlen ”En Emigrant", en
billedelig fortælling om Magnus Simonsen’s liv i USA og dennes
kulturhistoriske fortælling (se side 31-38) - det er uden tvivl
dette hæfte der skabt interessen for starten på denne bog, samt Eva’s søster Elin (side 49) der i 1981 bad mig udarbejde
en anetavle på et stykke papir, som blev omdelt i 1982.
Men også Magnus Simonsen (side 31) havde disse tanker i 1975,
da han fik John Thomsen i Allerød til at udarbejde en lignende
anetavle - men fælles for John Thomsen og min tavle var, at
der indsneg sig nogle fejl, som nu i denne bog er rettet!

Billedet herover t.v. er Harley Matthiesen og Alice Lalgaard
Sørensen’s brudebillede fra 1969 (se side 48) - t.h. ser vi
deres smilende børn Søren og Ditte Matthiesen.

- 48 XIII.B: Heima Matthiesen
er født i Roust i Grimstrup sogn den 4.9.1941. - Bor nu på
adr: Mågevej 17. 8645 Ans. - (06) 87.o3.12.

XIII,C: Elmo Mqtthiesen
er født i Billum sogn den 27.2.1945, konfirmeret i Janderup
kirke 1959, er nu restauratør, men af uddannelse slagter. Gift i Tistrup kirke den lo.6.1967 med ekspeditrice Margit
Rack der er født i Tistrup by og sogn den 13«7J1946 og konfir
meret der 1961, som datter af landmand Alfre.d Fack der er født
27.8.1912 og gift i Tistrup kirke den 14.4.1938, med Anna Antonsen som nu bor Tønningvej lo. 6862 Tistrup.
Elmo’s adr: Bredgade 52. 683o Nørre Nebel. - (o5) 28.87.72.
Deres 2 børn er:
XIII.C.1: Tina Matthiesen
er født i Esbjerg den 13.11.1967, konfirmeret i Nørre
Nebel den 3.5.1981 - nu skoleelev og bor hjemme.
XIII,C.2: Torben Fack Matthiesen
er født i Esbjerg den 21.7.1972 - nu skoleelev og bor
hjemme.

XIII.D: Harley Matthiesen
er født i Billum sogn den 24.3.1948 og konfirmeret i Nørre Nebel
kirke den

/5 - 1962, uddannet slagter, nu chauffør og Gift i

Hostrup kirke den 28.6.1969 med Alice Dalgaard Sørensen, som er
født i Sønder Vium sogn sogn og by den lo.12.1946, konfirmeret
i Jerne kirke den 19.3.1961, som datter af minkfarmer Niels
Kristian Sørensen der er født 13.7.1915 og død i Hostrup den 23.
1.1963, gift i Strellev kirke den 3o.6.194o med Esther Maja
Hansen som er født i Strellev sogn den 3o.12.1919, og nu bor i
Susåvænget 31. 671o Esbjerg V. - (o5) 15.18.78.
Harley’s adr: Susåvænget 8. 671o Esbjerg V. - (o5) 15.49.08.
Deres 2 børn er:
XIII.D.l: Ditte Mathiesen
er født i Aarhus på Fødselsanstalten i Jylland den 13.11.
1974 - er skoleelev og bor hjemme.

- 49 XIII.D.2: Søren Matthiesen
er født i Aarhus på Eødselsanstalten i Jylland den 2o.
7.1976 - nu skoleelev og bor hjemme.

XIII.E: Elin Matthiesen
er født i Janderup sogn den 11.2.1961 og konfirmeret i Aal kir
ke den 27.4.1975, uddannet kontorassistent. - Gift i Oxby kirke
den 7.3.1981 med el-instalatør Poul^-Erik Jessen der er født i
Blaavand i Oxby sogn den 5.12.'1951, som søn af entreprenør Hans
Thorvald Jessen der er født i Oxby sogn den 17.3,1925 og gift i
kirke den

/

- 19

med Gudrun Nicoline Hansen, som

er født i Skonager i Næsbjerg sogn den 21.7.1923, og nu bor
Toldbodvej 36. 6857 Blaavand. - Telefon: (o5) 27,9o.48.
Hans Thorvald Jessen er søn af gårdejer gppen Niels,en Jessen
født i Sønder Oxby lo.11.1877 og gift i Oxby kirke den 31.3,
19o3 med Christiane Mortensen født i Oxby sogn 2:3*1884. -•
Søren Nielsen Jessen1s forældre og forfædre står på side 49 i
min i 1982 udgivede bog: ”Ane- og Efterslægtstavle for gårdejer
John Hansen Pedersen og hustru Kirstine Nielsine Jessen i "Hebogaard” i Oxby sogn"!
Elin’s adr: Kirkevej 8. 6857 Blaavand. - (o5) 27.9o.ll.

Rettelser og tilføjelser.
side 43, fjerde nederste linie og sjete,"Rydin" rettes til Rydén.
side 45, fjerde øverste og sjete linie,"Rydin" rettes til Rydén.
side 48, ane XIII.D: Harley Matthiesen’s hustru er uddannet tek
nisk tegner, hviket tilføjes foran hendes navn!
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SKEMATISK OPSTILLING AF ANETAVLEN SIDE 51 til 91.
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(7) Ane Cathrine Nielsdat.

(3) Johanne Marie Ch ristensen

- 51 ANETAVLEN
.... bliver man aldrig færdig med, altid vil den kunne
udvides og supleres her og der. Denne anetavle skildrer først
og fremmest slægtens rod i Blåvandshuk Kommune, generation
efter generation, men går også lidt uden for de nye kommunale
grænser, så vidt som tiden har tillaldt det.
De fælles forfædre ”anerne” interesserer alle, mange
spørgsmål trænger sig på, for kun de færreste kan læse hånd
skrevet gotisk skrift, som de gamle dokumenter er skrevet med
- og endnu færre ved, hvor de præcist skal søge efter disse.
Men får man først begyndt, ja så vælter det ind med op
lysninger, og denne anetavle her kunne blive til flere tykke
bøger, hvis alt relevant skulle med.
Derfor har jeg focuseret på personerne og deres dataer,
krydret mange af disse med interessante oplysninger påhæftet
den enkelte person, og i nogle tilfælde gengivet hele doku
menter i fuld renskrevet ordlyd* Endelig er der midt i anetav
len medtaget en kortfattet fortælling om livet hos fæstebon
den i Vestjylland i midten af 17oo’tallet.
Forældre
(2) Anders Christian Pedersen Simonsen
er født i ”Øster Vrøgum” i Aal sogn den 13.4.186o og død i
"Hedelund” i Øster Vrøgum den 13.9.1918. - Han var gårdejer
først i Vigtoft, senere i Hedelund.
Se hans forældre (4) & (5) på side 55 her i bogen!
Gift l’ste gang i Janderup kirke den

/

- 1888 med Pigen:

Ane Marie Andersen der var født i Kjærup i Janderup sogn den
31.3.1863 og døde i Vigtoft i marts 19oo af brystsyge, hun
var datter af gårdejer i Kjærup Anders Nielsen og Inger Bir
gitte Dorthea Jensdatter, som ved Folketællingen 186o var
henholdsvis 37 og 31 år gamle. Anders Nielsen er søn af gård
mand i Kjærup Niels Andersen og Ellen Marie Madsdatter der
186o er henholdsvis 65 og 59 år gamle. Inger Birgitte Dorthea
Jensdatter er datter af gårdmand i Hyllerslev Jens Just Seve
rin Andersen Friis og Ane Marie Jensdatter der 186o er hen
holdsvis 72 og 64 år gamle.
Se deres fem børn: I-V på side 5 til side 19 her i bogen!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 1.11.19o3 med Enkekonen:
55

Anders Christian Pedersen Simonsen og hustru
Johanne Marie Christensen der boede i "Vigtoft”
i Vrøgum - ”nøglepersonerne'’ i denne bog. Læs
om dem side 51-54. - Fotograferet 191o.

Denne typiske gårdejerdagligstue fra omkring 1912
tilhører Johanne Marie (5)’s bror Niels Christen
sen og Anne - de boede i hans fødegård i Vrøgum.

- 53 (3) Johanne Marie Christensen
er født i ”Øster Vrøgum” i Aal sogn den 5.8.1873 og død på
”Hjemmet” i Oxbøl den 11.8.1964.
Se hendes forældre (6) & (7) på side 55 her i bogen!
Gift l’ste gang i Aal kirke den

/

- 19

med ungkarl og

jernbanearbejder ved Vrøgum Station Niels Jensen Junker der
er født i

sogn den

/

- 18

og dræbt ved en ar

bejdsulykke på Vrøgum Station den 5.9.19o2, som søn af hus
mand i Nørre Billum Nicolai Peter Junker der er født i Skod
borg i Skrave sogn 1854 og død i Varde 2.4.1931, gift i Bil
lum med Elisabeth Andersdatter som er født i Billum 22.6.18
58 og død i Billum 9.9.19o9. Nicolai Beter Junker var søn af
Niels Jensen Junker, bg Ane Helene Boulsdatter i Skodborg.
Elisabeth Andersdatter var datter af Anders,Jepsen og Maren
Nielsdatter i Billum.
Se hendes barn af første ægteskab: VI på side 19 til 3o her!
Deres børn fra andet ægteskab er: VII-XIII på side 3o til 49!

Andreas Simonsen på side 12 her i bogen fortæller om sit hjem
”Min far Anders Chr. Pedersen Simonsen overtog Ejendom
men Vigtoft 2b efter sine forældre 1884 og den var da bleven
delt idet hans Søster Maren Katrine blev gift med Niels Chr.
Kristensen Smed, og fik den halve af de tilhørende Jorder
hvorpaa de byggede en ny Gaard og indrettede Smedie og holdt
Smedesvend indtil han solgte det til Peder Chr. Kristensen,
som flyttede det til Vrøgum.
Par dyrkede en del Hede op, som laa Østen for Gaarden,
og tilførte det Mergel, som de gravede op i et Kærskifte. Det
var strengt arbejde thi Overjorden skulde først flyttes før
de kom til Mergel og Vandet skulde ledes væk og Graven maatte
de tømme for Vand med en trævippe og det skulde gøres hver
dag før de begyndte, det var kun i den tørre Tid om Sommeren
de kunde arbejde med opkastning af Mergel.
I 1911 købte Par en Hedelod fra Prands Thøgersens Ejen
dom Matr.nr.4b, Parcellen fik Matr.nr.4g, den var paa cirka
18 Tdr. Land hvoraf 2 var opdyrket, Købesum l.loo Kr. I 1913
købte han igen 8 Tdr. Land Hede af Elias Kjældsen, som han
havde købt af Jørgen P. Kristensen og det var fra Ejendommen
4b i Øster Vrøgum, Købesum 55o Kr. Samme Aar købte han af
Jens Ibsen Olesen en Parcel Hede hvoraf 4% Tdr. Land var op
dyrket, den havde Matr.nr.6h, Købesum 1.4or Kr. Det var ialt
44 Tdr. Land Hede i en Plet.
I 1911 begyndte Par at pløje Hede herovre, nu kaldet
”Hedelund” vi havde 2 Heste ekstra til det, den Gang brugte
de at pløje Heden 3 Gange inden de tilførte Mergel, første
Gang saa tynd som mulig for det var jo lettere at faa det har
vet og jævnet til næste Gang pløjning. I 1913 begyndte vi at
tilføre fremmed Mergel, det fik vi fra Rindum ved Ringkjøbing

54 og det kom med Banen; det var jo lettere end selv at skulde
arbejde det op, det indeholdte 8% Kalk derimod det fra Rindum indeholdt cirka 4o% Kalk det var jo Sandmergel.
I 1914 havde vi 6 Tdr. land med Rug den første Afgrøde
af den nyopdyrkede Hede og 4 Tdr. Land med Kløver, det var i
det som Prands Thøgersen og Jens Ibsen Olesen havde dyrket
op. I 1914 blev der opført Bygninger paa Matr.nr.4g. Par gjor
de Akkord med Karl Eskesen og han skulde opføre Stuehus 21%
Alen lang og 15 Alen vid og Stald og lade i en Længde 51 Alen
lang 14% Alen vid og Prisen han skulde have var 9.35q Kr, og
saa skulde Par køre Sten, Sand, Grus, Tømmer og Brædder paa
Plads.
I April 1915 holdt Simon Bryllup med Birgitte Andersen
fra Kjærup, de overtog den gamle Gaard som havde Matr.nr.2b
af Vigtoft, Købesum 19.000 Kr., det skal bemærkes at Far hav
de købt mange Lodder Jord sammen og de var samlede under Matr.
nr.2b af Vigtoft, og da de ordnede det paa Dommerkontoret gav
de den gamle Gaard Matr.nr.2i af Vigtoft og den ny som blev op
ført paa Matr.nr.4g af Øster Vrøgum beholdt Matr.nr.2b m.fl.
Min Par og Stedmoder flyttede i April 1915 til den nye
Ejendom i Hedelund og de fortsatte opdyrkningen af Heden, men
de sidste 3 Krigsaar kunde de ikke faa Mergel og Kunstgødning
af Betydning til nyopdyrket Hede men pløjningen fortsatte de.
I Poraaret 1918 fik Far en Hjerneblødning, han kom over
det, men blev ikke helt rask mere, og det kom igen i Septem
ber 1918 og da døde han efter 2 Dages Forløb.
Min Stedmoder havde Ejendommen godt et Aar, men blev ked
af det og vilde have det solgt. Den 1.11.1919 overtog jeg den,
og da var besætningen 2 Heste, 6 Køer, 2 etaars Kvier, 4 Kalve
og 2 Faar, det havde jo været en Savn for Ejendommen at de
kunde faa forlidt Kunstgødning, der manglede endnu Mergel til
15 Tdr. Land som var pløjet. Købesum 42.000 Kr.
Min Stedmoder Johanne Marie flyttede til Vrøgum og fik et
Hus bygget, Nabo til Stationen.
I 1925 blev 13 Tdr. Land Ager drænet paa Ejendommen, det
har virket godt, men det kostede ogsaa 3.3oo Kr. Samtidig blev
et Vandløb der gaar over til Hans Ehmsen Jord i Jægum optaget
som offendlig Vandløb.

