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EN SLÆGT FRA HOV
i

SENNELS SOGN
(Hillerslev Herred)

om
Jens Hundahl Christensen, født 1839,
og hustruer
deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
8832 SKALS
1986

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;

aartusind toner op i graad og sang,

mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.

Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;

nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,

naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.

Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,

og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J.c. Christensen har

engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder r og det er
en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den
slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa
videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nær

værende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist vil
jen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som

vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende
generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen,
selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nule

vende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad
glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde for
fadre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det

hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske

fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt

af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeld har engang sagt: "Vil menne
sket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de

mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes

hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde for

klaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk
samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden

et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng
i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen

for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre,

minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at fin

de et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god

tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er
omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser.

har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets
baand, men ogsaa ved deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader

og veje i f.eks. Sennels sogn, saa er det - selv om billedet har ændret
sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom

de bygninger man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet
i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet

saavel mørke som lyse timer.
En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den
kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men
hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal læg
ges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra
denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ik

ke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil
kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte

en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sik
kert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. En

kelthederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages tro
faste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den
enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse

hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp
som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af
billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nule
vende og kommende generationer.
Skals, den 21. april 1986

Nordisk Slægtsforskning ApS.

Special-Trykkeriet Viborg a-s
Copyright, eftertryk forbudt.

Orienterinq.

Denne slægtsbog er opdelt i 3 afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhand
ler Jens Hundahl Christensen med forfædre, andet afsnit behandler kort

forældrene til hans to hustruer, medens tredie afsnit, efterkommeroversig

ten, bringer en omtale af efterkommerne efter Jens Hundahl Christensens

to ægteskaber.
Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketæl
lingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsproto

koller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhisto
riske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt
ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa

det derfor förstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger
og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke

døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt
har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde og-

saa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har

lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre.
En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved
altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre

har nr. 24 og 25, nr. 13*s forældre nr. 26 og 27 etc.. Hvis man omvendt
vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer

man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres
barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For
overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf

slægtsforbindelsen fremgaar.
Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindeIsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se
ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans

staver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i al
fabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres det

te system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver,
disses børn med arabertal efterfulgt af en parantes etc. Man opnaar der

ved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registrerings
nummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og
dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel:

II.F.2.b.. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2.,
som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som
er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system,

kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i

forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hoved
sagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens

medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at ef
terkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan fo

rekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlem

mer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore

mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Interessen for narværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først

og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene til
bage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske ar
kivalier.

For at give læseren en bedre mulighed for at kunne vurdere de opnaae-

de forskningsresultater, bringes i det følgende en kortfattet redegørel

se for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.
I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i

København og de fire landsarkiver København (dækkende Sjælland og de syd
lige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland
ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet op

bevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespon
dance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale em

beders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).
Den uindviede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. landsarkivet
i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med stør
ste forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved

kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, pren
tet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæse
lig.
I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man

dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget
af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har
været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og ufor-

staaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man

den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at

forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden
kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Qg endelig sidder her

den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene,

dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen
af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre ka-

problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med un

dersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er for

skerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt
al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De ovei
resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har
svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.
Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor dis

se ofte svigter, fremgaar af det følgende.
Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks

ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført op

lysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse,

død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i ei

snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise tidligere førte og til vo

re dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fr<
Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebø
gerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes
kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkiva

liers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik
tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midtej

af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirke

bøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor dér blev paabudt dobbelt kir
kebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældste kirkebøger
er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der

vanskeliggør forskerens vilkaar meget.
Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjæl
pekilder, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af be
tydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de
øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjem1

meværende børn.

Skøde- og panteprotokolierne fortæller os om ejendomshandeler og opta
gelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning

af 1738/ men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse ar
kivalier kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fasteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende
del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under

en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, do

kumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejen
domme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder
bevarede fra første halvdel af 1700-tal let. Ofte maa man imidlertid kon

statere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har væ
ret fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt
siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte

administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede gods

arkiver, hvorimod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gen

gæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end
tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os,

hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efter

ladenskaberne fordeles arvingerne imellem. X et skifte vil saaledes afdø
des børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægts-

skab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise.
Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i

godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken katego

ri de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en
bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan

f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet
til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de af
givne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa

ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende
mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin

far o.s.v.
Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet

i retssager, medens jordebøgeme og matriklerne giver oplysninger om de

enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, histo

riske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne** og egnsbeskrivelser etc.
Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger

uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprie
tærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, office

rer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmand i by og paa land,
saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kil
der at finde stof om disse personer og deres forfadre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som mu

ligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægts
forskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bi
bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhaabentlig

vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

er født den 7. august 1839 i Hov, Sennels sogn, som søn af Christen Chri
stensen Dahlgaard og hustru, og han døde den 12. april 1898 samme sted.
Han blev døbt den 18. august 1839; husmand Jens Dahlgaards hustru Else

Margrethe Pedersdatter bar ham til daaben, gaardmand Lars Andersens hustru
Ane Jensdatter Pugdahl stod hos, og faddere var gaardmand Mikkel Christen
sen Bach, Christen Nørgaard og husmand Thomas Jensen Balle, alle af Hov.

Jens Hundahl Christensen blev gift første gang den 14. februar 1862 i
Sennels Kirke med

Ane Kirstine Nielsdatter
Forlovere ved vielsen var brudeparrets fadre.
Ane Kirstine Nielsdatter er født den 23. januar 1842 i Hov, som datter

af Niels J. Knudegaard og hustru, og hun døde den 7. juni 1864 samme sted.
Hun blev hjemmedøbt den 26. januar 1842 og fremstillet i kirken den 27.

februar samme aar; gaardmand Peder Christensens hustru Ane Christensdatter
Knudegaard af Tømmerby bar hende til daaben, husmand Niels Sørensen Nørgaards hustru Ane Cathrine Larsdatter Kjær stod hos, og faddere var gaard

mand Mads Christensen Bach og skolelærer Søren Brasch samt ungkarl Christen

Knudegaard, alle af Hov.

Efter Ane Kirstine Nielsdatters tidlige død var Jens Hundahl Christen
sen enkemand i 2 aar, hvorpaa han den 1. juni 1866 blev gift i Sennels Kir

ke med

Karen Marie Sørensdatter
Forlovere ved vielsen var brudgommens far og husmand Christen Sørensen.

Karen Marie Sørensdatter er født den 21. maj 1837 i Sennels, som datter
af Søren Chr. C. Pugdahl og hustru, og hun døde den 18. juni 1886 i Hov.
Hun blev hjemmedøbt den 28. maj 1837 og fremstillet i kirken den 21.

juni samme aar; Peder Madsens hustru Else Marie Sørensdatter af Sennels
bar hende til daaben, enken Ane Mikkelsdatter af Sennels stod hos, og fad

dere var Thomas Thomsen af Sennels, ungkarl Simon Christian Poulsen og

ungkarl Christen Pugdahl af Hov.
Jens Hundahl Christensen ses den 20. maj 1862 af faderen at have faaet

skøde paa fødegaarden matrikel nr. 3a i Hov af hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 2

fjdkr. Ih alb. Overdragelsessummen var paa 1200 rdr., hvortil kom, at Jens

Hundahl Christensen forpligtede sig til at yde forældrene en nærmere be
stemt aftægt.

Efter Jens Hundahl Christensens første hustrus død blev der den 13. de

cember 1864 afholdt skifte i boet mellem ham og parrets eneste barn datte
ren Kirsten, 2 aar gammel. Som værge for hende mødte hendes morfar gaard-

mand Niels Jensen Knudegaard af Hov, som i samraad med enkemanden Jens Hun
dahl Christensen besluttede at vurdere boets løse og faste ejendele, herun

der gaarden matrikel nr. 3a, til ialt blot 2200 rdr., idet man var enige

om at tage hensyn til, at der som anden-prioritet paa gaarden stadig hæfte
de en nærmere bestemt aftægtsydelse til Jens Hundahl Christensens forældre.
Af passiver nævnes først og fremmest en pantegæld paa 600 rdr. til Peder

Christian Christensen i Sennels og dernæst forskellig bortskyldig gæld paa
400 rdr. En slutopgørelse udviste et overskud i boet paa 1156 rdr. minus 1%

i arveafgift. Af overskuddet var halvdelen enkemandens boeslod, medens han
af den anden halvdel skulle arve 1/4 med 143 rdr. 5 skill-, hvorpaa resten
skulle tilfalde den 2-aarige datter. Jens Hundahl Christensen besluttede

imidlertid at forhøje datterens arveanpart til ialt 500 rdr., og endvidere
lovede han, at hun naar hun fyldte 16 aar, skulle have udleveret et komplet

sæt sengetøj bestaaende af to dyner, tre puder og et par lagner, en væv

med tilbehør samt en rok og den dragkiste, som havde tilhørt hendes mor.
Jens Hundahl Christensen blev derefter som foran nævnt gift anden gang
i 1866 med den 29-aarige Karen Marie Sørensdatter, der imidlertid allerede

døde 1886, kun 49 aar gammel. Jens Hundahl Christensens far døde knap 3

aar senere som den sidstlevende af forældrene, og efterhaanden flyttede
alle 4 børn hjemmefra, saaledes at han ved sin død synes at have været ale
ne paa gaarden. Heri skal maaske søges noget af forklaringen paa, at han

valgte at tage sig selv af dage, for af kirkebogen fremgaar det, at han
den 12. april 1898 '‘aflivede sig ved hængning“, utvivlsomt hjemme paa gaar
den.
Af skifteprotokollen fremgaar det, at de fire børn umiddelbart efter fa
derens død overtog boet i fællesskab, hvorpaa de den 28. juni samme aar

solgte gaarden i Hov til Anders Iversen. Han solgte den i 1906 til en Lars
Chr. Skytte, som derpaa i 1913 afhændede den til en Peder Østergaard.
Jens Hundahl Christensen var i øvrigt 4. generation paa gaarden, idet

han havde overtaget den efter sin far, der i 1847 havde overtaget den ef
ter sine svigerforældre. Svigerfaderen havde overtaget den 1792 i fæste

efter sin far, der fik fæste paa gaarden 1760.

Om Jens Hundahl Christensen, der var opkaldt efter sin mors stedfar

Jens Hundahl, død 1830, fortæller nulevende efterkommere, at han deltog

som soldat i 1864-krigen og følgelig opholdt sig i det sydjydske, da hans
første hustru i juni 1864 afgik ved døden, hvilket muligvis er forklarin
gen paa, at skiftet efter hende først kunne afholdes den 13. december sam
me aar. Desværre har det ikke været muligt i de tilgængelige arkivalier

at faa dette bekræftet, hvorimod en gennemgang af lægdsrullen fortæller
om, at han i foraaret 1856 ses indført her som værende 17 aar, 66 1/4 tom

me høj. Videre hedder det, at han fik frilod i 1860, men skulle være mødt
den 1. januar 1862. Her var det imidlertid lykkedes ham at bytte vilkaar
med Thomas Jensen Balles 2 aar ældre søn Peder Christian Thomsen fra Hov,
der saaledes blev udskrevet til soldat ved forstærkningstropperne i Jens

Hundahl Christensens sted. Sidstnævnte har saaledes ønsket at vente med

militærtjenesten, idet han jo netop i februar 1862 blev gift, og dette er

maaske baggrunden for, at han, skønt han var gift gaardmand, har været nød
saget til at aftjene sin værnepligt under krigen.

Jens Hundahl Christensen fik i sine 2 ægteskaber børnene: I. Kirsten,

født 1862, II. Ane Kirstine, født 1869, III.Ane Marie, født 1871, og IV.
Kristen Dahlgaard, født 1872. Disse børn og deres efterkommere er nærmere

behandlet i bogens andet afsnit.

Anetavle
for

Jens Hundahl Christensen

1. GENERATION.

Ane 2

Christen Christensen Dahlgaard

er født den 14. april 1805 i Hov, Sennels sogn, og han døde den 16. april

1889 samme sted.

Han blev døbt den 15. april 1805; Niels Skyttes hustru fra Spanggaard

bar ham til daaben, og faddere var Niels Vestergaards karl, Niels Greger

sen og Peder Henriksen.

Christen Christensen Dahlgaard blev gift den 13. oktober 1827 i Sennels

Kirke med

Ane 3

Kirsten Pedersdatter (Hundahl)

Forlovere ved vielsen var brudgommens far Christen Dahlgaard. og brudens
stedfar Jens Hundahl, begge fra Hov.

Kirsten Pedersdatter (Hundahl) er født den 18. marts 1803 i Hov, og
hun døde den 8. juni 1865 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt den 19. marts 1803 og fremstillet i kirken den 24,

april samme aar; Christen Kortegaards hustru fra Hillerslev bar hende til

daaben, Christen Graversens hustru fra Hillerslev stod hos, og faddere var
Jens Jeppesen Hundahl, Anders Hundahl og Jesper Christensen.