Siden første halvdel af I800’tallet og til omkring århundrede
skiftet har alle personer født på landet været pligtig til at
have og opbevare en ”Skudsmaalsbog” ved sig.
En sådan Skudsmålsbog havde Johanne Marie Christensen også,
den blev købt i A.O.M. Nielsens Papirhandel i Varde for 2o 0rer indbunden i slutningen af oktober 1888, - og først skrev
sognepræsten hendes dater ind i denne på side 7. Der står bl.
a. ”blev confirmeret d. 4’de Marts i Aal Kirke med gode Christendomskundskaber” Aal Præstegaard 1. Novemb. 1888 0. Bloch.
..... derefter rejste hun 1.11.1888 til Janderup, hvor hun
tjente i to år hos Boie M. Christensen. Tjente derefter fra
november 189o til 1891 i Aal sogn, og fra november 1891 til
november 1893 hos sognefoged S.M. Sørensen i Store Hebo i Jan
derup sogn. Tjente derefter hjemme et halvt år, så et år hos
Bennet Olesen i Kjærup, så et år på Nørholm og fra maj 1898
til november 1899 hos Jes Jensen i Ansager. Derefter fra no
vember 1899 til november 19oo hos Hans N. Pedersen i Janderup.
Standartformularen til denne Skudsmaalsbog, med den trykte
lov i, kan lånes på biblioteket - udgaven er trykt i I880!

c

Dette billede er fra 191o. - Forreste række f.v.: Karen Christen
sen, Ane Cathrine Nielsdatter gift med Christen Christensen (se
side 56), Anders Christian Pedersen Simonsen gift med Johanne
Marie Christensen. - Bagerste række f.v.: Mette Nielsen gift med
smed i Vrøgum Peder Christensen, Anne gift med Carl Christensen
der nu bor i Tornton i USA, Anne gift med Niels Christensen der
fik fødegården i Vrøgum, Lene fra Aare gift med Anders Christian
Terkildsen der havde en gård i Vrøgum.

- 56 Bedsteforældre
(4) Simon Hansen
er født i "Trolholm" i Aal sogn 22.5*18o8 og død i ”Vigtoft”
i Øster Vrøgum den 2.3.1881, - Han var gårdejer i Vigtoft,
solgte noget jord fra i 1875. Ejede gården i 45 år, se un
der sønnen (2) på side 53. - Gift l’ste gang med enkekone
Kirsten Andersen i 1834, hun var datter af And.ers__Han.sen og
Anije__Jensdatte£ på "Gjedbierg" i Aal sogn. Kirsten havde først
været gift med gårdejer og opsynsmand Gregers Hansen.
Se hans forældre (8) & (9) på side 56-^57!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 16.12.1855 med Pigen:
(5) Anna Andersdatter
som kaldtes "Ane”, Hun var født i Øster Vrøgum 2.10.1821 og
død på et besøg i ”Kjærgaard” i Aal sogn 23.12.1895, var ved
døden aftægtsenke i Øster Vrøgum. Ved hendes konfirmation i
Aal kirke var hendes kundskaber "meget gode” og hendes opfør
sel "god". - Se hendes forældre (lo) & (11) på side 58!
(6) Christen Christensen "den Yngre"
er født i Øster Vrøgum den 4.11.1832, vaccineret i Varde 6.6.
1834 af Murfeldt, død som aftægtsmand i Øster Vrøgum 21.8.19
13. - Han var husmand med lidt kål- og kartoffeljord i Øster
Vrøgum, - se hans forældre (12) & (13) på siderne herefter!
Gift i Aal kirke den 16.11.1865 med Pigen:
(7) Ane Cathrine Nielsdatter
som er født i Vester Vrøgum 13.3.1837, døbt i Aal kirke 23.7.
og vaccineret af Murfeldt i Varde 17.6.1844. Død som aftægts
enke, 76 år gammel i Øster Vrøgum den 21.12.1913.
Se hendes forældre (14) & (15) på side 59!
Oldeforældre
(8) Hans Simonsen
er født i "Trolholm" i Aal sogn, og døbt i Aal kirke 27.3.17
75 - han døde af lungesyge i Trolholm den 25.3.1846. - Han
var gårdejer i Trolholm og velhavende! Overlærer Cai Mygind
i Brønshøj ved København skriver således:
"Der var dengang tre gårde i Trolholm, gården som Hans

- 57 Simonsen overtog efter sin far var trelænget, og lå med ho
vedlodden ved vejen, der løber fra Søvig mod Janderup, men
desuden var der en hedelod i Vester Vrøgum og en englod helt
ude ved den dengang mægtige Fiilsø.
Ialt havde gården et dyrket areal på 76 tønder land hedelodden ikke medregnet. Gården blev ved den nye matrikulering i 1844 vurderet til 2 tdr. 3 skpr. 1 fdr. 2% alb. hart
korn og fik matrikel nr.
Den sidste fjerdel af 17oo’tallet var spændende år for
befolkningen på landet. I 1788 kom stavnsbåndets ophævelse,
og rundt om begyndte bønderne at købe deres gårde til selveje,
deriblandt var Hans Simonsen på et senere tidspunkt. Udskift
ning og udflytning af gårdene fra de små landsbysamfund tog
fart og merglingen af markerne påbegyndtes i takt med hedens
opdyrkning.
Alt dette må have optaget Hans Simonsen, der var un£
mand i de år, men som ægte vestjyde har han nok ikke brugt
store ord. Han var sikkert som andre vestjyder arbejdsom og
målbevidst, fåmeldt og måske lidt mistænksom men religiøs.
Den barske tilværelse herude vestpå, hvor sandflugt gen
nem århundreder havde været en slem fjende, gjorde folk stær
ke og lidt indesluttede. De lærte at stole på egne kræfter og
bruge dem hårdt og sammenbidt.
De første år efter Hans Simonsens vielse var også strænge. Først krigsårene 18o7-14, hvor han måtte forrette vagt
på "Baunhøj", de skulle tænde bål på højen, der kunne ses
helt til Varde, som signal på - hvis englænderne gik i land
på Vestkysten. Siden kom så landbrugskrisen i 182o’erne og
statsbankerotten i 183o’erne.”
Se hans forældre (16) & (17) på sideéo!
Gift i Aal kirke den 1.11.18o5 med Figen:
(9) Maren Federsdatter
som er født i "Grærup” i Aal sogn, døbt i Aal kirke 29.1.17
84 og død i Trolholm den 27.8.1838, begravet i Aal.
Se hendes forældre (18) & (19) på side 6o-61 - Fra skiftet som
blev udfærdiget ved hendes død skal kort fortælles følgende:
Det blev bestemt, at sønnen Simon (4) og datteren Magdalene ikke skulle arve, da de begge ved deres giftermål alle-

- 58 rede havde modtaget udstyr, og hvad de ellers kunne tilkomme.
Ligeledes skulle sønnen Ole heller ikke arve, da det tidlige
re i et testamente var blevet bestemt, at han til sin tid
skulle overtage gården med tilliggende, indbo og besætning.
Følgende børn kom da i betragtning: Peder, der arvede loo Rdl
og de ugifte døtre, Trine, Pernille og Ane, der hver arvede
5o Rdl. og derudover sengeklæder for 25 Rdl. Døtrenes andel
på 3oo Rdl. kom til at stå som en l.priotet i gården, i hede
parcellen i Vester Wrøgum og i gårdens part i Aal kirke.
Da Ole til faderens store sorg druknede på havet, blev
det sønnen Peder der som nygift kom hjem og overtog gården!
(10) Anders Christian Pedersen
er født i "Markskieldgaard” i Aal sogn og døbt i Aal kirke
den 29*511785 og død i Øster Wrøgum den 1.7.1855, begravet i
Aal. - Han var husmand i Øster Wrøgum.
Se hans forældre (2o) & (21) på side 61!
Gift i Aal kirke den 8*11.1817 med Pigen:
(11) Maren Christensdatter
som er født i ”Borre” i Aal sogn dg døbt i Aal kirke 19.lo.
1788 og død i Øster Wrøgum den 3.6.1855, begravet lo.6.
Se hendes forældre (22) & (23) på side 61-62!
(12) Christen Terkildsen
er født i Øster Vrøgum og døbt i Aal kirke 13.9.1799, død som
aftægtsmand hos sønnen (6) i Øster Wrøgum den 14.2.1871. Han
var ved Folketællingen 1834 tømrer og husmand i Øster Wrøgum,
ligeledes i 1845 og 186o. - Se forældrene (24) & (25) side 62
Gift i Aal kirke den 25.lo.1828 med Pigen:
(13) Karen Christensdatter
som er født i ”Fredtoft” i Aal sogn og døbt i Aal kirke 26.
12.18o3 og død som aftægtsenke hos sønnen (6) i Øster Wrøgum
den 29.9.1872. - Se forældrene (26) & (27) på side 62!
(14) Niels Christensen "den ældre”
er født i Vester Wrøgum og døbt i Aal kirke 4.9.1785, død som
aftægtsmand hos sønnen Anders Chr. Nielsen i Vester Wrøgum
den 7.3.1856. - Han var gårdejer og lægsmand i Vester Wrøgum
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Rajcgat aUtrnaabigg at begemme felgenbe:
1. gienbtligc ©fibe, (om beb gagninger« elicr Sanbbatttrier« £a»
nonet toingc« til Dbergioelft, betragte«, (om om bt bare tagne
af et fongcligt Crloggib, faalebc« at biffe ©tibc, forfaa&ibt be
tre genbtlige Arigigibe, bc(>anblt« (om erobrcbe ©fibe efter
©oe.^rigJ.XetifeWbrebet, og for faabibt be tre fienbtlige $an.
beliff ibe, unberfaflrt $>rii«bemmelfe efter be beb «taper»Siegle,
mentet paabubnt ©ntnbfatninger.
2. Befatningen paa ben gagning eilet bet Batterie, fom erobrtr
eller bemægtiget fig et faabant genbtlig ©tib, gal til £>pmun»
tring npbe be (amæt ^riiSptnge, (om ©otfrig« 3f«itel«breo<t
(»at begemt faabel for ÄrigSffibc« Grobring, fom {>anbtl«ßibt5
Dpbringelfc, men gude Befatningen bare nobt til at bruge Xn.
brei $ielp til at fatte ftg i Befibbelfe af bet ©teb, ber er
.tbunget til Dbergibelfe beb Batterierne« «tanoner, faa bor biffe
efter BiBig&eb npbe en Xnbeel af $}rii«pengene, fom beb (»bet
entøt £eilig(»eb normere begemme«, enten beb fRefolution eilet
beb $>rii$« Sletten« Jtienbelfe eger ©agen« JDmganbigficber.
3. gienbflige ©fibt, fom inbgranbe eder tage« i Befibbelfe i en
bang^abn, oben nogen Stebbirfning af Jtrigéffibe eder af «ta»
Bona paa tn gagning eder et Batterie, maa af ben ferg an.
gisne Xarfag i £enfetnbt til fiabninøen ogfaa nnberfage« iprii«.
bfmmtlfe, »en i «rigt umibbelbar tilfalbe ben fongeligt «taffe.
{»billet (»erteb tiengligg tilmelbe«
til behagelig efterretning og Befienbtgiorelfe for Btbfommenbe.
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Denne forordning er genoptrykt i anledning
af dens 2oo års jubilæum - den kan hjemlånes gennem biblioteket - den er grundlaget
for vor tids danske landbrug!

6o - gift l’ste gang i Aal kirke den 9.11.1816 med Karen Christensdatter som døde 19.4.1829. Gift 2'den gang i Aal kirke
den 29.8.1829 med Ane Pedersdatter af Markskield (søster til
ane nr. (lo) på side 58).
Se hans forældre (28) & (29) på side 62-63’Gift 3'die gang i Aal kirke den 11.4i1835 med Pigen:
(15) Maren Christensdatter
som er født i Vester Wrøgum og døbt i Aal kirke 15.11.18o7 og
død i Vester Wrøgum 1112.1859. - Hun blev 2'den gang gift i
Aal kirke 13.12*1856 med enkemand Peder Bondesen Nielsen 65
år, førhen gift med afdøde Inger Marie Nielsdatter.
Se hendes forældre (3o) & (31) på side 63!

Tip-oldefprældpe
(16) Simon Hansen
er født i "Trolholm", døbt i Aal kirke 1.5.1746, død i Trolholm på aftægt hos sønnen den 19.8.1824. Han var gårdfæster.
Den 21.6.1773 blev der på "Hesselmed" af godsejer Christian
Hansen udstedt et fæstebrev til Simon Hansen på "den anparts
Gaard i bemeldte Trolholm, hans Fader Hans Hansen sidst har
beboed og nue fradøed". Len blev efter den nye matrikel ansat
til 2 tdr. 5 skp. o fdk. 3/4 alb. i hartkorn. I landgilde
skulle svares i rede penge: 7Rdl. 3Mk. losk., og ydermere
skulle Simon Hansen hvert års forår levere på Hesselmed 5o
pund gedder og loo pund aborrer, samt forrette "Arbeide hertil
Gaarden" (hoveri). Og Simon Hansen lovede med sin underskrift
at ville overholde alle bestemmelserne.
Se hans forældre (32) & (33) på side

67!

Gift i Aal kirke den 27.4.1774 med Pigen:
(17) Maren Oluffsdatter
som er født i Wester Wrøgum og døbt i-Ael kirke 'den•12.1®.1749.
Huncdøde S.~Trolholm og bregravedes fra Aal kirke 3.4.18o9.
Se hendes forældre (34) & (35) på side 67-68!
(18) Peder Nielsen
er født i Øster Wrøgum, døbt 1. julidag 1752 og død i Grærup
den 28.1.1828. - Han var gårdejer og strandfoged i Grærup. -

61 Gårdene i Grærup lå i gamle dage i en klump. Peder Nielsens
gård var trelænget, og hovedlodden lå ved vejen til Aal kir
ke og Skjødstrup. Endvidere hørte der til gården en hedelod,
en englod, lodder i "Klynekiær” og lodder i "Aale Mearsk”.
Gården havde også andel i den nu fredede ”Langsø”, hvor der
dengang var godt at fiske. Gården var på ialt 198 tønder land.
Peder Nielsen var l’ste gang gift med Maren Simonsdatter, der
døde i barselssengen i januar 1781 efter knapt et års ægte
skab, hun var datter af Simon Knudsen der fik fæstebrev på
gården i Grærup, dateret Hesselmed 19.3.1745. - Peder Nielsen
giftede sig altså til sin gård i
Se hans forældre (36) & (37) på side 68!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 8i6.1781 med Pigen:
(19) Pernj.XXe.Oluffsdatter
der er søster til (17) på side 6o her^ Pernille er født i Westér Wrøgum og døbt i Aal kirke 217.1756 og død i Grærup 12.
2.'^826.Se hendes-forældre, (38) & (39) på side 68!
(26) Peder Andersen
er født i‘'WMarkshieldgaard'' i Aal sogn, døbt Aal kirke 22.2.
1744 og død i Markskieldy begravet fra Aal kirke 15.4.1813» Han var gårdfæster linder-Hesselmed og tillige skoleholder i
Markskield. Fæstebrevet er dateret 8.9.177o og indeholder og
så en aftægtskontrakt imellem hans forældre og ham, der ind
til da havde haft gården i fæste. Gården bestod af den halve
"Markskieldgaard”, hvis hartkorn var 3 tdr. 3 skp. 2 fdk. 2
alb. - Han var gift l’ste gang i Aal kirke 16.2.1764 med
Kiersten Poulsdatter fra Skjødstrup der døde i barselssengen,
hun var datter af gårdmand Poul Clausen "Brich" i Skjødstrup.
Se hans forældre (4o) & (41) på side 68!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 8.11.177o med Pigen:
(21) Anne Pedersdatter
som er født i Oxbøl, døbt i Aal kirke 19.7.1744, trolovet Aal
5.1o.l77o og død i Markskield 8.lo.1826, som aftægtsenke der.
Se hendes forældre (42) & (43) på side 68-69!
(22) Christen Thuesen
er født i ”Hillerslev” i Janderup sogn, døbt i Billum kirke
den 22.9.1754 og død i Wester Wrøgum den 2.12.1815. * Han var

- 62 ved vielsen ladefoged på "Hesselmed", siden var han gårdfæ
ster i Borre, for sidst at eje en mindre gård i Wester Wrø
gum. - Se hans forældre (44) & (45) på side 69

t

Gift i Aal kirke den 2o*6,1788 med Pigen:
(25) Karen Matthiesdatter
som er født i "Wittarp" i Outrup sogn 1763 (kirkebøgerne der
starter først i 1795!), trolovet i Aal 27.5.1788 da værende
pige på Hesselmed. Død som 94 årig aftægtsenke i Wester Wrø
gum 17.lo.1855. - Se forældrene (46) & (47) på side 69

t

(24) Terkild Nielsen
er født i "Billumwad" i Aal sogn, døbt i Aal 3.2.1766 og død
som aftægtsmand hos sin søn (12) i Øster Wrøgum 19.11.1833. Han var husmand og tømmermand i Øster Wrøgum.
Se hans forældre (48) & (49) på side 69-7o!
Gift i 'Aal kirke den 1.11.1793 med Pigen:
(25) Maren Bondesdatter
som er født i "Tarp" i Billum sogn, døbt i Billum kirke 9.lo.
1763, tjente ved vielsen i 0. Wrøgum. Død som aftægtsenke hos
sønnen (12) den 11.1.184o. - Se forældrene (5o) & (51) side 70
(26) Christen Jepsen
er født i "Borre” i Aal sogn, døbt i Aal 8.5.1763 og død som
aftægtsmand hos sønnen i "Fredtoft" den 24.1,1828. - Han var
fæster af "Fredstoftegaard" i Aal sogn, hans fæstebrev var
dateret Hesselmed 22.12.1796.
Se hans forældre (52) & (53) på side 70!
Gift i Aal kirke den 14.lo.1796 med Pigen:
(27) Mette Jbrgensdatter
som er født i "Fredstoftegaard", døbt i Aal kirke 16.5.1767,
trolovet i Aal 24.9.1796 og død som aftægtsenke hos sønnen i
Fredtoft 6.4.1849. - Se forældrene (54) & (55) på side 70!
(28) Christen Michelsen
er antagelig født i "Langsi" i Lunde sogn ca. 1746 (kirkebøg
erne starter først der i 1777!), han døde i Wester Wrøgum og
begravedes i Aal 15.3.18ol, 55 år mindre 6 uger. - Han var
gårdfæster i Wester Wrøgum fra ca. 1778 og gift l’ste gang

- 63 -

med Mette Marie Pedersdatter, der begravedes i Aal 11.8.
1784, 32 år gammel død i Wester Wrøgum.
Se hans forældre (56) & (57) på side7o-71!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 19.11.1784 med Pigen:
(29) Maren Jeppesdatter
der er født i ”Søhuse” i Aal sogn, døbt i Aal kirke 12.9.17
62 og død som aftægtsenke hos sønnen (14) i Wester Wrøgum
den 26.4.1855. - Gift 2’den gang i Aal kirke 23.lo.18ol med
Anders Pedersen af Markskield (søn af (2o) på side 61) der
overtog gården i Wester Wrøgum,
Se hendes forældre (58) & (59) på side

71!

(30) Christen Henrichsen
er født i Wester Wrøgum, døbt i Aal kirke 2.3,1766 og død
hos sin søn Niels Christensen "den yngre” i Wester Wrøgum
den 24.lo.1829, sønnen overtog siden gården der, - Han var
gårdmand på faderens gård i Wester Wrøgum.
Se hans forældre ( 6o) & (61) på side 71!
Gift i Aal kirke den 24.lo.1788 med Pigen:
(31) Karen Nielsdatter
som er født i ”Broenggaard" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 27.
3.1766 og død som 76 årig aftægtsenke hos sønnen i Wester
Wrøgum den 27.1.1842. - Se forældrene (62) & (63) side 71!

Livet på en fæstebondes gård i Vestjylland omkring 175o.
De gammeldags Huse var tarvelige over al Maade efter vore
Krav til bekvemmelighed og Hygge nu om Ticle£, Som en Regel har
de nole'hele Landet over vaérét opført af Éihdingsværk; Stolper
ne blev satte paa skikkelig store Kampesten og saa højt, at
Vandet ingen Stedder kunde naa Træværket, men til alle Sider
have frit Løb; det vandrette Stykke Tømmer, som forbandt to
Stolper eller Stænger, kaldtes ”Løsholt” og det var atter støt
tet paa Midten af to lodrette ”Dokker” eller ”Dværge", den ene
mellem Løsholtet og Remmen; - Væggetavlerne baade for oven og
for neden var før Murstenenes Brug klinede; de, som kunde over
komme det, overstrøg de øverste Tavl med Kalk; de nederste
Tavl led især stærkt imod Syd og Vest og trængte hvert foraar
til at sættes op paa Ny.
De indre Skillerum blev opsatte af lufttørrede Sten, som man
uden særlig Vanskelighed, blot der var adgang til ler, kunde
selv tilberede. Skorstenene var endnu saa sent som 1795 ikke
alle Steder i Brug, hvad der giver Præsten N. Blicher Anled
ning til at sige: En farlig Uskik er denne, at adskillige ikke
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op over taget, men kun et Ildsted under aabent Tag^ som ikke
er muret højere end til loftet.
let er rædsomt at se Gnisterne af den lange tørre Lyng og
Lyngtørv fare op til alle Sider især ved Gildes Færd, naar
det tillige blæser. Sært nok, at Ildsvaade saa sjælden derved
paakommer.
I Bondens lave Stue var der Lergulv; man lagde gjærne He
stepander under Gulvet i Loen og i Overstuen, saa var der me
re Klang i Gulvet, naar Folk tærskede eller dansede, det var
mere "Gjaldert"; naar saa Leret var lagt og færdigt til at
drives med Kølle, kunde unge i Nabolaget blive budte til en
lans for at jævne det og trykke det sammen.
"Loftsskud" hedder et Loft af pløjede, i hinanden drevne
Fjælle, fandtes kun i Opholdsstuen, dog plejede der at være en
Smule Loft omkring Skorstenen i Køkkenet. I Overstuen derimod
har Edderkopperne i Mands Minde fra deres Spindelvæv kigget
ned paa Gjæsterne, naar de ved festlige Lejligheder var bæn
kede paa uhøvlede "Fyrre-Dæller", der hvilede Fjerdinger el
ler Træknubbe.
Der fandtes intet Sovekammer. I Stuen stod en Bænk langs
Vinduerne, et Bord, en Lænestol med Halmsæde i Kakkelovnskro
gen og et Skrin med gamle Klude paa Kakkelovnens anden Side;
Ægtesengen var anbragt mellem Skorstenen og Ydervæggen med Fod
enden til hin. De andre Senge stod ved den nordre Væg. Samtlige
disse Senge var da Himmelsenge, men næsten altid uden Forhæng,
hvilket man ikke havde Raad til at anskaffe.
Kakkelovnen var en Bilægger, da der brugtes mange hedetørv,
og i dennes Overligger var der paa Forsiden drilet et Hul,
hvori man stak en smækker Jærnstang, der om Aftenen bar Tran
lampen med Sivvæge, og om denne Lampe samledes da alle i Huset,
baade Mand og Kone, Børn, Karl, Pige og Dreng og "bandt" af
alle Livsens Kræfter for at kunde tjene lidt til Udgifterne.
Folk, der endnu er i deres bedste Alder, har i deres Barn
dom saaledes staaet ved Tranlampen og lært deres Børnelærdom..
Tælle brugtes næsten ikke, da Faarene var yderlig magre, og
om der end slagtedes mange, var det en Sjældenhed, at der kun
de være Tælle i dem. Ja, Grisene var endog saa magre, at der i
Reglen kun var et Par Pund Flomme i hver.
Den daglige Kost var meget tarvelig. Om Morgenen spiste man
de Kartofler opstuvede, som man havde levnet Aftenen før, men
uden nogen Slags Tilmad, eller ogsaa man spiste Øllebrød med
Spegesild til; nu spiser man Ost til Øllebrøden; om Middagen
fik man gjærne Kartoffelgrød med lidt "Mjødrod" (den Synkning,
der blev paa Bunden af Karret, naar man blandede Mjød), at dyp
pe i i Stedet for Smør, og 01 at søbe til i Stedet for Mælk;
om Aftenen spiste man "trinde" Kartofler eller Melgrød og lev
nedes der noget af denne, fik man Levningerne næste Morgen i
Øllebrøden.
Sengen har ofte et aabent Rum under, som da f.ex. bruges
til at gjemme Kartofler i om Vinteren for at bjærge dem mof
Frost; men ofte gaar sengestokken helt ned til Gulvet, og der
er da brolagt med Mursten nederst; oven paa lægges Tørv eller
nogle Knipper Lyng, som man har det; der oven paa igjen et
Knippe Halm eller to og saa Sengeklæderne, der tit er ypperli
ge kun efter vor Smag altfor tunge.
I ældre Tider brugtes sikkert udelukkende uldne Lagener,
"Hylsklæder" eller "tjaal", der blev vaskede een eller to Gange
om Aaret. Naar Faarene hvert Foraar eller Efteraar tvættedes
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det Uldtøj, og da man sjælden havde overflødig Besætning, laa
Folkene uden Lagner, saa længe det stod paa. Over Dynen bredes
et pænt, hvidt Lærredslagen til Pynt. En saadan Seng er om
Vinteren særdeles varm og kan være overmaade behagelig at lig
ge i, naar Halmen er frisk, rystet godt op, og naar der ingen
Mus er i den; men er Halmen gammel og muggen, hvad den tit er,
- hos Smaafolk skiftedes den kun een Gang om Aaret, og skal
det tages nøje, samles den brugelige Halm endda fra det, som
er blevet til Smul, for at benyttes endnu en Gang, - ja, og
begynder saa tilmed Musene deres natlige Leg, saa er det til
at fortvivle over. Man er lige ved at falde i Søvn, men plud
selig tildrager en sagte Puslen sif ens Opmærksomhed; den kom
mer nærmere, nu standser den, men kun et øjesblik, saa begynder
den paa ny, Straaene knaser og rasler, - til sidst slipper Mu
sen op paa lagenet, man griber efter den, men den springer ned
paa Gulvet. Et Øjeblik er der stille, og man tror at være fri;
men nej, der er flere i Følge, og den gamle Leg begynder paa
ny.
Kilde: "Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes,
navnlig i Vestjylland" trykt Kjøbenhavn 1889.
Forklaring til grundtegningen side 66:
Gårdens ruminddeling er således: J. er indgangen til huset for
mennesker og fæ, fr, er "fremmerset" en mellemting mellem køk
ken og bryggers med stald; kb. er to kobåse; st. er "stegers";
a. er arnestedet (se nedenfor); o. er bageovnen; t. er tørverum; f. er fåresti; dst. er dagligstuen, som er husets eneste
stue; s. og s. er to lukkede senge; k. er en pottekakkelovn;
p. er en bænk opsat af kampesten og ler under vinduerne; 1. er
"Buret" som er det lille spisekammer.
Om hartkorn og landgilde.
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bøn
derne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De for
skellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold
til 1 tønde rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning
til havre der var "blødt" korn..,
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen
for den almindelige beregning var:
1 tønde rug eller byg..... .............
1 tønde hartkorn
1
gryn ellerhvedemel
............ 2
1
hvede eller ærter ........... .. . 1%
1
havre ...................
%
1
humle ............................. %
4 læs enghø ..................... ........ 1 skæppe
12 gæs .................... ............... 1 tønde
1 tønde hartkorn = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album, de
forkortes: tdr., skp., fdk. og alb.
Ved enevældens indførelse 166o indkaldtes godsernes jordebøger
til kongen, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte "Matrikel 1664",
hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.
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Mindre fæstegård i Vestjylland fra omkring 175o og før.

Forklarring til grundtegningen - se midt på side 65 her!

, "Kjælske", krog
hvori gryden hænges.

Gammeldags arnested med fast ”Fløj”
eller "Binde” til gryden.

67 2 y. Tipoldeforældre
(32) Hans Hansen
er født i ”Trolholm”, døbt i Aal kirke 17.9.1713 og i Trol
holm, begravet i Aal 7i8.1772. - Han var gårdfæster under
Hesselmed (Jods i Trolholm, og af skiftepapirerne kan man bl.
a. læse følgende:
Gårdens hele indbo af sølv, kobber, tin, messing og jern
fang, borde, kister og skrin samt senge med sengeklæder
blev vurderet til.... ............................... 5o Rdl.
4 bæster og 1 følplag, vurderet til .......... ...... 3o
4 køer,
3o
kvier og kalve,
26
14 faar og 4 væddere,
lo
2 svin, et ungt og et gi.
8 vogn, vorgnredskaber, plov og harve, høle
og andre redskaber,
2o
den afdøde mands liv- og gangklæder ................ 6
Indtægter ialt
18o Rdl.
Til reperation af nogle af bygningerne, der var brøstfældige, for overtagelse af redskaber m.m........... 13o Rdl.
Tilbage at dele
5o Rdl.
Enken, Anne Simonsdatter fik 25 Rdl., og hun ville- med
husbonden, velædle Christian Hansen til Hesselmed, hans til
ladelse - sidde på steddet nogle få år og derefter afstå fæ
sterettighederne til stedet til sin yngste søn Simon Hansen.
Til gengæld ville hun så svare den ældste søn hans fædren
de og mødrende arv på 14 Sid. og dertil et jernbundet skrin
og halvdelen af hans faders klæder. Endvidere svare de to
yngste døtre i alt 4o Rdl. og dertil tvende senge, tvende ki
ster og tvende trolovelser. Så skulle de til gengæld blive
hjemme på stedet og arbejde flittigt inden- og udendøre i 2
år uden at fordre løn.
Se Hans Hansen’s førældre (64) & (65) på side 74!
Gift i Aal kirke den 28.5.1739 med Pigen:
(33) Anne Simonsdatter
er født i ”Børsmose” i Aal sogn, døbt i Aal kirke 3o.1.1713
og død som aftægtsenke i gården, begravet i Aal 19.6.1774.
Se hendes forældre (66) & (67) på side 74!
(34) Oluff Nielsen
er født i ”Wester Wrøgum” i Aal sogn, døbt i Aal kirke 12.1.
1722 og død i Wester Wrøgum, begravet i Aal 14.4.1771. - Han
var gårdfæster i Wester Wrøgum.
Se forældrene (68) & (69) på side 74!
Gift i Aal kirke den 12.12.1748 med Pigen:

68 (35) Mette Christensdatter Jægum
som er født i "Borre" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 1723 og
død i Wester Wrøgum, begravet i Aal 3.3.1799» 76 år mindre 3
uger og 4 dage. - Se forældrene (7o) & (71) på side 74!
(36) Niels Madsen
er født i "Øster Wrøgum" i Aal sogn 1724 (præsten har glemt
at indføre hans dåb i kirkebogen!) og døde der 6o år gammel,
begravet Aal 25.1.1784. - Han var gårdfæster af den halve
gård i Øster Wrøgum, som Gunde Hansen hidtil havde haft i fæstej dateret Hesselmed d. 28’de Janv. 1757.
Gift i Aal kirke den 29.12.1752 med Pigen:
(37) Maren lauritzdatter
som er født i "Grærup" i Aal sogn, døbt i Aal kirke i april
1728 og død i Øster Wrøgum som aftægtsenke 1793»
Se hendes forældre (74) & (75) på side 74-75!
(38) Oluff, Nielsen
Se samme ane nri:

(34) på side 67!