Christen Christensen Dahlgaard var fra i hvert fald 1830 beskæftiget
med at hjælpe paa hustruens fødegaard i Hov, idet svigermoderen det aar

var blevet enke. Først den 6. oktober 1847 ses hun at have udstedt endelig

skøde til ham paa gaarden, der da havde et hartkorn paa 5 tdr. 1 skp. 3
fjdkr. Ib alb.

(fastsat 1844) og var skyldsat under matrikel nr. 3 af Hov.

Overdragelsessummen var paa 800 rdr., hvortil kom, at Christen Christensen
Dahlgaard forpligtede sig til at yde svigermoderen en nærmere bestemt af
tægt paa livstid.

Antagelig har Christen Christensen Dahlgaard dog adskillige aar forin
den været betragtet som gaardens egentlige ejer, og i hvert fald er han i
folketællingen 1840 for Hov opført som 35-aarig gaardmand sammen med hu
struen og børnene Anne, 13 aar, Karen Marie, 6 aar, og Jens, 1 aar gammel.

Endvidere navnes 2 tjenestekarle og en skrædderpige samt Kirsten Peders

datter (Hundahl)s mor Karen Nielsdatter, 72 aar og enke. I folketællingen

1845 anføres Christen Christensen Dahlgaard som 40-aarig gaardmand, og bør
nene var nu Anne, 18 aar, Karen Marie, 11 aar, og Jens, 6 aar gammel. Sta-

aftægtsenke, 77 aar gammel. Endelig nævnes paa gaarden en tjenestekarl.

I Christen Christensen Dahlgaards tid fik gaarden i Hov sit jordtillig-

gende formindsket, saaledes at der blot var tale om matrikel nr. 3a med
et hartkorn paa 4 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. Ih alb., da han - i øvrigt i en
alder af blot 57 aar - den 20. maj 1862 afhændede gaarden til sønnen Jens

formedelst 1200 rdr. samt en nærmere bestemt aftægtsydelse paa livstid. De
aftægtsydelser, som sønnen Jens saaledes var forpligtet til at levere sine

forældre, saalænge de levede, er nedfældet i en aftægtskontrakt, hvori det

hedder :
”1.

Saalænge jeg og min hustru Kirsten Pedersdatter lever skal køberen og
efterkommende ejere give os forsvarlig ophold i og af gaarden i forening
med ham og familie, og i alle henseender saagodt som vi hidtil har været

vant til, saa forsyner han os ogsaa med fornødne klæder, lys, varme, pleje
og opvartning.
2.

Saafremt og saasnart vi maatte ønske at nyde vor aftægt for os selv,

skal ejeren være forpligtet til efter et halvt aars varsel at have fuld
ført vor egen beboelseslejlighed som tilbygges østre ende af vaaningshuset

(stuehuset) og som skal bestaa af en dagligstue med bræddegulv, 6 gange
5 alen stor, et spisekammer, et kammer paa 4 alen i kvadrat til vores ki
ster, et køkken med en grubekedel paa 3 fjerdinger og et fornødent rum til

vort ildebrændsel.

3.
Naar vi indflytte i vor aftægtslejlighed udtage vi til vort brug af

gaardens indboe 2 senge med forsvarlige klæder og linned, 1 kakkelovn, et
stueur samt øvrigt bohave og husgeraad som vi maatte finde fornødent for

os.
4.
Ejeren leverer os aarlig til vor underholdning, 4 tdr. rug og 6 tdr.

byg, leveret af to gange aarlig samt hvert efteraar 3 tdr. kartofler. Dag

lig 3 potter nymalket mælk om sommeren, men om vinteren kun to potter dag
lig. 2 faar til slagtning om efteraaret, som hver skal indeholde 2 lispund (16 kilo) og 8 pund kjød og 8 pund talg, 3 lispund flæsk, 1 lispund

tør fisk, 6 ferske torsk ä 1 lispund pr. stk., 3 lispund smør, som leveres
af tre gange aarlig, 1 ol (80) æg, 2 fede gæs til 12 pund pr. stk., 12 pun

8 karduser skraatobak, 2h skp. grov og

skp. fint salt, 2 pund humle, 2

læs skudtørv â 96 snese, 3 læs fladtørv ä 24 snese, 1 læs lyng og i kon
tanter 16 rdr.
Han føder og græsser os 2 faar med yngel eller om vi til nogen tid maat-

te foretrække saadant betaler han os i stedet for 8 rdr. aarlig. Saafremt
vi forlanger det skal ejeren holde os en skikkelig og dygtig pige til vor

pleje og opvartning, og som han selv koster og lønner og om vi ønske det

skal hun være hos os om natten.
5.

Ejeren af gaarden skal bage vort brød naar de selv bager.

6.
Naar en af os ved døden afgaar, skal 1/3 af de betingede præstationer

bortfalde med undtagelse af iIdebrændslet.

7.
Naar vi forlanger det skal gaardens ejer give os fri befordring til

kirke og til besøg hos vor familie og bekendter.
8.

Ved vor dødelige afgang bekoster gaardens ejer vor hæderlige begravel
se og efter den sidstes død skal vor datter Karen Marie Christensdatter

have udbetalt 200 rdr.
9.

Skulle vi finde os utilfredse med at være i gaarden, da har vi betinget
os i tilfælde af fraflytning aarlig 200 rdr. udbetalt os af gaardens ejer.
10.

Jeg og kone forbeholder os fri og uhindret færdsel i gaardens huse samt

paa dens marker.
Aftægtspræstationerne gives prioritet og sikkerhed næstefter 600 rdr.

gæld og den kapitaliseres til ialt 2600 rdr., hvoraf boligen sættes til

200 rdr. aarlig."

2. GENERATION.

Ane 4

Christen Larsen Dahlgaard

er født ca. 1763, hvor vides desværre ikke, og han døde den 30. april 1840
som aftægtsmand hos sønnen Jens i Hov, Sennels sogn.

Han blev trolovet den 3. januar 1792 og gift den 28, januar samme aar i

Østerild Kirke med

Ane 5

Maren Larsdatter

Forlovere ved vielsen var Mikkel Larsen og Christen Damsgaard.