(39) Mette Christensdatter Jægum
Se samme ane nr.: (35) på side 68!
(40) Anders Backensen
er født i "Nørreballe" i Ho sogn, døbt i Ho kirke 7.4.172o og
død i "Markskieldgaard" i Aal sogn, begravet i Aal 3.6.1795.
Han var gårdfæster i Markskield i Aal sogn.
Se hans forældre (8o) & (81) på side 75!
Gift i Oxby kirke den 22.lo.1743 med Pigen:
(41) Mette Sørensdatter
som er født i "Weiers" i Oxby sogn, døbt i Ox.by kirke 23.2.
1716 og død i "Markskieldgaard" 1781, 65% år gammel.
Se hendes forældre (82) & (Q3) på side 75!
(42) Peder Nielsen
er født i "Oxbøl" i Aal sogn 22.6.17o6 (præsten har ikke ført
kirkebogen fra 17oo-ll), død Oxbøl 85 år mindre 3 mdr. og 3
dage. Begravet i Aal 25.9.1791 - Han var skræder i Oxbøl og
fik fæstebrev der på en % gård, som Jacob Jensen Colding fra
døde, dateret Hesselmed 21.lo.1738.
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Gift i Aal kirke den 14.11.1738 med Pigen:
(43) Kirsten Simonsdatter
som er født i ”Børsmose” i Aal sogn 17o7 (præsten har ikke
ført kirkebogen fra 17oo-ll!), død i Oxbøl 71 år gi. og begra
vet i Aal 11.3.1778. - Se hendes forældre (86) & (87) side 75!
(44) Thue Backensen
er født i ”Tarp” i Billum sogn 1713 dg død i ”Hillerslev” i
Janderup sogn, (matr.nr.V) begravet Janderup 22.11.1795. Han var gårdfæster i Hillerslev.
Se hans forældre (88) & (89) på side 76!
Gift i Janderup kirke den 6.6.1748 med Pigen:
(45) Anne Christensdatter Jægum
som er født i ”Borre” i Aal sogn, døbt Aal 9.11.1921 (1721)
og død i Hillerslev, begravet i Janderup 17.11.1782.
Se hendes forældre (9o) & (91) på side 76!
(46) Matthias Jeppesen
var gårdmand i ”Wittarp” i Outrup sogn, og er antagelig død
før Folketællingen 1787 som er undersøgt fer alle omkringlig
gende sognes vedkommende, kirkebøgerne for Outrup sogn er
først bevaret fra 1798! Kun ved vi fra bogen: ”Outrup Sogn”
af H.K. Kristensen (1935) side 363, at en søn af ham ved
navn Jep Matthiesen i 1785 ejede gården: matr.nr.: Ilb af
Wittarp i Outrup sogn.
(48) Niels Sørensen
er født i ”Trolholm”, døbt i Aal kirke 6.8.1741 og død i Trolholm, begravet i Aal 15.6.18o6, - han fæstede først en gård i
”Billumwad” i Aal sogn, som Terchild Christensen fradøde, der
næst en % gård i Trolholm. Hans søn (24) Terkild er antagelig
opkaldt efter den afdøde fæster i Billumwad!
Se hans forældre (96) & (97) på side 76!
Gift i Aal kirke den 14.5.1765 med Pigen:
(49) Kiersten Pedersdatter
som er født i ”Oxebøl”, døbt i Aal 17.11.1743 og død som aftægtsenke i Trolholm 27.2.182o, 76 år gammel.
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Se hendes forældre (98) & (99) på side 76-77!
(50) Bonde Sørensen
er født i "Kiærup” i Janderup sogn, døbt Janderup 4.3.1725 og
død i ”Tarp” i Billum sogn, begravet Billum 24.2.1771. - Han
var gårdfæster af matr.nr.: 3 i Tarp. Se bogen: ”Janderup og
Billum Sogne”, bind-II (1982) side 175. Gården ligger nu på
Tarphagevej 67. - Se forældrene (loo) & (lol) på side 77!
Gift i Billum kirke den 3o.11.1758 med Enkekonen:
(51) Anne Kieldsdatter
er født ca. 1734 og døde i ”Tarp” i Billum sogn 26.9.181o, 76
år gammel. - Hun var først gift med Jens Christensen fra oven
nævnte gård i Tarp, han synes dog ikke død der!
(52) Jeppe Boyesen
er født i ”Billumwad” i Aal sogn, døbt Aal 19.11.173o og død
i Borre, begravet i Aal 2o.1.1811. - Han fæstede en gård i
Borre, deteret Hesselmed 28.12.1768.
Se hans forældre (lo4) & (lo5) på side 77!
Gift i Aal kirke don 5.11.1761 med Pigen:
(53) Anne Nielsdatter
som er født i ”Wester Wrøgum”, døbt i Aal 8.12.1726 og død i
Borre, begravet Aal 19.5.1799. - Se (lo6) & (lo7) side 77!
(54) Jorgen Pedersen
er født i ”Oxebøl", døbt Aal 2o.lo.1737 og død i "Predtoft” i
Aal sogn, begravet Aal 24.9.1769. - Han var gårdfæster i
"Predtoftegaard" i Aal sogn. - Se (lo8) & (lo9) på side 77!
Gift i Aal kirke den 29.3.1765 med Pigen:
(55) Karen Sørensdatter
som er født i "Predtoftegaard", døbt i Aal kirke lo.4.1726 og
død i gården, begravet Aal lo.4.1796. Gift 2’den gang med Hans
Knudsen i Predtoft. - Se forældrene (llo) & (111) side 77-78!
(56) Michel Hansen______
der vides intet om ham og hans hustru i øjeblikket, senere og
mere omfattende undersøgelser i landsarkivet i Viborg vil må
ske give noget nyt! Kirkebøgerne for Lunde sogn, hvor han boe-
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"Lunde Sogn" af H.K. Kristensen (1923) side 66-67.
(58) Jeppe Jensen
er født i "Søhuse" i Aal sogn, døbt Aal 28.6.1739 og død i
Søhuse 16.3.1815. - Han var gårdfæster i Søhuse.
Se hans forældre (116) & (117) på side 78!
Gift i Aal kirke den 18.2.1762 med Pigen:
(59) Anne Lauritzdatter Rasch
som er født i "Sønderballe" i Ho sogn, døbt i Ho kirke 14.5.
1733 og død som aftægtsenke i Søhuse 15.3.1821.
Se hendes forældre (118) & (119) på side 78!
(60) Henrich Jengen
er født i Wester Wrøgum" i Aal sogn^ døbt Aal 13^11.1729 og
død i Wester Wrøgum, begravet Aal 2:3.18o3.

Han boede i We

ster Wrøgum og var l’ste gang gift med Ellen Hansdatter der
døde der 1764, 3o år. - Se forældrene (12o) & (121) side 78!
Gift 2’den gang i Aal kirke den 25.11.1764 med Pigen:
(61) Karen Pedersdatter
født i Wester Wrøgum, døbt Aal 11.lo.1725, trolovet i Aal 23.
lo.1764 og død i Wester Wrøgum, begravet Aal 16.6.1811. - Hun
var ved vielsen "Pige paa Hesselmed".
Se hendes forældre (122) & (123) på side 78-79!
(62) Niels Sørensen Broeng
er født i "Broenggaard" i Aal sogn, døbt i Aal 16.12.1725 og
død i Broenggaard den 22.5.177o. - Han var gårdfæster af fø
degården, således som fæstebrevet nedenunder fortæller; der
findes også et omfangsrigt skiftedokument efter haml
Se hans forældre (124) & .(125) på side 79»
(63) Johanne Marie Nielsdatter
er født i "Pardrup" ca. 1731 (det kan være flere stedder her
i Vestjylland) og død i "Broenggaard", begravet i Aal 19.2.
177o. - Hendes forældre søges fundet ved senere arkivstudier
på Landsarkivet i Viborg!
Omstående fæstebrev findes i fotokopi i Blåvandshuk lokalhi
storiske Arkiv i "Hesselmed Fæsteprotokol 1725-18o9” side 45a
- Se det nedfotograferede fæstebrev på side 73 her i bogen!

- 72 Underskrevne haver Stæd og Fæst, Saa og Hermed Stæder og
fæster til Niels Sørensen barnføed i Broeng, den halve Broenggaard, som hans Swoger Mogens Christensen sidst i Fæste hafde
og til lige med sin Huustrue, fradøde.
Samme halve gaard staaende for Hartkorn efter Nye Matrictil 4 tdr. 3 skp. o fdk. 1% alb„ Bemeldte Niels Sørensen udi
sin Livs Tiid maae Hawe, Nyde, Bruge og Beholde med alt hvad
der nu tilligger, og af alderstiid med Rette tillagt hawer,
være sig inden eller uden...... Paa de wilkaar at han aarlig
til Rette Stæd og Tid Swarer alle Kgl. Contrihutioner som nu
er og efterdags Paabudne worder, Item Betaler aarlig Landgilde
inden hver aars Martini dag Elleve Rixdahler; Samt forrettet
den aarlige Sædvanlige hoveri her til gaarden, som eer at plöje etgangs. Holde Stædens bygning og befæstning altid i goed
og forsvarlig Magt, da han nu Samme i fuldkommen Stand antager,
Gaardens grund forsvarlig og tiden ti-pligt bruge eller bruge
lade, indtet der af bortleje eller Stæden frakomme. Kiyne Mosen
sparsommeligen at tage til fornøden Ildebrand, intet deraf
Bortleje eller tiil andre afhænde, Mindre udi gaardens tilhø
rende Engbond at kaste eller lade kaste nogen Tørv eller Ilde
brand. - Efter tilstaaelse og giwne Løfte udi Skifteretten hol
den dend 27 Apr. 1754 efter Salige Mogens Christensen og Hustru
Maren Sørensdatter, opføde hånd Deris efterlewende 3’de sønner,
og wed Christeligen öwelse og Lærdom, samt fornødne Klæder Dennem paa Stæden for bliwe U-paaklagne, indtil dennem opnaare
Deris Fulde 18’tende Aar; Og efter samme Skiftebrew bestemmelse
Udbetaler hånd demd da paa Stæden sættende giæld, Baade til
sin egne Sødskende og fremmede; Giwer sin Moder efter oprettet
foretning med Salige Mogens Christensen af Dato 16 Febr. 1752,
Hendes forsqarlig føde og Klæde, medens efter samme afhandling
dend Christelig ophold som dette Docomente om formelder, Med
anden pligt som een Søn af Christen Kierlighed er sin Moder
forbunden, Saa længe htin Lewer, og efter Hendes Db'd lade hende
Sömmelig og Skikkelig Begrawe.
Øwrigt Rætter sig efter Kongl, Allernaadigste Low og For
ordninger, Kiendes sin Husbond og wisse bud hörig og Lydig,
Alt under dette Fæste brews fortabelse, dette bekræftes tinder
min haand og zignete; Da min Mand dette Mig hawer tilladt.
Hisselmed dend 9’de January 1755/
D. M, Rygaards / L.S.
Ligelydende Original Fæste brew, hawer ieg tiil mig annammet,
og revercerer mig herved sammes i Alle maader Høysommeligt og
ftildkommen at holde og efterlever, Som under Min Haand Bekræf
tes. Dattim Hisselmed ut Supra,
Niels Sörensen Broeng
NB: originalfæsteprotokollen ligger opbevaret i Landsarkivet
for Nørrejylland i Viborg under arkivsign.: G 459 - 11!

Skiftet efter Niels Sørensen Broeng, findes i ”Hesselmed Gods
Skifteprotokol 1758-18o8” side 169 og følgende sider. Origi
nalprotokollen er i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg un
der arkivsign.: G 459 - 27 (fotokopi af protokollen ligger i
Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv, Kirkegade 3. 684o Oxbøl.
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3 x Tipoldeforældre
(64) Hans Hanssøn Warde
var gårdfæster i ”Trolholm”i Aal sogn, hvor han døde og be
gravedes i Aal den 1.5.1729, uden alder. - Han var gift med:
(65) Anne Sørensdatter
der døde i ”Trolholm” og begravedes i Aal 13.5.1753, uden
alder. - Deres forældre kendes ikke med sikkerhed!
(66) Simon Hanssøn
er født i ”Kjærgaard” i Aal sogn 16... og døde i Børsmose,
begravet i Aal 11/9.1735. - Han var gårdfæster i Børsmose.
Se hans forældre (132) & (133) på side 84! - Gift med:
(67) Leene Madzdatter
der var født i Børsmose den 7.lo.1692 og døde der som enke
kone, begravet i Aal 23.11.1762. - Se (134) & (135) side 85!
(68) Niels Bundessøn
er født i ”Trolholm” ca. 1686 og døde i ”lychesgaard” i Wester Wrøgum, begravet i Aal 2o.7.1766. - Han var gårdfæster
i Wester Wrøgum. - Se forældrene (136) & (137) på side 85!
Gift i Aal kirke den 19.1.1721 med Enkekonen:
(69) Maren Jonsdatter
der først var gift med Oluff Nielssøn i ”Lychesgaard”, med
hvem hun blev trolovet i Aal kirke 23.1.1716. Efter hans død
blev hendes søn af andet ægteskab opkaldt den afdøde. - Hun
døde selv i ”Lychesgaard”, og begravedes i Aal 19.5.1748.
(70) Christen Nielssøn Jægum
Se samme ane nr.: (78) på side 75 her i bogen!
(71) Karen Terchelsdatter
Se samme ane nr.: (79) på side 75 her i bogen!
(74) Lauritz Sørenssøn
er født i "Grærup” ca. 17o8 (præsten har ikke ført kirkebog
en fra 17oo-ll!), død Grærup og begravet i Aal 3.2.1782.
Han var fæster i Grærup og 2’den gang gift med ikke navngivede kvinde, som begravedes i Aal kirke 25.5.1769.
Se hans forældre/far (148) på side

85!