Maren Larsdatter er født 1764 i Østerild Sønderby, og hun døde den 17.

januar 1832 i Hov.
Hun blev sammen med tvillingebroderen Jens døbt den 1. juli 1764; Else

Kloigaard fra Hjardemaal og Cathrine fra Vestergaard bar børnene til daa
ben, Christen demensens hustru stod hos, og faddere var Christen Villerup

Poul Hurup, Jens Grumstrup, Bertel Jensen, Otto Henriksen og Thomas Møller

Christen Larsen Dahlgaard, der synes at have været en dygtig landmand,
blev efter vielsen fæster af et husmandssted i Østerild Vesterby af hart

korn 5 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. I 1810 købte han af brødrene Schönau en stør

re jordparcel i Østerild af hartkorn 4 skpr. 3 fjdkr. 2b alb., og i 1813

ses han af birkeskriver Voetmann at have købt konge- og kirketienderne af

dette jordareal formedelst 16 rdr. Forinden, nemlig den 18. juni 1812,
havde han af brødrene Schönau købt konge- og kirkekorntienderne af hans
ifastehavende husmandssted.

Den 16. maj 1816 solgte han derpaa til Niels Skytte sin jordparcel i

Østerild af hartkorn 4 skpr. 3 fjdkr. 2h alb. med tilhørende tiender for
medelst ialt 400 rdr., og endelig ses han derpaa i 1824 med familien at

være flyttet til Hov i Sennels sogn, hvor han den 3. november samme aar

købte en gaard med et hartkorn paa 2 tdr. samt en dertil hørende mindre
tilkøbt parcel, alt formedelst 300 rdr. sølv. Samtidig ses han at have ud

stedt en første-prioritets panteobligation paa 245 rdr. til Thisted Kirke.
Endelig afhændede han den 27. januar 1835 gaarden i Hov til en Lars Niel
sen formedelst 400 rdr., og sine sidste leveaar tilbragte han hos sønnen

Jens, der var gaardmand i Hov.

Christen Larsen Dahlgaard er i folketællingen 1834 opført som 73-aarig
gaardmand og enkemand. Hos ham paa gaarden boede da sønnen Jens, 32 aar,

der drev gaarden, samt endvidere dennes hustru Else Margrethe Pedersdat
ter, 29 aar gammel, og parrets tvillingepiger Maren og Karen, 4 aar gamle.

Det maa saaledes anses for sandsynligt, at Christen Larsen Dahlgaard ef
ter i 1835 at have solgt gaarden for de indkomne pengemidler har erhvervet
en anden gaard i Hov, saaledes at det er denne gaard, som sønnen Jens der
efter ses at være ejer af.

Desværre har det ikke været muligt at fastslaa nærmere omkring Christen
Larsen Dahlgaards fødsel og herkomst, idet samtlige kilder, der kunne have
sat os paa sporet, svigter. Saaledes burde tilnavnet Dahlgaard være en god

ledetraad til opklaringen, idet der netop i Thy og paa Mors samt i Salling
findes adskillige slægter med dette tilnavn, og i øvrigt ogsaa slægter

hvor navnet Lars jævnligt forekommer. En gennemgang af kirkebøgerne her

har imidlertid intet resultat givet, og i lægdsrullen for Østerild sogn,
der findes fra 1791, ses Christen Larsen Dahlgaard ikke optaget. Navnene

paa fadderne ved hans børns daab i Østerild Kirke giver heller ikke noget,

der kan lede paa sporet, skønt det den gang var almindeligt, at fadderne
var den nærmeste familie. Ganske vist nævnes en søster til Christen Larsen

Dahlgaard blandt fadderne, men desværre nævnes hverken hendes navn eller
hendes bopæl i fadderlisten. I øvrigt er navnet Christen Larsen i sig selv
saa almindeligt, at det ikke vil føre til noget resultat alene at interes

se sig for tilfældige personer med dette navn født indenfor et nærmere
geografisk omraade og indenfor et rimeligt aaremaal, nemlig ca. 1760-1764.

Christen Larsen Dahlgaard nævnes første gang i folketællingen 1787, da
han angives at være 24 aar gammel og tjenestekarl hos sin tilkommende hu

stru Maren Larsdatters bror Mikkel Larsen, fæstegaardmand i Østerild Søn

derby under Kølbygaard. Først omkring 1805 nævnes han med tilnavnet Dahl
gaard, og det er muligt, at han slet ikke har dette tilnavn fra forældre

ne, men fra en gaard, som han har haft en eller anden berøring med. I den

forbindelse er det nok værd at bemærke, at der netop laa en Dalgaard i 0sterild Sønderby, som i midten af 1700-tallet var fæstegaard under St. Re

strup. Saavel fæste- som skifteprotokoller fra dette gods er bevaret, men
desværre uden at man her finder spor af Christen Larsen Dahlgaards her
komst.

er født den 17. september 1762 i Hov, Sennels sogn, og han døde den 31.
juli 1811 samme sted.

Han blev døbt den 19. september 1762; Jens Hundals bar ham til daaben,
og faddere var Jep Hundal, Mikkel Back, Anders Hundahl og Mikkel Pedersens

hustru fra Hov.
Peder Christensen (Hundal) blev gift den 4. august 1798 i Hillerslev

Kirke med

Ane 7

Karen Nielsdatter

Hun er født 1768 i LI. Hillerslev, og hun døde den 18. maj 1855 i Hov.

Hun blev døbt den 19. juni 1768, og som faddere navnes Niels Boesen,
Jens Bisgaard, Christen Kortegaard, Christen Kroghs hustru Bennet og Peder

Nørgaards hustru Karen.
Den 28. juni 1792 ses den "29-aarige karl af reservemandskabet11 Peder
Christensen (Hundal) af Hov af herskabet paa Ullerupgaard at have faaet

fastebrev paa sin fødegaard i Hov, hvilken gaard faderen nu oplod for ham
med et hartkorn paa 6 tdr. 3 skpr. 2 alb. I fæsteprotokollen er intet op
lyst om landgildens størrelse, men det fremgaar, at han naturligt nok for

pligtede sig til at yde sine gamle foraldre aftægt og ophold af gaarden,
saalænge de levede, og at omgaas dem paa en "sønlig og kiarlig" maade.
Peder Christensen (Hundal) var nu faster indtil 1804, da han af justits-

raad Marcussen købte gaarden til selveje. Hartkornet blev nu ansat til 5

tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 13/5 alb., og overdragelsessummen var paa 1150 rdr.
hvoraf Peder Christensen (Hundal) laante de 804 rdr. i den almindelige en

kekasse mod en første-prioritet i den nyerhvervede gaard.
Efter Peder Christensen (Hundal)s død blev der i september 1811 afholdt

skifte i boet mellem enken og fællesbørnene Kirsten (Ane 3), 8 aar, Else
Margrethe, 6 aar, og Anne, 4 aar gammel. Som formynder for de 3 umyndige
piger mødte gaardmand Christen Graversen fra Hillerslev, medens gaardmand

Jens Bruusgaard fra Hov var lawærge for enken.

Fra boets registrering og vurdering kan af indbo-effekter nævnes: et

fyrretræsbord med skuffe under, en fyrretræsbank, en jernbilæggerkakkelovn
som alene sattes til 16 rdr., et stueur i blaamalet foderal, 6 rdr., et

fyrretræsskab, som indeholdt 10 forskellige bøger, to stole, diverse sen
gesteder med tilhørende sengetøj, en kobberbryggerkedel, vurderet til 20

let klædeskiste, som indeholdt afdødes garderobe, der bestod af en sort
hat, en sort vadmels-kjol, en vadmelstrøje, en sort vest, en blaa vadmelskjol, endnu en sort kjol, to blaa vadmelstrøjer, en kort blaa klædestrøje,

en damaskvest, en rød og grønstribet vest, et par skindbukser, et par sor

te vadmelsbukser, et par grønne bukser, et par blaa og et par hvide strøm
per, nogle skjorter og to par blaa vanter.
Paa gaardens loft fandtes 24 tdr. byg, der ialt sattes til 144 rdr.,
8 tdr. rug til 64 rdr., 7 tdr. havre til 30 rdr., 3 tdr. vikker og 4*5 læs

sort havre, 18 rdr«, og endelig 8 tdr. hvid havre, 32 rdr. Af besætning

nævnes paa gaarden en sort-brun 12-aars hoppe med et brunt føl ved siden,
150 rdr., en sortstjernet 16-aars hest til 50 rdr., en mørkegraa 7-aars

hest til 120 rdr., tre køer, 160 rdr., tre kvier og to studekalve, 136

rdr., samt en vædder til 16 rdr. Selve gaarden af hartkorn 5 tdr. 2 skpr.
3 fjdkr. 1 3/5 alb. vurderedes til 1460 rdr., og sammen med værdien af
indbo, redskaber og besætning androg dette ialt aktiver paa 2772 rdr. Af

gældsposter nævnes først og fremmest prioritetsgælden paa 804 rdr. til
enkekassen samt endvidere forskellig anden løs gæld. Saaledes skyldte boet

75 rdr. til Lars Christensen Kiær i Hov, 50 rdr. til Anders Grishauge i
Thisted, 25 rdr. til Jens Jepsen i Hundal, 30 rdr. til Christen Neergaard

paa Momtoft, 100 rdr. til Niels Kortegaard i Hillerslev og en skattegæld
paa 100 rdr. Hertil kom, at tjenestekarlen Peder Christiansen havde et løn

tilgodehavende paa 40 rdr. og tjenestepigen Anne Marie et paa 20 rdr. En

delig kan nævnes, at afdødes begravelse havde kostet 120 rdr., hvorfor en
ken krævede et tilsvarende beløb sat til side til sin begravelse. Passi
verne androg herefter ialt 1393 rdr., hvortil kom omkostninger ved skiftets
afholdelse, saaledes at der i boet blev et overskud paa 1333 rdr. minus
i arveafgifter. Der blev herefter godt 663 rdr. til enken og godt 221

rdr. til hver af de 3 døtre. Man skal dog ikke lade sig imponere af de
temmelig store pengebeløb - her tænkes især paa vurderingerne af indbo og

besætning -, idet aaret 1811 var et kriseaar i dansk økonomi, som jo led
skibbrud med statsbankerotten godt et aar senere.
Karen Nielsdatter var kun enke kort tid, for allerede den 16. nobember

1811 indgik hun i Sennels Kirke nyt ægteskab med ungkarl Jens Jeppesen Hun
dahl, som derefter overtog gaarden og drev den indtil sin død den 16. maj
1830, 56 aar gammel.

Karen Nielsdatter sad nu atter som enke i en alder af 62 aar* og i den
situation valgte hun at fortsætte driften af gaarden hjulpet af datteren

Kirsten og svigersønnen Christen Christensen Dahlgaard (Ane 2), til hvem
hun derpaa den 6. oktober 1847 afhændede gaarden* der ved matrikuleringen

i 1844 havde faaet ændret sit hartkorn til 5 tdr« 1 skp. 3 fjdkr. 1^ alb.

og var blevet skyldsat under matrikel nr. 3 af Hov. Overdragelsessummen
var paa 800 rdr., hvortil kom en nærmere bestemt aftægt til Karen Niels
datter* kapitaliseret til en værdi af 65 rdr. om aaret. Om de ydelser* som
svigersønnen skulle præstere* hedder det, at de omfattede aarlige præsta

tioner paa 2 tdr. rug* 2 tdr. byg, 12 pund smør, 12 pund ost* to torsk,
1 skp. salt, et pund humle, 80 hønseæg, 24 pund flæsk, 24 pund kød, to

fede gæs* 4 pund talg og til ildebrændsel 3 læs skudtørv, 2 læs fladtørv
og et læs lyng samt endelig i kontanter 2 rdr. Dagligt skulle Karen Niels
datter endvidere have leveret en liter mælk, og endelig skulle hun have

to faar frit fodret og græsset paa gaarden samt ret til* saafremt hun øn

skede det* at faa en pige til sin opvartning* hvilken piges kost og løn
skulle betales af svigersønnen. Endelig skulle hendes korn bringes frit
til og fra mølle, og hun havde ret til - naar hun ønskede det - at anven
de gaardens brønd og gruekedel samt bageredskaber.

3. GENERATION»

Ane 10

Lars Mikkelsen

er født ca. 1715, og han døde den 18. januar 1781 i østerild Sønderby,

ifølge kirkebogen 65 aar, 8 maaneder og 14 dage gammel.
Lars Mikkelsen var gift med

Ane 11

Bodil Jensdatter

men vielsen er forgæves søgt i Hjardemaal, Østerild og Hundstrup sogne.
Bodil Jensdatter er født 1726 i Hjardemaal, og hun døde den 27. decem

ber 1791 i Østerild Sønderby og blev begravet den 3. januar 1792.
Hun blev døbt den 27. oktober 1726; Anders Christensens hustru bar hen
de til daaben, Johanne Sørensdatter stod hos, og faddere var Niels Larsen,

Niels Borup og Niels Schytt, alle af Hjardemaal.
Lars Mikkelsen var i øvrigt ved ægteskabets indgaaelse enkemand efter