Gift l'ste gang i Aal kirke den 19.5.1726 med Pigen:

- 75 (75) Anne Thomasdatter
som er født i "Søhuse" i Aal sogn, død i Grærup og begravet
i Aal 19.2.1731. - Se forældrene (I5o) & (151) på side 85!
(76) Niels Bundessøn
Se samme ane nr.: (68) på side 74 her i bogen!
(77) Maren Jonsdatter
Se samme ane nr.: (69) på side 74 her i bogen!
(78) Chripten Nielssøn,Jægum
er født i "Jægum" i Janderup sogn, døbt Janderup kirke 26.6.
1698 og død som aftægtsmand i "Borre" i Aal sogn, begravet i
Aal 15.3.1763. - Han var gårdfæster under Hesselmed og afstår
sit fæste den lo.lo.1758 til Jens Madssøn af Billum, mod at
denne ægter datteren Petronelle og "giiver dem fornbden op
hold med fbde og klæder saalænge de lewer, og efter deris
død lader dem sSmmelig og Christelig begrawe".
Se hans forældre (156) & (157) på side 86!
Gift i Oxby kirke den 8.12.172o med Pigen:
(79) Karen Terchelsdatter
som er født i "Weiers" i Oxby sogn ca. 1693 og død i Borre,
begravet i Aal 28.2.1778, 86 år gammel aftægtsenke i Borre.
Se hendes forældre (158) & (159) på side 86!
(80) Backen Søffrenssøn
er født ca. 1673 i "Nørreballe" i Ho sogn, døde der og begra
vedes fra Ho kirke 27.1.1755, 83 år gammel.
Gift i Ho kirke den 12.12.17o7 med sin Kusine efter Kgl. Bev,
(81) Maren Hansdatter
som er født i "Nørreballe" ca. 1683, dør der som enke og be
graves fra Ho kirke 21.3.1759, 77 år gammel.
(82) Søren Nielssøn Bremose
er født i "Bredmose" i Ho sogn I680 og druknede sammen med
mange andre (?) og begravedes i Oxby 25.5.1727, han boede da
i Weiers i Oxby sogn.

Se forældrene (164) & (165) side 86!

Gift i Oxby kirke den lo.3.17oo med Pigen:
(83) Anna Sørensdatter
som er født i "Nørre Weiers" i Oxby sogn I680 og død der, be
gravet i Oxby 31.7.1765, 86 år og 3 måneder.
(86) Simon Hanssøn

- 76 Se samme ane nr.: (66) på side 74 her i bogen!
187)________________________
var (86) l’Ste hustru - hendes navn kendes ikke!
(88) Backen Thuessøn
er født i ”Tarp" i Billum sogn 16... og døde der uden alder,
begravet i Billum 5.2.1727. - Han var gårdfæster af matr.nr.
15 (Hib) i Tarp, som han overtog 17o8. I 1719 sælger Kongen
gården til godsejer Opitz på Lydumgaard, for så 1725 at hånd
le den videre til Søren Rygaard på Hesselmed, i hvis skifte
protokol Backen Thuessøn’s skifte er nævnt, og i delvis ren
skrift gengivet i bogen:

"Janderup og Billum Sogne” bind-2

(1982) side 175-174. - Gården ligger nu på Hobugtvej 19, og
ejes af en efterkommer af Backen Thuessøn!
Se hans far (176) på side 86!

- Gift med:

(89) Maren Christensdatter
der er født i

sogn 16... og døde i Tarp, begravet i

Billum den 25.12.174o. - Hun blev 2’den gang gift i Billum
kirke 14.12.1727 med Thue Thuessøn fra Kjelst Præstegaard.
(90) Christen Nielssøn Jaegum
Se samme ane nr.: (78) på side 75 her i bogen!
(91) Karen Terchelsdatter
Se samme ane nr.:

(79) på side 75 her i bogen!

(96) Søren Bundessøn
er født i ”Trolholm”, døbt i Aal 22.5.1712, død i Trolholm
og begravet i Aal 1.1.1781. - Forældrene (192) & (193) se
dem på side

87! - Han var fæster i Trolholm.

Gift i Aal kirke den 1.12.174o med Pigen:
(97) Kiersten Nielsdatter
der var født ca. 1722, ved hendes vielse var hun af ”Trol
holm", død der, begravet i Aal 25.3.1773, 51 år gammel.
(98) Peder Jbrgenssøn
er født i "Skjødstrup" ca. 17o6 (præsten har ikke ført kir
kebogen fra 17oo-1711!),' død i Oxbøl, begravet i Aal 21.4.
1776. - Han var fæster af et brlssted i Oxebølle, dateret
Hesselmed 2.5.1733. - Se forældrene (196) på side 87!
Gift i Aal kirke den 22.11.1733 med Pigen:
(99) Anna Jæsdatter

- 77 er født ca. 17o8 (præsten har ikke ført kirkebogen fra
17oo-1711!), død som aftægtsenke i Øster Wrøgum, begravet
i Aal 28.3.179o, 82 år gammel.
(100) Søren Madzsøn
skrives ved sin vielse, at være fra Kiærup i Janderup sogn.
Gift i Janderup kirke den den 3.1.1718 med Pigen:
(101) Lisbeth Bundesdatter
som er født i "Skjødstrup", døbt i Aal kirke 17.2.1692 og
er søster til ane nr.: (124) her!
Se hendes forældre (2o2) & (2o3) på side 87!
(104) Boye Søfrenssøn
er født i "Grærup" 1698, død i Borre og begravet i Aal den
29.9.1768, - Han var ved vielsen landsoldat og hørende un
der captain Hisselbergs compagnie. Den 2o.12.1729 fæster han
et husmandssted i Billumwad og ægter enken efter den forrige
fæster der. Den 3.6.1753 fæster han så den halvgård i Borre,
som sønnen (52) på side 7o, siden overtager i fæste.
Se hans forældre (2o8) & (2o9) på side 87!
Gift i Aal kirke den 13.8.173o med Enkekonen:
(105) Hanna Andersdatter Wad
som er født ca. 1691 i

sogn og død i Borre, begravet

i Aal 4.1.1772, 8o år. Hun var l’ste gang gift med Jep Madz
søn husfæster i Billumwad, som døde der lo.11.1727!
(106) Niels Jenssøn
boede ved vielsen i "Wester Wrøgum", død der og begravet i
Aal lo.2.1755 uden alder. - Han var skræder i Wester Wrøgum.
Gift i Aal kirke den 5.11.1724 med:
(107) Anna_______ datter Trolholm
boede ved vielsen i "Wester Wrøgum", død der og begravet i
Aal 13.8.1752 uden alder.
(108) Peder JSrgenssøn
Se samme ane nr.:

(98) på side 76 her i bogen!

(109) Anna Jæsdatter
Se samme ane nr.:

(99) på side 76-77 her i bogen!

(110) Søren Bertelssøn

78 er født i "Wester Wrøgum" 13.7.1699, død i "Predtoftegaard"
som han fæste af Hesselmed, begravet i Aal 6.2.1775.
Se forældrene (22o) & (221) på side 87!
Gift i Aal kirke den 24.12.172o med Pigen:
(111) Mette Gregersdatter
som er født i "Predtoftegaard" ca. 17o2 (præsten har ikke
ført kirkebogen fra 17oo-1711!), død der, begravet i Aal 8.
5.1763. - Se forældrene (222) & (223) på side 87!
(116) Jens Hansen
- "fra Warde", udlagt til barnefader af:
(117) Anne Jeppesdatter
som er født i "Søhuse" i Aal sogn. - Se hendes forældre
(234) & (235) på side87!
(118) Lauritz Nielssøn Rasch
er født ca. 17o5 i

sogn, var ved vielsen af "Wster

Balle" i Ho sogn, døde i Sønderballe, begravet i Ho 3.1.1773.
Skiftet efter han findes i Hesselmed Gods Skifteprotokol 1758
-18o8 side 256 m.fl. - Han blev gift 2’den gang i Ho den 2.3;
1741 med Kirsten Pedersdatter der døde som enke i Sønderbal
le, begravet i Ho 3.2.1778, 76 år gammel.
Se hans forældre (236) & (237) på side 88!
Gift 1'ste gang i Ho kirke 26.lo.1732 med Pigen:
(119) Maren Backensdatter
der er født i Nørre Balle" i Ho sogn, døbt i Ho kirke lo.l.
17o3, død 37 år, 7 mdr. og 3 uger gi. i Sønderballe, begra
vet i Ho 4.9.174o. - Se forældrene (238) & (239) side

88!

(120) Jens Bundessøn
er født i "Trolholm" ca. 17ol (præsten har ikke ført kirke
bogen fra 17oo-1711!), død Wester Wrøgum, begravet Aal 6.3.
1776, 76 år. - Se forældrene (24o) & (241) på side 88!
Gift i Aal kirke 13.1.1721 med:
(121) Anne Hansdatter
er født ca. 17o4 (præsten har ikke ført kirkebogen fra 17oo1711!), død i Wester Wrøgum, begravet i Aal 8.4.1764, 60 år.
(122) Peder Thuessøn
er født i "Wester Wrøgum" ca. 169o, døde der og begravedes, i

Se bogen: "Herremand og Fæstebonde" qf Hans H. Fussing,
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Hovedparten af denne slægts aner har været FÆSTEBØNDER
ligesom 9o% af landets befolkning var det før år 1788,
hvor det ved-lov blev muliggjort at handle frit med sit
liv og sin tilværelse. - Forordningen herover var da
også et stykke revolutionspapir set med borgerens øjne.

Tegningen herover belyser situationen - herremand og
fæstebonde før 1788 - gensidig foragt, som jo netop i
Broenggaard blev forvandlet til et lejemord på herre
manden på Lydumgaard. - Se side 79 her ane! (124)!

- 79 Aal den 9.7.1769, 80 år og lo måneder gi.
Se hans forældre (244) & (245) på side 88!
Gift i Aal kirke den 25.6.1722 med Pigen:
(125) Anna Madsdatter Kjærgaard
som er født i "Kjærgaard" i Aal sogn ca. 17o5, død Wester
Wrøgum, begravet i Aal den 5.7.1789, 86 år gammel.
Se hendes forældre (246) & (247) på side 88!
(124) Søren Bundessøn
er født i "Skjødstrup" i Aal sogn 16..., tjente ved vielsen
i "Broenggaard", hvor han døde og blev begravet fra Aal kir
ke 1.1.1749 uden alder. - Han var l'ste gang gift i Aal kir
ke lo.12.1719 med Marie Christensdatter, som var født i Bro
eng 26.lo.1699 og død ca. 1722 der, som datter af den betyd
ningsfulde gårdmand i Broeng Christen Christenssøn gift 1693
med Karen Nielsdatter af Bandsbjerg, der var søster til
ane (157)! Man bør læse bogen: ”Samlinger til Jydsk Hisxorie
og Topografi" 2.rækkes 3.bind side 299 og fl.s. om mordet på
herremanden på Lydumgaard og Christen Christenssøn i Broengs
medvirken hertil - der resulterede i en dom på "fæstningsar
bejde paa Bremerholm".
Se også skiftet efter Søren Bundessøn her nedenfor, og hans
forældre (248) & (249) på side 88!
Gift 2’den gang i Janderup kirke den 25.1.1723 med Pigen:
(125) Maren Nielsdatter Jægum
som er født i "Jægum" i Janderup sogn den ll.lo.17o3 og døde
i "Broenggaard" i Aal sogn, begravet i Aal
Hun er søster til (9o) på side 76 her i bogen!
Se hendes forældre (25o) & (251) på side 89!
Skifte efter Søren Bundessøn i Broeng.
(Hesselmed Gods Skifteprotokol l725-l?58, side 144a til 149b)
Anno 174&, den 27. Januari Indfandt sig Søren Christensen
paa Hisselmed med tiltagne Wurderingsmænd Nafnlig Knud Ander
sen af Ox.bøll, og Søren Bertelsen af Predtoft udi Sterboen i
Broeng efter afgangen Søren Bundesen, for at Registrere og
Wurdere samt holde skifte og deeling imellem dend Sahl Mands
efterladte Enke Maren Nielsdatter, »g sammen avflede børn,
som er een Søn Christen Sørensen 17 Aar, 1 Søn Niels Sørensen
14 Aar, Een Søn Bunde Sørensen 4 Aar, Een datter Maren Sørens
datter 12 Aar, Een datter Kirsten Sørensdatter 7 Aar og 1 dat
ter Anna Sørensdatter lo Uger gammel.
Hvem da var ovenværende Enkes Broder Christen Nielsen af

8o
Borre som hindes andtagne Laugwærge, og som formynder for
dend eene Søn Niels Sørensen og dend eene datter Anna Sørens
datter! Hans Nielsen af Schiødstrup indsat værge og formynder
for den yngste Søn Bunde Sørensen og dend Ene datter Kirsten
SørensdatterHans Christensen af Broeeng indsat værge og for
mynder for dend Ælste Søn Christen Sørensen, og dend Elste
datter Maren Sørensdatter!
Og Endelig var ovenværende ved denne skifteforretning
børnenes Oldefader Bunde Sørensen af Schiødstrup som forme
delst hoie alderdom iche kand besværges med nogen formyndskab,
Skiøndt hånd iche efter loven kunde sig undskylde.
Blifver da foretaget med Registrering og Wurdering efter
paavisning som følger. - saaledes
L.Paglig_Stuen
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
2
2
2

1
1
2

Rd;

bord med Ege Foed og Blad med dør for
par Træe stoel med læder overtræk
træestol med halm Sæde
dito
Taberet
Speil med sort Rame fordervet
brun Krus med tind Log
Tind Fade 4 tallerkener 1 skaal 1 bæger och
1 Zersechel Veier lo pund alher
viin Krus af hvid och blaa steen
smaa steen brichse og 2 hollandske smørbrich
blich tragt
stryg Jehrn
Messing Lysstage og Jehrn lysstage
studs Glasser og een spids glas
smaa Saxer
Sølf Kander, dend Eene med Nafn CCSB-KND 1693
dend anden med Nafn PNSB-ANDI 17o7
Sænge Klæder een Sæng:
Hvid blaa og Rød olmerdugs overdyne
graa Vadmels underdyne
hvide uldner bier og 2 hovedpuder
ialt

Mk
2
5

1

Sk.
8
o
6
lo
2
4
4

1
2

4
o

o
12
9
3
o
8
lo
4
o
o

3

o

o

3

8
12

4
4
1

P
o
8
8
o
lo
6
o
4
14
6
4

1

4

1
1

I Kielderen
1 ege øll tønde med Fem Jehrngiorde
1 øll Fierding
I Storre Stuen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

Ege Kiste med Loos Nøyl og Ege Foed
dito uden fod
Ege skrin uden loos
gi Fyr Vogn skrin
lagn bord med Fyr blad og Ege been
Peramis og 1 gi tabelet
gi Hørhegle
Ege skrin med stof og Log
flosset pudehynde
steen Fade og 4 tallerkener
Liden Bimpel
halm Korv
Dend Bæste Sæng:
2 olmerdugspuder med hør garns Wor
1 blaa og hvid Bolster overdyne

2
1

4
1
1
1

81
1
1
1
1

dito underdyne
dito lang hoved dyne
hør garns lagn og 1 hlorgarhs dito
hlaa og hvid Senge dyhne
ialt
Dend anden Sæng:
2 hvid, Rød og hlaa dlmerdugskyher
1 lang og 2 smaa hovedpuder af 1)116 Slags,
samt 2 blorgarns Lagner og gi hlaa og
hvid Sængedyhne
ialt
1 gi Sort Klædes Kiortel med hrun underdrett
samt hrun Væst af Faarol med 2% dusin
methal Knap
ialt
1 hlaa hrøstdug af Paarolstøy med 6
Knap af Sølf
1 par hrune Vadmels boxer
1 par Skoe med Messing Spænder
1 gi Cahus og 1 gi Hat
1 fyr kandskah
1 liden holis og 1 hOrd
1 Spand 1 Strib og 5 steenfade
2 steenkouskener og 3 potter
1 Løgte 1 Sie og 1 Riifjehrn
ialt
1 Jehrn pand, 1 Lampe, og 1 steenflaske
1 træefod 7 trætallerkener og 1 peberqvern
1 Ildklem, 1 Kastring og 1 Rist
5 træskeer og 1 træe Lysestage
lo Sætter, 1 Flødgryd og 2 Sorte dito
1 stoer Pirkandet Jehrnrist

Rdl

Mk.