Margrethe Christensdatter, med hvem han var blevet gift den 29. september

1743 i Østerild.
Lars Mikkelsen var fæster af en gaard under Kølbygaard, og efter hans
død overgik fæstet til enken, der videredrev gaarden indtil sin død. Der

blev da paabegyndt et skifte mellem børnene Mikkel Larsen, hjemme paa

gaarden, Christen Larsen, bosat i Hjardemaal sogns Klit, Else Larsdatter,

gift med Anders Haugtoft i Østerild, Ane Marie Larsdatter, tidligere gift
med Lars Haastrup i Esdal, Hjardemaal sogn, der nu var afgaaet ved døden

(og havde efterladt sig sønnen Lars, 5 aar, og datteren Grethe, 4 aar gam
mel) samt endvidere datteren Bodil Larsdatter, gift med Christen Baarup i
Hjardemaal, datteren Margrethe, der var ugift, og endelig datteren Maren,
der, mens skifteforretningen stod paa, indgik ægteskab med Christen Larsen

Dahlgaard (Ane 4).
Af værdier i boet kan i øvrigt nævnes en kakkelovn, et stueur, et ege
træsbord, to fyrretræsborde, en stor kobbergruekedel, fjorten trætallerkner,

fire røde fade og to røde krus samt en besætning paa fem heste, to plage,
fire køer, tre kvier, fire kalve, tolv faar, to væddere, et gammelt svin
og en polt.

Paa skiftet enedes alle om at overlade fæstet paa gaarden i Østerild
Sønderby til broderen Mikkel Larsen og i øvrigt lade ham overtage samtlige
boets værdier, mod at han svarede til gælden. Ud af boet tog man blot af-

Margrethe Larsdatter.
Desværre er det ikke muligt at fastslaa med sikkerhed, hvem Lars Mik

kelsen var søn af. Han synes først at vare kommet til sognet Østerild kort
før sit første ægteskabs indgaaelse i 1743, og fadderlisterne ved børnenes
daab antyder intet om, at han skal have haft slægtninge i Østerild sogn,

hvis kirkebog først eksisterer fra 1720. Usandsynligt er det da heller

ikke, at han kan have været fra Hjardemaal sogn, hvor jo ogsaa hans anden

hustru kom fra. En gennemgang af dette sogne kirkebog viser, at der netop
i april 1715 fødtes en Lars Mikkelsen her, nemlig Mikkel Larsen paa Bloks-

gaards søn, der døbtes den 26, maj 1715 i Hjardemaal Kirke. Denne Mikkel
Larsen paa Bloksgaard er født 1682 paa Bloksgaard som søn af Lars Sørensen

og hustru Anne Mikkelsdatter, som blev gift 1678 i Hjardemaal. Selv døde

Mikkel Larsen allerede i august 1720 paa Bloksgaard, blot 37 aar gammel,
og saa vidt vides havde han ikke andre børn end sønnen Lars.
Skønt det saaledes forekommer overordentligt sandsynligt, at vor Lars

Mikkelsen er identisk med Mikkel Larsens søn fra Bloksgaard, lader forhol
det sig dog ikke hverken be- eller afkræfte, idet de bevarede arkivalier
ikke giver nærmere holdepunkter. Saaledes har det ikke været muligt at finde noget fæstebrev udstedt til Lars Mikkelsen paa gaarden i Østerild Søn
derby, og et skifte efter ham selv og hans første hustru er ligeledes for
gæves søgt, hvorimod skiftet efter hans anden hustru Bodil Jensdatter er

indført i den ellers saa velbevarede Kølbygaards skifteprotokol. Forkla
ringen paa dette kan vel være den, at slægten Berregaard, der ejede Kølby-

gaard i mere end 125 aar, endvidere var ejere af bl.a. Vesløsgaard, hvorfr;

inden protokoller er bevaret, og de to godsers administrationsomraader kan
saaledes have overlappet hinanden, saa at Lars Mikkelsen egentlig oprinde

lig har været fæster under Vesløsgaard.

Ane 12

Christen Pedersen Hundal

er født 1730 i Hundal, Sennels sogn, og han døde 1801 i Hov, Sennels sogn,
og blev begravet den 20. august.

Han blev døbt den 13. august 1730, og som faddere nævnes Lars Jepsen,

Niels Hvas, Thøger Jespersen, Jep Christensen og Jens Heegaards hustru.

Christen Pedersen Hundal blev gift den 2. marts 1756 i Thisted med

Ane 13

Kirsten Christensdatter

Forlovere ved vielsen var Christen Jensen fra Faartoft og Jep Pedersen

Hundahl.

Kirsten Christensdatter er født 1732, hvor vides ikke, idet forældrene

først 1735 er tilflyttet Faartoft i Thisted Landsogn. Hun ses ikke døbt i
hverken Thisted eller V. Vandet sogn, hvor moderen var fra, og hvor foræl

drene blev gift 1731. Kirsten Christensdatter døde den 5. november 1764 i

Hov og blev begravet den 12. november.
Christen Pedersen Hundal ses den 14. april 1760 af godset Ullerupgaards

ejer Lars Toft at have faaet fæstebrev paa den gaard i Hov, som Terkel
Christensen indtil da havde været fæster af men nu formedelst alderdom af

stod. Gaarden havde et hartkorn paa 6 tdr. 3 skpr. 2 alb., og i aarlig

landgilde skulle Christen Pedersen Hundal til herskabet paa Ullerupgaard
svare 6 tdr. og 4 skpr. byg, ligesom han skulle yde halvgaards hoveri. End

videre var han forpligtet til at yde den tidligere fæster Terkel Christen
sen en aarlig aftægt paa 2 tdr. rug og 2 tdr. byg samt 1 rdr., saalænge

denne levede.

Christen Pedersen Hundal og Kirsten Christensdatter fik børnene Birthe,
født 1756, død lille, Jesper, født 1757, død lille, Jesper, født 1759, og

Peder (Ane 6), født 1762. Derefter afgik Kirsten Christensdatter ved døden
i 1764 blot 32 aar gammel, og den 5. december det aar blev der afholdt

skifte efter hende mellem enkemanden Christen Pedersen Hundal og fælles
børnene Jesper, 5 aar, og Peder, 2 aar gammel. Skifteforvalteren foreslog,
at man helt undgik udgifter, der var forbundet med at afholde skifte, idet

det stod helt klart, at passiverne ville være langt større end aktiverne.
Baggrunden for dette var ikke Christen Pedersen Hundals uduelighed, men

"den i Aaret 1763 i Gaarden opkomne store og bedrøvelige Ildebrand". Paa

de tider fandtes ingen brandforsikring, og den efterfølgende sommer 1764

havde herremanden paa Ullerup derpaa ladet gaarden genopbygge, skaffet for
nøden sæde- og ædekorn til veje samt betalt en del af de forfaldne konge

lige skatter m.m. fra tidspunktet for ildebranden og indtil dato. Alt det

te skulle imidlertid rent faktisk have været betalt af Christen Pedersen
Hundal, der imidlertid selvfølgelig ikke har været i besiddelse af disse
penge, hvorfor de hvilede som et passiv paa boet. Man blev herefter enige
om at undlade en registrering og vurdering, med hvilken beslutning skifte

forretningen efter Kirsten Christensdatter sluttede.