Sk.

8

o

o

5

2

o

1

4

o

4

o

4

6
12
13
12
4
11
o

1

1

I Brøger Huuset
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

par qvern med Revned steen, Reen, pig og hvig
Skieppe
Car med 1 Jehrn Giord
half viin ancher
Liden Pyr Kar 8 Sk.l drau Kar 8 Sk.
hallier og 1 drifttrug
gi Ballie uden hond og 1 dreieso
Pyr ballie
Sæde Løb og Sælde Løb
Korn Sæche
Kaaher Kiedel med Plade og hatt Veier
28 pund a’ 24 Sk.
7
Brendeviins tønde og 2 piber
Liden Kaaber Kedel Vejer
1
gi ubrugelig mæssing bæchen
Bolster Sæche og 2 Vadmels dito
gi Spade
Spader og 1 Lyngle
lang Sågu 1 Stoor øxse og 1 Naptang
navr, 1 hamer, 3 Spyer borer og 1 skaft
høle med skaft
gi dito
gi dito
par hartøi
hachels Kiste med Knif

Wogn og Ploug Reedskab
1 Wogn med fjælhauger, puder og tørner

4

4
2
2
1
1

2
o
5
1

o
o
o
o
o
12
12
4
6
1

1
1
3

o
o
8
8
o
4
o
2
12
8
lo
4
o
o

2

o

4
2
2
5

82
Rdl.
1 anden med leirer, læssetræ, hammel, puder
og tørner
1 Ploug med Jehrn og hammel
2 harver
1 Høfork
2 Pieile og 3 River
2 gi Græbe
1 gi Sadel og 1 bidsel

2
1

Mk.

Sk

4
3
2

4

0
0
0
12
0
4
0

4
2
0
0
2
0
4
0
2
4
4
5
4
4
2
2
2
2
3
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

Hæst og Qvæg
1 Sortbrun hoppe - 6 aar
1 Sort hæst 14 aar
1 Sort blæset hæst
1 plag vrinske i 3’die aar
1 par sorte hielmed stude
2 anden aarings Bueher
2 Aarings buche
2 gi giæder
1 sortrøvet og 1 Sort hielmed stud - 3 aar
2 Sorte hielmed qvier i 3die aar
2 smaa sorte ungnød stude
1 liden Sort qvie
1 Graa Stud kalf
1 Graa hielmed Koe
1 Sort hielmed dito
1 graa broget dito
1 broget qvie
1 broget dito
2 Speede Kol:
21 gi og unge Paar og een ronvædder
1 hvid Soe Swiin

lo
5
4
6
9
3
1
1
4
4
2

4
4
4
3
2
6
2

Desuden befandtes noged Gamle Sængklæder paa børnenes
Sænge, som ej for noget kunde ansættes siden det ej fra demme
Kand undværis.
Blev saa Enchen og hosværende tiispurt om de vidste boen
mere tilnødte en hvis allerede Registreret og Wurderet,
Hvortil de svorede Nej, undtagen Enchen berættides ændnu
at være en Eng Loods baadspart tilhørende, som koster 5 Mk.,
hvor af dend ældste Søn Christen Sørensen hafde Self betalt
halfparten; Og var Enchens begerring at dend anden Søn Niels
Sørensen, hvilket af Samtlig formynder blev bevilget, at hånd
maatte beholde dend 2den halve part.
Dog eragtede Skifteforvalteren billig at saa længe bør
nene er hiemme blifver hvad som derved indbringes til samtlige
Sterboets bæste, maate anden stæds henkomme, da Enchen at be
holde baadsparten om hun vil efter Dannemænds tycke mening,
Imidler tiid holdes og samme ved lige af Samtliges Midler.
Bedrager sig da Sterboens Midler alt Penge
147Rdl.2Mk.12Sk.
Herimod Afgaar!
Gaardens besætning af Bæster, Ploug og WogenReedskab,
4
bæster azloRdl. og4Mk.
2
wogen med tilbehør
1
Ploug og Harve
Sals Huuset bestaar af 17 Pag til Repara
tion paa tømmer og Tag

42
lo
4

4
4
o

o
o
o

6

5

o

- 83
Rdl.
Lade huuset befandtes udi temelig goed stand
dog paa taget brøstfældig 9 traver tag
Øster Huusets 3 Fag fattes paa latter og
tag til Reparation
Wester Huusets 9 Fag fattes paa reparation

2
2

Mk.

Sk,

o

o

o
o

o
o

Bort skyldig Gjelfl•
Christen Andersen paa Giedberg
1
3
o
Aprilij og Julij qvartaler a'4Mk. 8Sk.
338
det paa stæden Værende Korn> tærsket og utærsket, eragtes ej méere enn som til ædeog Sædekorn, til af det nye bekommes Kand
om det ellers dermed kand stoppes.
Videre dette bodns besværing blifver
Skifte forvaltnings Salarium, skrifver Fenge
og stempled påpier
2
3
o
Dernæst efter oprættede opholds Contract
med aftegtskamer og vidre til kommer Karen
Nielsdatter, er af det i dag Registrerede Og
Wurderede, hende tilhørende Nemlig dend
bæste koe samt 2 Faar
488
Hvorimod ej heller videre til hendes
begrafvelses bekostning udtages som dog alli
gevel af stædens beboere skal bekostes, efter
Contractens for meldende.
Er da boens Gandske besværing 82 Rdl.
der tages fra boens Wurderede Midler
147Rdl. 2Mk. 12Sk.
Blifver da Boens beholdende Midler
652
- 12 Hvor af Enchen tager dend halfe deel
32 4
6 Og børnene dend 2den halfve deel
32 4
6 Der af kommer til een
Broder Lod
7Rdl. lMk. lo 2/9 Sk.
Søster Lod
3Rdl. 3Mk. 13 1/9 Sk.
Hvilche arfve Loder Enchen med Laugværgen begeredes, uden
vidre Lod deeling maatte blifve udi Sterboen bestaaende. Imod
hun forsicher sine børns tilfaldende Fædrende arv, eenhver
sin anpart at beholde, naar de Opnaar deris Myndige aar efter
Loven; Imidlertid hun ogsaa, som en Rætskaffen Christen Moder
Lover og herved sig bepligter at holde og opdrage sine børn,
med Føde og Klæder samt ære og Lære, som hun for Gud og øfrig
heden vil være ansvarlig uden Ringste afgang.
Bemelte hendes børns tilfaldende arfve midler, dog saa at
samme arfve midler blifver hos hende uden rendter bestaaende
indtil som melt Vorder deris myndige Aar; Da de og ved alders
tiltagelse vorder hende hørrig og Lydig som børn deris forældre
pligtig og skyldig er!
Med Enchens, og hendes Laugværges tilførte, var formynder
ne for Børnene i alle maader Vel fornøiet, saa længe hun blif
ver hensidende med sine børn, men om saa skulde ske hun gif
tede sig igien, da forlanger formynderne børnenis tilfaldende
arfve midler, efter deris Sahl Fader som for samtlig børn er
32 Rdl. 4 Mk< 6 Sk.-; eller i dets mangel fornøilig forsichring
derfor;
Dernæst forsichrede Enchen tilligemed hendes Laugværge,
at være ansvarlig for Gaarden og dends besætning, samme at hol
de i forsvarlig magt og stand, baade paa aufling, Biugning og
besætning samt Svore alle paa kommene tynger som der af bør
Gange, Saa ingen derom eller des aarsag skal Klage.
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At saaledes er dette Skifte til Ende bragt, og Sterboens
hele midler med formyndernes vilie og minde, Enchen godvillig
overladt til frie drift og Bedste behandling, til samtliges
bæste ske kand, kand det vi med vores hænder bevidner og underskrifverj -1 Datum Sterboen ut supra
Søren Christensen
(IS)
Maren Nielsdatter
Som Laugværge Christen Nielsen
Nærværende Mænd
Knud Andersen og Søren Bertelsen

Som værge for børnene
Jens Christensen,
Hans Nielsen og
Hans Christensen.

4 i £J.........44...J«4^*

Dette skifte er oversat og i manuskriptform udfærdiget af
gymnasieelev Claus Kjeld Jensen, Trolholmvej 14. Vrøgum.
............................................................................ < j 4 4 . .

Penge- og møntforhold
Eor at forstå værdien af de mange tal og summer et så
dant skifte indeholder, vil jeg kort fortæller at .... ..
Rigsdaler (Rdl.) udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den
deltes oprindelig efter lybsk møntfod i 3 Mark (Mk.) a'16
Skilling (Sk.), men idet småmønten forringedes, gik der under
Kong Frederik den II 4 Mark og til sidst fra 1625 6 Mark til
1 Rigsdaler "in specie" (speciedaler), som vil sige en i etstykke udmøntet. En speciedaler omveksledes i 1873 med 4 Kro
ner, mens 1 Rigsdaler erstattedes eller omveksledes til 2 Kro
ner. - Det vil sige at 1 Rdl. er = 2 Kroner. Hvem har mon
glemt, at da vi her i landet indtil for få år siden havde to
kronen, kaldte vi den ofte for en "daler" ?
I 1618 indførtes Kronen, der efterhånden betegnedes som
Slettedaler, den var lig med 4 Mark. Under Kong Christian den
V indførtes Kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 Speciedaler,
og i 1813 indførtes så Rigsbankdaler, der var lig med en %
Speciedaler, denne mønt blev 1853 benævnt som Rigsdaler.
Det vil kort sagt sige, at i 1872 var værdien således:

1 Rigsdaler (Rdl.) = 6 Mark (Mk.) som er = 96 Skilling (Sk.)
1 Rigsdaler - 2 Kroner

4 x Tipoldeforældre
(132) Hans Simonssøn
er født i "Børsmose" i Aal sogn, var gårdfæster i "Kjærgaard"
hvor han døde og blev begravet i Aal 1.1.1737 uden alder. Gift 2’den gang i Ho kirke 27.2.17ol med Maren Simonsdatter
af Westerballe i Ho sogn, hun døde i Kjærgaard og begravedes
i Aal lo.11.1737. - Se forældrene (264) & (265) på side gg;
Gift med:

Aal kirke - et stykke storslået kulturhistorie!

NORDSIDE

Aal kirke - der gennem 3oo år har dannet rammen om slægtens
kirkelige handlinger for de forfædre (aner) som har levet i
Aal sogn, det er her livet er startet og her det er sluttet
- tusinder af oplysninger fra denne kirkes kirkebøger er
blevet til stammén i denne bog, det være sig aner som efter
slægt.

Vest

i

11 1H11 Hl THI 1HH U1L
^-rr~ I i 1 I i > 1 1 i i 1 i-4-t-M-M-W-l

Alen
Meter

Disse to tegninger er udført af Dr. Jacob Helms tegner V.
Ahlmann i 1886, da kalkmalerierne blev fremdragede i kir
kens skib. Tegningerne stammer fra bogen: "Danske Tufstens
Kirker" bind 1 og 2 - som kan lånes gennem bibliotekerne.
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(155) Dorothe Bertelsdatter
som er født i død i "Kjærgaard" i Aal sogn. - Se hendes far
på side 89 (266)!
(154) Mg.dz Christenssøn
boede i ^Børsmose", hvor han døde og begravedes i Aal 15i3i
1729, uden alder i -• Gift med:
(155) Mette Simpngd.åtter
der døde i Børsmose og begravedes i Aal
(156) Bunde Henrichssøn
er født i "Broenggaard", var gårdfæster i Trolholm, døde der
og begravedes i Aal 1.5.1759 uden alder.
Se hans forældre (272) & (275) på side 89!

- Gift med:

(157) Mette Jepsdatter
som er født i "Trolholm", død der og begravet i Aal 8.8.1747
uden alder, - Se faderen (274) på side 89!
(140) Niels Backenssøn
Se samme ane nr.: (156) på side 86!
(141) Anna Nielsdatter
Se samme ane nr.: (157) på side 86!
(142) Terchel Nielssøn
Se samme ane nr.: (158) på side 86!
(148) Søren Nielssøn Østergaard
var gårdfæster i "Østergaard" i Grærup i Aal sogn, hvor han
død og blev begravet i Aal 25.8.175o uden aldersangivelse.
(15o) Thomas Christenssøn Brich
er født i "Søhuse" i Aal sogn ca. I680, død der som aftægts
mand og begravet i Aal 15.11.1767. - Han afstår 25.8.1758
fæste af sin halve gård i Søhuse til Hans Simonsen fra Børs
mose, mod at denne giver ham og hustruen dend fornødne aftægt
så længe de lever (Hesselmed Fæsteprotokol side 15a-b). Men
så sent som 28.4.1755 fæster han på Hesselmed en % gård i
Wester Wrøgum, hvad meningen så har været med det!
Se hans far (5oo) på side 89!

- Gift med:

iisn
der døde i Wester Wrøgum uden navn og alder, begravet i Aal
den 16.5.1757: "Thomas Christenssøn's Hustrue Begrafven"!

- 86 (152) Bunde Henrichqsøn
Se samme ane nr.: (156) på side 85!
(155) Mette Jepsda,tter
Se samme ane nr.: (157) på side 85!
(156) Niels Backenssøn
er født i ”Jægum" i Janderup sogn, død der som gårdfæster,
han er far til anerne: (78), (9o) og (125) her i bogen!
Gift i Janderup kirke den 17.lo.1697 med Pigen:
(157) Anna Nielsdatter
som er født i ”Bandsbjerg” i Janderup sogn og døde i Jægum.
Se hendes forældre (514) & (515) på side 89!
(158) Terchel Nielssøn V
boede 1695 og senere i ”Weiers” i Oxby sogn - det er fra den
ne mand at TERKEL KRISTENSEN 1866-1918 har sit fornavn! Se
bogen: ”Kjære Broder, breve fra husmand Terkel Kristensen 18
66-1918” ved Flemming Just 1982 udg. Historisk Samfund f. Ribe
(164) Niels Nielssøn
boede i "Øster Bræmose" i Ho sogn, død der, begravet i Ho
15.6.1717, 65 år og 4 mdr. - Gift med:
(165) Maren Sørensdatter
der døde i Øster Bræmose, begravet i Oxby 7.12.1726, 88 år gi.
(172) Hans Simonseøn
Se samme ane nr.: (152) på side 84!
(175) Dorothe Bertelsdatter
Se samme ane nr.: (155) på side 85!
(176) Thue Backenssøn
var rytterbonde og fæste en ryttergård i "Tarp” i Billum sogn.
1686 holdtes der syn på disse gårde, hvorfra vi har et godt
kig ind i hans gård - se bogen: "Janderup og Billum Sogne”,
bind-2 (1982) side 175. Gården har nu matr.nr. 15 i Tarp. Han
døde i gården 17oo og blev begravet i Billum.
(180) Niels Backenssøn
Se samme ane nr.:

(156) på side 86!

(181) Anna Nielsdatter
Se samme ane nr.: (157) på side 86!
(188) Terchel Nielssøn
Se samme ane nr.:

(158) på side 86!

- 87 (192) Bunde Søffrenssøn Friis
hans var husmand i "Trolholm" i Aal sogn, gift der før 1692 m.
(193) Mette Jepsdatter
er født i ”Trolholm" - se hendes far (386) på side 9o!
(196) JUrgen Madzsøn
eller Nielssøn, som han hedder i Kong Christian den V’s Matri
kel fra 1688, hvor han fæstede den halve "Giedbieregaard", som
da ejedes af forpagter Clemmen Pederssøn på Nørholm, senere
boede han i Schiødstrup (aftægt), begravet i Aal 16.9.1723.
(202) Bunde Søffrenssøn
er født ca. 1665 i "Gieldbieregaard" i Aal sogn og døde som
gammel aftægtsmand og oldefar i Broenggaard, begravet i Aal
den 1.1.1743. Hans var gårdfæster i Skiødstrup, døde på af
tægt i Broenggaard. - Se hans far (4o4) på side 9o! Gift med:
(203) Kiersten Christensdatter
som er født i Skiødstrup 16... Død i Skiødstrup

Se hendes

far (4o6) på side 9o!
(208) Søffren Boedssøn
hans navn staves også som "Boyedssøn", han var 1681 og 1688
fæster af en gård i "Grærup” i Aal sagn sammen med Niels Jenssøn, gårdens hartkorn var 3.2.o.o og ejedes af Riiber Hospital
Se hans far (416) på side 9o!

Gift med:

(209) Else Hansdatter
som døde i Grærup og begravedes i Aal 31.3.1755, uden alder.
(216) Jorgen Madzsøn
Se samme ane nr.: (196) på side 87!
(220) Bertel Knudssøn
var fæster i Wester Wrøgum i Aal sogn 1695 og gift med:
(221) Karen Søffrensdatter
(222) Gregers Henrichssøn
han var gift ca. 1694 med efterfølgende, han var gårdfæster i
"Bredtoftegaard" i Aal sogn, og tilsyneladende født i Broeng
gaard. - Se hans forældre (444) & (445) på side 9o!
(223) Maren Nielsdatter
(234) Jeppe Jeppessøn
var skræder i "Søhuse", død der og begravet i Aal 19,3.1755 (235)_________________

, død der og begravet i Aal 15.12.1756.

- 88 (236) Niels Jenssøn Rasch
er født ca. 1679, han boede i "Sønderballe" i Ho sogn, hvor
han også døde, begravet i Ho 21.1.174-6. Udover sønnen (118)
på side 78, havde han endnu en søn ved navn: Peder Nielsen
Rasch der blev gift i Ho 4.lo.1743 med Kiersten Backensdatter
af Nørreballe - der får igen en søn Niels Pedersen Rasch der
er døbt i Ho 25.3.1749 - hans søn er "Søren Nielsen Rasch",
som var bondeskipper og skrev en bog, som H.K, Kristensen i
1977 lod trykke under titlen "En dansk bondeskippers Historie"
- denne bog kan købes på Blåvandshuk Egnsmuseum!
Rasch-slægten er meget gammel her på denne egn. - Flere af
dens medlemmer sad i betydningsfulde stillinger i 15oo og 16oo
tallet! - Niels Jenssøn Rasch var gift med:
(237) Anna Pedersdatter
(238) Backen Sørenssøn
er født i "Nørreballe" i Ho sogn, gift to gange, sidst i Ho
kirke 12.12.17o7 med sin kusine Maren Hansdatter.
Gift l'ste gang i Ho kirke den 11.2.17oo med:
(239) Anne Nielsdatter
der også var fra "Nørreballe", død der og begravet 3.6.17o6.
(240) Bunde Henrichssøn
Se samme ane nr.: (136) på side 85!
(241) Mette Jepsdatter
Se samme ane nr.: (137) på side 85!
(244) Thue Pederssøn
var fæster i Wester Wrøgum 169o, og gift deromkring med:
(245) Karen Nielsdatter
(246) Mads Pederssøn Kjærgaard
var 1692 karl i "Kjærgaard" i Aal sogn, hvor han overtrådte
det 6’te bud med gårdfæster Bertel Oluffssøn’s datter Kier
sten, for hvilket han måtte stå åbenbare skrifte i Aal kirke.
Han døde i Kjærgaard og begravedes i Aal 2.12.1742. - Gift med:
(247) Mette Pedersdatter Friis
som dør i Kjærgaard og begraves i Aal 5.3.173o uden alder.
(248) Bunde Søffrenssøn
Se samme ane nr.: (2o2) på side 87!
(249) Kiersten Christensdatter
Se samme ane nr.:

(2o3) på side 87!

- 89 (250) Niels Backenssøn
Se samme ane nr.:

(156) på side 86!

(251) Anna Nielsdatter
Se samme ane nr.: (157) på side 86!
5 y Tipoldeforældre
(264) Simon Hansen
Han er STAMFADEREN i Simonsen-linien. - Han var før 1693 fæ
ster på gården "Brich" ved Børsmose. - Gift med:
(265) Kiersten Bedersdatter
(266) Bertel Oluffssøn
far til den besvangrede pige under ane (246). Han var fæster
af den % "Kjærgaard" 1664 og 1681, men ikke 1688/
(272) Henrich Ifwerssøn
var 1664 fæster af den % "Broenggaard" i Aal sogn, død før
Matriklen 1681, gården hørte under Hesselmed. - Gift med:
(273) Mette________________
der levede 1688 som enke i "Broenggaard", måske anden gang
gift med den Christen Jepssøn, som omkom på et af Kgl. Maje
stæts krigsskibe 1678?
(274) Jep Christenssøn
var 1681 og 1688 fæster af en trediedels gård i Trolholm, som
da hørte under Riiberhuus. Han levde endnu 1715!
(282) Niels Madzsøn
Se samme ane nr.:

(314) på side 89!

(3oo) Christen Christenssøn Brich
var født i "Brichgaard" ved Børsmose,' var fæster af en halv
ryttergård i Søhuse - meget mere vides om hans avling!
(3o4) Henrich Ifwerssøn
Se samme ane nr.: (272) på side 89!
(3o6) Jep Christenssøn
Se samme ane nr.: (274) her på side 89!
(314) Niels Madzsøn "Rasch"
var 1664 og 1688 fæster af en % ryttergård på "Bandsbjerg" i
Janderup sogn. - Se hans far (628) på side 9o!
(344) Simon Hanssøn - Se samme ane nr.: (264) på side 89!

- 9b (345) Kiersten Pedersdatter
Se samme ane nr.:

(265) på side 89!

(546) Bertel Oluffssøn
Se samme ane nr.: (266) på side 89!
(574) Niels Madzsøn ”Rasoh"
Se samme ane nr.: (514) på side 89!
(586) Jep Ghristenssøn
Se samme ane nr.:

(274) på side 89!

(4o4) Søffren Bundessøn
eller Søffren Boedssøn, som han også hedder i tingbøgerne,
han var fæster af den halve ”Gieldbierggaard” 1664 i Aal sogn,
og død inden 1681. - På grund af hans specielle efternavn,
som også sønnen (2o2) blev omtalt som Boed i stedet for Bunde,
må vi antage at han har forbindelse til den i Skødstrup i
164o’erne kendte slægt Boedssøn, hans far kunne derfor godt
være den ”(8o8(” som er omtalt på side 91!
(4o6) Christen Madzsøn
fæster endnu 1688 en helgård i Skødstrup med hartkorn 5.5.1.o.
(416) Boed Søffrenssøn
han er 1664 fæster af en halvgaard i Grærup, som ejedes af
Riiberhuus, men var udlagt til Riiber Hospital, dens hartkorn
var 5.2.o.o. I 168o er han død, da kun enken nævnes der!
Også denne Boed må have tilknytning til Boedssøn-slægten i
Skødstrup, men hvordan ?
(444) Henrich Ifwerssøn
Se samme ane nr.: (272) på side 89!
(48o$ Henrich Ifwerssøn
Se samme ane nr,:

(272) på side 89!

(482) Jep Christenssøn
Se samme ane nr.:

(274) på side 89!

(496) Søffren Bundessøn
Se samme ane nr.: (4o4) på side 9o!
(5o2) Niels Madzsøn ”Rasch”
Se samme ane nr.: (514) på side 89!

- 91 6 x Tipoldeforældre
(544) Ifwer Henrichssøn
hans nævnes i tingbogen 1647, som værende Delefoged og boen
de i Oxbøl, Huset som han beboer overtages af en søn ved
navn "Nis”, han er far til anerne: (272),(3o4),(444) og (48o),
Samtidig er han også ane nr.:

(6o8),(888) og (96o) !

(628) Madz Nielssøn "Hasch"
han var 1664 fæster af en halv Kgl. Majestæts ryttergård på
"Bandsbjerg" i Janderup sogn, 1681 var han død. Han er far
til anerne:

(282),

(314),

(362) og (5o2). - Samtidig er han

også ane nr.: (564), (724) og (loo4)!

Sandsynlig ane-tavle for (4o4)
Søffren Boedssøn, han er født ca, 1635 og døde før 1691 (kendes ikke fra kirke
bogen) kun fra tingbøgerne og matrilkerne. - Han må være søn
af den gårdmand i Skødstrup ved navn Boed Søffrenssøn der 1647
vidner i Vester Horne herreds ret i en sag omhandlende nogle
udeblevne fæstepenge i Fredtoft i Aal sogn. - Og han må være
søn af den Søffren Boedssøn der 1622 fæster sin fædrende gård
i Skødstrup og i indfæstning gav lo Rdl. - I Riiberhuus Jordebog står også at hans fader var Boed Søffrenssøn nævnt 1582,
som fæster af gården sammen med sin broder Willadtz Søffrens
søn (en søn af Willadtz Søffrenssøn blev gift med en datter af
sognepræsten i Aal Niels Phillipsen).
Boed og Willadtz var sønner af Søffren Nielssøn i Skødstrup,
han døde før 1582 og antages at være født omkring år 15oo. I
Ribe Raadstuebog skal stå, at han i 1568 udlånte en del fade
til Dronning Dorothea’s bryllup med Hertug Hans på Koldinghus.
- Om det er samme mand der står i rådstuebogen, som er fæster
i Skødstrup, og samtidig udlåner fade i Ribe - det synes ikke
naturligt, men rigtigt er det nok at han var med i Skipper
Clemantsfejden i 1534 og på dennes side - og som straf herfor
måtte kvitte sin selvejerbondestatus med fæstebondens tarv!
Kilder til dette sidste afsnit er:

(side 91)

Kjærgaard Birks Tingbøger, Vester Horne Herreds Tingbøger,
Riiberhuus Iordebog I6o8-l6o9, Matriklen 1664, 1681 og 1688,
Janderup-Billum sogns kirkebøger, Aal kirkebog 1691-1725 og
bogen: "Slægten AALL" af Haagen Krog Steffens, Kristiania 19o8.
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Landsarkivet i V.