Christen Pedersen Hundal var kun enkemand kort tid, hvorpaa han den 15.
februar 1765 i Sennels Kirke indgik nyt ægteskab med Margrethe Thomasdatter fra Malle, der døde den 1. februar 1812 i Hov, 77 aar gammel.

I folketællingen 1787 for Hov figurerer Christen Pedersen Hunsdal paa
gaarden sammen med sin anden hustru og sine to sønner af første ægteskab.
I 1792 afstod Christen Pedersen Hundal derpaa fæstet paa gaarden til søn

nen Peder (Ane 6) og gik sammen med sin hustru paa aftægt hos denne.

Ane 14

Niels Christensen Kortegaard

der desuden i arkivalierne nogle steder kaldes Christensen Kieldtoft, er
født 1743 i St. Hillerslev, og han døde 1796 i Li. Hillerslev og blev be

gravet den 28. juni.

Han blev døbt den 24. februar 1743; Christen Pedersens hustru bar ham
til daaben, og faddere var Lars Kieldtoft, Anders Malle, Else Malle og Pe
der Pedersens hustru.

Niels Christensen Kortegaard blev trolovet den 30. oktober 1761 og gift
den 11. december samme aar i Hillerslev Kirke med

Ane 15

Else Nielsdatter

Hun er født 1734 i LI. Hillerslev, og hun døde 1796 samme sted og blev
begravet den 26. maj.

Hun blev døbt den 2. februar 1735, og som faddere nævnes Maren Bertels-

datter, Anna Vert, Niels Andersen, Niels Bertelsen og Peder Vandet.
Niels Christensen Kortegaard var fæstegaardmand i LI. Hillerslev, og
har muligvis overtaget fæstet her efter svigerfaderen, men desværre er fæ

stebrevet til ham forgæves søgt i den bevarede fæsteprotokol for Ullerupgaard Gods.
I folketællingen 1787 for Li. Hillerslev figurerer han paa gaarden sam

men med hustruen og børnene Anne Marie, 23 aar, Christen, 21 aar, Karen,

19 aar, Niels, 16 aar, og Kirsten, 12 aar gammel.
Som det fremgaar af foranstaaende døde Niels Christensen Kortegaard og
hustru med kun ca. 1 aars mellemrum, og efter den længstlevendes død blev

der derpaa den 29. juni 1796 paabegyndt skifte i boet efter de to døde æg

tefæller. Skifteforretningen blev ledet af herremanden til Ullerupgaard
kancelliraad Tofts fuldmægtig Poul Holst, og som arvinger nævnes datteren

Anne Marie, gift med Christen Graversen i Hillerslev, sønnen Christen, dei

imidlertid var afgaaet ved døden 4 dage forinden# datteren Karen, 27 aar
og opholdende sig hjemme paa gaarden, samt endelig sønnen Niels, 23 aar,

og datteren Kirsten, 20 aar, ligeledes begge opholdende sig hjemme paa

gaarden. Fra datteren Anne Marie og hendes mand forelaa et skrifligt arve-

afkald, saaledes at der herefter reelt blot var tale om 3 arvinger, nemlig
Karen, Niels og Kirsten. Som formynder for Niels mødte farbroderen Christen
Nielsen Kortegaard af Kaastrup, medens Karen og Kirsten som formynder havde

deres morbroder Baar Nielsen fra st. Hillerslev.
Ved skifteforretningen den 29. juni 1796 foretog man en registrering
og vurdering af samtlige boets effekter, og her kan af løsøre først og

fremmest nævnes: I dagligstuen; En l*j lispunds bilæggerkakkelovn med skuf
fe, tre sengesteder med tilhørende sengetøj bestaaende af olmerdugsover-

og underdyner, hovedpuder og lagner, tyve lermælkekar, to ølkrus, en flø

debøtte, seks hornskeer, to smaa medikamentflasker, en messinglysestage,

et messingstrygejern, en blaa og hvid urtekrukke, en lakeret pæglflaske,
en tincirkel, en bønnebog og en bibel samt et studsglas, en mælkehylde og
tre kartunsgardiner. I storstuen nævnes et indelukket sengested med tilhø

rende sengetøj, et fyrretræsbord paa fod, to brunmalet fyrretræskister,
hvoraf den ene indeholdt Niels Christensen Kortegaards garderobe samt nog
le dokumenter og papirer, medens den anden indeholdt Else Nielsdatters og
den ligeledes afdøde søn Christens garderobe, hvilke kister begge blev af-

laast og forseglet, samt endelig en brunmalet jernbunden kiste uden ind
hold, en uldsaks og to par støvler.

I ølkammeret nævnes bl.a. et vinanker med to jernbaand, et blaat og

hvidt hollandsk ølkrus, to gamle stenfade, et grønt stenkrus, en træøltragt,
en gammel tintallerken, tre sorte bouteiller, tolv hvide stentallerkner

og en musefælde. Herudover nævnes af rum et sengekammer med et stolpesen

gested med tilhørende sengetøj, et fadebur indeholdende bl.a. to vinankre,
et par kværne, et mangelbræt, en kærne med stang og en kobberkedel, samt
endelig køkken og bryggers indeholdende det sædvanlige husgeraad. Paa stue

husets loft nævnes bl.a. 4 tdr. byg og 2 tdr. vikker (ærter).
Herudover nævnes diverse redskaber samt af kreaturer fire heste, to

føl, to køer, tre kvier, en studekalv, otte gamle faar med fem lam, fire
aarings-væddere og en aarings-galt. Endelig kan som noget paa den tid paa

fæstegaardene ret ualmindeligt nævnes to jumper med tilbehør, hvilket an
tyder, at Niels Christensen Kortegaards hoveriydelser til herskabet synes

at have foregaaet i form af persontransport.