Bogens kilder m.v.
For at kunne udarbejde en slægtsbog som denne er det nød
vendigt med en række oplysninger, disse oplysningér hedder ”kil
der". Enkelte kilder er påført i bogens tekst, de resterende,
som jeg kalder "generelle kilder" findes herunder.
Følgende bøger og kilder har jeg benyttet til denne bog:
Kirkebøgerne fra Aal, Billum, Ho, Janderup, Henne, Lunde, Oxby,
Outrup og Varde sogne. - Folketællinger 1787, 18ol, 1834, 1845,
186o og senere fra samme sogne. - Matriklerne 1664, 1681 og 1688.
Riiberhuus Iordebog 16o8-16o9. - Vester Horne herreds Tingbøger.
Kjærgaard Birks Tingbøger. - Riibe Hospitals Iordebog. - L. Ryt
terregiments Kasseregnsskaber, og Syn paa Ryttergods 1686. - Ak
tionsfortegnelse over Krongods i Ribe Amt 1719. - Øster- og Wester Horne Herreders Skjøde-Panteprotokoller. - almindelig bøger:
Vort Sogns Historie i loo Aar af Salomon J. Frifelt MCMLI. - Aal
Sogns Historie ved Anders Hansen, Oksbøl 1966. - Historiske Efter
retninger om Vester Horne Herred i Ribe Amt af 0. Nielsen, Kbhvn
1866. - Trap Danmark, Ribe Amt. - Danske Gaarde, 3. Samling ved
la Cour. - Historisk Vejviser over egnen mellem Esbjerg, Varde,
Ribe oh Gørding ved Johs. E. Tang Kristensen m.fl. Esbjerg 1945.
Fra Ribe Amt, Aarbog for Historisk Samfund for Ribe Amt. - og
hele "Hesselmed Godsarkiv" der ligger i Landsarkivet for Nørre
jylland i Viborg (kopier i Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv i
Oxbøl), samt eget seddelregister.
Denne bog er foræret eller afleveret til følgende:
De lokale historiske arkiver i Billum, Blåvand, Janderup, Nørre
Nebel, Oxbøl og Varde. Sognepræsterne i Aal, Ho-Oxby og JanderupBillum pastorater. Arkivmedarbejderne ved Blåvandshuk lokalhisto
riske arkiv i Oksbøl. Claus K. Jensen i Vrøgum og Holger HertzumLarsen i Fjaltring. Landsarkiverne i Aabenraa, Odense, København,
Viborg. Det Kgl. Bibliotek i Kbhvn., Universitetsbibliotekets 1.
afd. i Kbhvn, Statsbiblioteket i Aarhus og Varde bibliotek. Gene
alogerne Anton Blaabjerg og Jens Mandrup Fransen i Viborg. Rigs
arkivet i Kbhvn ...... som tak for hjælpen til denne bogs ind
hold og omfang.’
Stednavne-register for efterslægten side 4 til side 49:
Aadum 42. - Aal 4,5,6,8,9,lo,11,12,14,15,19,30,38,39,41,42,43,45,
46.47.49. - Aalbæk 22, - Aalborg 41. - Aarhus 48,49. - Aastrup 8.
Agerbæk 15,25,26. - Alslev 22. - Ames 31,32,36,37,38, - Ans 47,48.
Ansager 22,23,29. - Assing 26,28,29. - Atterup 42.
Ballerup 43. - Baunhøj 46. - Billum 6,9,17,18,45,46,47,48. - Billumtarp lo. - Billund 25,26. - Blaakilde Ungdsk. 29. - Blaavand
39.41.49. - Blåvandshuk 42. - Bordrup Kro 17. - Borre 9,33,34, Borregaard 9. - Borris 26. - Bramming 26, - Børkop 14. - Børsmose
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12.47. - Chicago 56. - Christiansborg 22. - Dalagergaard 26. Danebod højsk. 3o,36. - Les Maines 3o,31,37,38. - Dommerby 24.
Donslund Mølle 3o.
Ebberup 14. - Egvad 47. - Ejby 45. - Engelstrup 15. - Esbjerg 6,
10.14.15.16.19.22.23.25.28.42.45.46.48.49. - Estvad 24. - Everdrup 15,16.
Faaborg 6,14,15,19,26,38,39. - Fakse 42. - Florens 24. - Fly 39.
Fredericia 6. - Frederiksberg 42. - Frøkjær 19,21. -Føvling 39.
Gaardslcv 14. - Gilleleje 16. - Give 14. - Gjellerup 26. - Gje
sing 14. - Glejbjerg 11^14. - Glostrup 43. - Guldager 19,21,39.
Gredstedbro 24. - Grene 8. - Grimstrup 4,19,2o,21,22,23,24,25,27,
28,29,47,48. - Grimstrupgaard 25. - Grinsted 22,39,47. - Grøn
land 46. - Gødsvang 19.
Haderslev 18,23. - Hadsten 41. - Haslev Højsk. 21,23. - Haslund
42. - Hatting 41. - Hebogaard 49. - Hedelund 5,11,12,13,14,15,16,
35.43.46. - Hejnsvig lo,29,3o. - Hellerup 45. - Herborg 41. Herlev 43. - Henne 6,39* - Hjortlund 39. - Ho 8,39. - Holstebro
26. - Holsted 8.
Hprsens 6,15. - Horne 6. - Hostrup 48. Houstrup 6i - Hover 18,42. - Hvidovre 19. - Hygum 6. Høgelund 25.
Iowa (USA) 31,37. - Janderup 5,6,9,12,17,18,33,34,35,36,47,48,49.
7erne 48. - Jernved "24,25,43.
Karide 43* - Karstoft 24. - Kibæk 26,28,29. - Kjellerup lo,23. Kjelst 4,8,11,17,18. - Kjærgaard 12,47. - Kjærup 4,5,9,17,18,21,
34.47. - Kjærgaard Landbsk. 18. - Klovborg 25. - Klosterskovgaard 41. - Kokkedal 41. - Kvorning 23* - Kæreup eller Kærup se
da "Kjærup"! - København 16,19,22,25,43,45,46. - Krogsdal 23.
Lindknud 23. - Lunderskov 26,29,3o. - Lundgaard 18,19. - Lyngaa
41. - Kgs. Lyngby 16. - Løvgaard 8.
Minnisota 36. - Mogenstrup 24. - Mosevraa 8,11,17,39.
Næstelsø 16. - Nybro 18. - Norge 29. - Nørre Nebel 6,46,48. - Nr.
Nissum 3o. - Nr. Vium 12,41. - Nørrebro 43. - Nørremarken 23,27.
Næsbjerg 49.
Odense 15. - Okslund 23. - Ollinghede 26. - Outrup 8,18. - Oxby
8.9.11.17.39.40.41.49.
- Oxbøl 4,11,12,16,33,34,39,41,42
46.47. - Palæstina 22.
Randrup Gods 42. - Ribe 22,3o. - Ringgive 26. - Ringkøbing 19. Roust 47,48. - Ryslinge Højsk. 15.
Sallinge Herred 3o. - Seest 24. - Sevel 24. - Simmelkær 41. Skads 19,22. - Skannerup 26. - Skjødstrup 12. - Skodborg 11. Skonager 49. - Skudstrup 11. - Sneum 22. - Sommersted 26. - Staby
45. - Staby Eftsk. 45,46. - Starup 39. - Strellev 48. - Studsgaard 28, - Sædding 42. - Søgaard 5,6. - Sønderborg 43. Sølager
43.45.46. - Sønder Bork 36. - Sdr. Felding 24,25. - Sdr. Oxby 49.
Sdr. Strømfjord 46. - Sdr. Vium 48.
Tane 9. - Tarm 18, - Tappernøje 16. - Tistrup 19,48. - Thorstrup
19. - Thornton 36,37. - Thueshøj 25,26,27,28. - Tobøl 39. - Tran
dum 24. - Tylev 36.
Uldum 18. - Uldum Høj sk. 18. - Ulfborg 45. - Ulslo 17. - Urhøj
42. - USA 4,21,30,31,32,36,37,38.
Vandflod 9. - Valby 16. - Varde 8,10,14,16,19,22,35,39,45,46. Vejen 11. - Vejlby 24. - Vejle 14,18,25,42. - Vejrup 15. - Vester
Horne herred 3o. - V.Hæssinge 31. - V.Nykirke 22. - V.Starup lo,39.
V.Vrøgum 5,6. - B Viborg 47. - Vigtoft se Wigtoft! - Vildbjerg
3o. - Vinding 25. - Virkelyst 24,25. - Vivild 41. - Vorbasse 23,
3o. - Vrenderup 26,28. - Vær 6. - Vrøgum 4,8,11,12,14,15,16,21,
31,33,34,36,37,39,4-0,43. - Vrøgum Station 19,21.
Wigtoft 4,5,7,8,9,lo,ll,17,19,3o,31,38,42,43,46. - Zahles Gym. 45.
Ølgod Ungdsk. 19. - Østergaard 28. - Øster Egede 43. - Øster Vrø
gum 5,8,9,lo,11,17,19,3o,38,42,46.
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Personnavne-register for efterslægten side 4-49?
Adsersen 47. - Andersen 5,24,41. - Antonsen 48. - Backmann 11. Uerup 47. - Christensen 8,lo,12,14,17,19,21,22,23,23,24,25,27,28,
29,3o. - Christiansen 39.
Dahl 11. - Danielsen 26. - Dejgaard 33.
Egede 33. - Elmer 33,35. - Enevoldsen 8. - Eskesen 19.
Fack 48. - Frandsen 34,35,36. - Frederiksen 14,41. - Frifelt 17.
Friis 33. - Haahr 43. - Hansen 5,9,16,17,23,24,39,47,48,49. Haurballe 14. - Hehogaard 49. - Ibsen 36.
Jacobsen 16,39. - Jansen 8. - Jensen 13,15,18,21,31,36,37,38,39,
47. - Jessen 49. - Johansen 25,39. - Junker 19,2o,21,23,24.
Kjeldsen 5,17. - Knudsen 17,36. - Kristensen 8,lo,11,29. - Kri
stiansen 9,18,43. Ladefoged 41. - Larsen 24,25,42,43. - Lauridsen 8. - Lilleør 22.
Maaler 35. - Madsen lo,12,14,15,3o,47. - Madsdatter 47. - Matthiesen 47,48a,48,49. - Mogensen 36. - Mortensen 9,49. - Møberg 29,3o.
Møller 3o,45,46.
Nielsen 5,6,12,15,16,28,42,47. - Nissen 45.
fflesdatter 47. - Olesen 12i - Olsson 42. Pedersen 8,9,lo,11,23,26,39,41,49. - Petersen 6. - Poulsen 8,9,lo,
11,12,14,17,25. - Rahbek 26. - Rosenvelt 38. - Ryd§n 43,45,49.
Schlosser 45. - Schmidt 6*
Sandfeld 27,28,29. - Simonsdatter 47,
Simonsen 3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,21,3o,31,32,38,39,
4o, 41,42,43,44,45,46,47,48a, - Schultz 47. - Sehested 41,42. Sommerlund 15. - Stolberg 31. - Sørensen 9,15,25,26,28,47,48,48a.
Thomsen 15,48a. - Thuesen 17. - Thueshøj 25,26. Thøgersen 39,41.
Tobiasen 9. - Tøgersen 33,34 = Tøgesen. - UlBiksen 35,36.
Vestesen 22. - Villadsen 6. - Weber-Nissen~45.
Stednavne-register for anetavlen side 51 til side 91:
Aal 51 med fl. sider. - Aal Mærsk 61. - Aal Præstegrd. 54. - Ans
ager 54. - Bandsbjerg 79,86,89,91. - Baunhøj 57. - Billum 53,61,
62,69,7o,75T76,86,91. - Billumwad 62,69,7o,77. - Borre 58,62,68,
69,7o,75,77. - Bredmose 75. - Bremerholm 79. - Brich 61,89. Brichgaard 89. - Broeng 79,80,84. - Broenggaard 63,71,72,79,85,
87,89. - Brønshøj 56. - Børsmose 67,69,74,84,85,89.
Fardrup 71. - Fredtoft 59,62,7o,79,91. - Fredtoftegaard 62,7o,78,
87. - Fiilsø 57.
Gjedbjerg 56,83. - Gjedbjerggaard 87,9o. - Grærup 57,60,61,68,74,
75,77,85,87,90.
Hedelund 51,53,54. Hesselmed 60,61,62,67,68,70,71,75,76,78,79,85,
89. - Hjemmet 53. - Ho 68,71,75,78,84,88. - Hobugtvej 76. - Hyllerslev 51,61,69.
Janderup 51,54,57,61,69,70,75,76,77,79,86,89,91. - Jægum 54,75,79,
86. - Kjelst Præstegrd. 76. - Kjærgaard 56,74,79,84,85,88,89,91.
Kjærup 51,54,7o,77. - Koldinghuus 91. - Klynekiær 61. - Kristiania 91. - København 56,65.
Langsi 62,71. - Langsø 61. - Lunde 62,7o,71. - Lyckesgaard 74. Lydumgaard 76,79.
Markskield 60,61,63,68. - Markskieldgaard 58,61,68.
Nørre Billum 53. - Nørreballe 68,75,78,88. - Nørholm 54,87. Nørre Weiers 75. - Outrup 62,69. - Oxby 68,75,86. - Oxbøl 53,61,
68,69,70,76,79,91. - Ribe 86,91. - Riiberhuus 89,9o,91. - Riiber
Hospital 87,9o. - Ridum 53. - Ringkjøbing 53.
Skodborg 53. - Skjødstrup 61,76,77,79,80,87,9o,91. - Skrave 53. Store Hebo 54. - Sønderballe 71,78,88. - Søhuse 63,71,75,78,85,87.
Søvig 57. - Tarp 62,69,7o,76,86. - Tarphagevej 7o. - Tornton 55.
Trolholm 56,57,60,67,69,74,76,78,85,87,89.
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Personnavne-register for anetavlen side 51 til side 91:
Andersdatter 53,56. - Andersen 51,54,79,83,84.
Backensdatter 78,88, - Backensen 68,69,85,86,89. - Bertelsdatter
85,86. - Bertelssøn 77,79,84. - Bloch 54. - Bondesdatter 62. Boedssøn 87,9o,91. - Bundessøn 74,75,76,78,79,9o. - Bundesdatter
77. - Boyesen 7o. - Bremose 75, - Brich 61,85,89. Broeng 71,72,73
79. - Christensdatter 58,6o,76,79,87,88. Christensen 52,53,54,55,
56,58,63,69,7o,72,79,84,85,89,9o. - Clausen 61. - Colding 68.
Ehmsen 54. - Eskesen 54. - Priis 51,87,88.
Gregersdatter 78.
~
Hansdatter 71,75,78,87. - Hansen 56,6o,67,68,7o,74,75,78,89. Henrichssøn 63,85,86,87,88,91. - Hisselberg 77.
Ifwerssøn 89,9o.
Jensdatter 51,56. - Jensen 54,71,77,84,87. - Jeppesdatter 63,78,
85.86.87.88. - Jepsen 53,62,69,87,89. - Jonsdatter 74,75. - Jun
ker 53. - Just 86. «- Jægum 68,69,74,75,76,79. - Jæsdatter 76,77.
Jorgensdatter 62. - Jdrgenssøn 76,77.
Kieldsdatter 7o. - Kjældsen 53. - Kjærgaard 79,88. - Knudsen 61,
87. - Kristensen 53,69,86,88. - Kongen 76,84,87.
lauritzdatter 68.
Madsdatter 51,74. - Madsen 68,75,77,87,89,90. - Matthiesdatter 62
Matthiesen 69. - Michelsen 62. - Murfeldt 56. - Mygind 56;
Nielsdatter 53,55,56,6o,63,71,76,79,85,86,87,88,89. - Nielsen 51,
55, 58,6o,61,62,67,68,79,8o,84,86,91.
Olesen 53,54. - Oluffsdatter 6o,61. - Oluffssøn 88,89.,9o; Opitz 76
Pedersdatter 57,6o,61,63,69,71,78,88,89,9o. - Pedersen 53,54,58,
^3,7o,87,88. - Phillipssøn 91. - Poulsdatter 53,61.
Rasch 71,78,88,9o,91. - Rygaard 72,76.
Simonsdatter 61,67,69,84,85. - Simonsen 51,52,55,56,57,84,85,86.
Skipper element 91. - Steffens 91. - Sørensdatter 68,7o,74,75,79,
86.87.88.
- Sørensen 54,59,7o,72,74,75,77,79,8o,87,88,9o,91.
Terchelsdatter 74,75,76. - Terkilsen 55,58. - Thomasdatter 75. Thuesen 61,76,78. - Thøgersen 53,54. - Trolholm 77.
Wad 77. - Warder 74. - Østergaard 85.
Porklarring på slægtsskabet imellem Anders Christian Pedersen
Simonsen, Johanne Marie Christensdatter og Terkel Kristensen fra
bogen ”Kjære Broder tf
Terkel Jensen Christensen født i ”Damsminde” lo.lo.1847 og hustru
Johanne Marie Christensen født ”Vandflod” 22.3.1852 - havde en
fælles tipoldemor: Maren Nielsdatter født i ”Broeng” 1754, hun var
søster til denne bogsane nr.: (31) Karen Nielsdatter født i Bro
eng 1766 (se side 63 her i bogen)!
Men også på anden måde er de ud af samme slægt, men det ligger et
par slægtsled længere tilbage (se side 86, ane nr.: ”(158)”).
Terkel Jensen Christensen’s far var født i ”Markskieldgaard” 1815
og det var Anders Christian Pedersen Simonsen’s morfar jo også i
1785 - i hver sin ende af gården. - Så der er vel ikke noget at
sige til, at disse to ægteskaber har holdt forbindelsen vedlige
til op i vore fortravlede dage!
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