Den 16. juli 1796 mødtes man atter for at foretage den afsluttende skif

teforretning, og her blev nu boets løsøre opgjort til 261 rdr. Endvidere

viste det sig imidlertid, at boet ifølge et par panteobligationer havde
tilgodehavender paa 20 rdr. hos Søren Jensbye og paa 100 rdr. hos Gravers

Nielsen i Kielsgaard. Endelig havde afdøde Niels Christensen Kortegaard

den 1. maj 1780 faaet skøde paa gaardens anpart i tienderne, hvilken an
part havde en værdi til 47 rdr. Aktiverne beløb sig herefter til 428 rdr.,

men der viste sig nu at være en hel del passiver. Først og fremmest havde
afdøde Niels Christensen Kortegaard endnu ikke betalt for overtagelsen af

tienderne, saaledes at der stadig skyldtes 47 rdr. Christen Graversen i
Hillerslev (svigersønnen) havde 2 rdr. tilgode for noget udført tømrerar

bejde, tjenestekarlen Niels Roe krævede 12 rdr. i tilgodehavende lønnin

ger, og købmand Jens Lundorph i Thisted havde ifølge regning 16 rdr. til
gode for leverede varer, hvortil kom begravelsesomkostninger paa 20 rdr.

samt udgifterne til skiftets afholdelse paa 11 rdr. Den største gældspost

var og blev dog herskabet paa Ullerupgaards krav i boet med henvisning til

den synsforretning, der i sin tid var blevet afholdt i forbindelse med
Niels Christensen Kortegaards overtagelse af fæstet. Det drejede sig om et

beløb paa ikke mindre end 222 rdr. omfattende istandsættelse af gaardens
bygninger samt de redskaber og den besætning, der havde været paa gaarden

ved fæstets overtagelse. Passiverne beløb sig herefter til 335 rdr., saa
ledes at der blev 93 rdr. til deling mellem børnene, hvilket beløb fordel

tes med halvparten til sønnen Niels og en fjerdepart til hver af pigerne

Karen og Kirsten. Fæstet paa gaarden blev derefter overtaget af Niels.

4. GENERATION.

Ane 22

Jens Lauritsen

er født ca. 1678, og han døde ved aarsskiftet 1735-1736 i Hjardemaal og
blev begravet den 4. januar 1736.

Han blev gift den 2. januar 1715 i Hjardemaal Kirke med

Ane 23

Maren Christensdatter Krog

Hun er født 1695 i Hjardemaal, og hun døde 1743 samme sted og blev be

gravet søndag mellem jul og nytaar.
Hun blev døbt den 21. marts 1695, og som faddere nævnes Just Hansen,
Peder Mikkelsen, Villads Munch, Margrethe Krogh og Niels* pige fra Bakken.

Jens Lauritsen ses den 29. september 1714 af Enevold Berregaard til

Kølbygaard at have faaet fæstebrev udstedt paa det husmandssted i Hjarde

maal, som hans svigermoder Bodil Thomasdatter indtil da havde haft i fæste,
men som hun nu oplod for ham. I aarlige afgifter skulle han til herskabet
svare 3 mk. i hus- og hoveripenge, saa der maa have været tale om et meget

lille husmandssted. I øvrigt fremgaar det af fæstebrevet, at Jens Laurit
sen var født i Liid sogn, hvorfor hans forældre maa have boet her, før de

dukkede op i Hjardemaal.
Den 1. februar 1736 blev der afholdt skifte efter Jens Lauritsen mellem

enken Maren Christensdatter Krog og fællesbørnene Christen, 18 aar, Lau
rits, 15 aar, Jens, 11 aar, Bodil, 9 aar, og Peder, 2 aar gammel, for hvil

ke farbroderen Niels Lauritsen af Hjardemaal var formynder. Det fattige
bo blev ialt blot opgjort til 45 rdr., og største værdi var 3*1 tdr. sæde
land i Hjardemaal Mark, sat til ialt 28 rdr. Af besætning nævnes to køer
til ialt 5 rdr., en kvie, en kalv og fire ”sygelige” faar. Passiverne var

paa blot 18 rdr. og omfattede bl.a. herskabets krav til reparation af hu

sets 8 fag og ladens 9 fag. Der blev saaledes 28 rdr. til arv og deling,
og deraf tilfaldt enken forlods halvdelen medens den anden halvdel fordel
tes med ca. 3 rdr. til hver søn og ca. 1*2 rdr. til hver datter.

Den 8. februar 1744 blev der afholdt skifte efter Maren Christensdatter

Krog, og her blev jordarealet paa Hjardemaal Mark, ialt 35.000 kvadratalen

sædeland, atter vurderet til 28 rdr. Passiverne var imidlertid nu paa 62
rdr., saa en slutopgørelse viste, at boet var insolvent. I øvrigt oplyses
det, at der i boet ikke fandtes noget skøde paa det nævnte jordareal.

Ane 24

Peder Jepsen

der boede i Hundal, Sennels sogn, er født omkring 1690, og han døde 1746

i Hundal og blev begravet den 6. juli.

Han var gift med

Ane 25

Karen Sørensdatter

Hun er født omkring 1700, og hun døde 1744 i Hundal og blev begravet
den 31. maj.

Den 22. december 1712 blev der afholdt skifte efter den velhavende Tho
mas Graversen i Thisted, der efterlod sig en del jordegods, heriblandt en
gaard i Hundal af hartkorn 4 tdr. 3 fjdkr. 1 alb., hvilken gaard var bort

fæstet til Jep Andersen, som maa antages at have været far til vor Peder
Jepsen.

Heller ikke om Karen Sørensdatters herkomst kan der siges noget sikkert
men hun er sandsynligvis datter af den Søren Christensen, der i matriklen

1688 sammen med Christen Gregersen nævnes som faster af den ene af de to
Strømgaarde under Hundal by af hartkorn 3 tdr. 3 skpr. 3 fjdkr.

Ane 26

Christen Jensen

er født omkring 1700, hvor vides ikke, og han levede endnu 1756, da han

nævnes som forlover for datteren, men hans død er herefter forgæves søgt
i Thisted Landsogn.

Det maa anses for særdeles sandsynligt, at Christen Jensen er identisk

med den person af samme navn, der fødtes 1703 i Faartoft, Thisted Landsogn
som søn af Jens Nielsen og hustru Anne Torstensdatter, men desværre lader
det sig ikke bevise.

Christen Jensen blev trolovet den 7. juni 1731 og gift den 17. juli

samme aar i V. Vandet Kirke med

Ane 27

Birthe Christensdatter Stentoft

Forlovere ved vielsen var Jens Holder fra V. Vandet og Jens Jepsen Nør

gaard fra Sennels.
Birthe Christensdatter Stentoft er født ca. 1710 i V. Vandet, og hun
døde 1753 i Faartoft og blev begravet den 21. december.

Christen Jensen og Birthe Christensdatter Stentoft synes først at være

tilflyttet Faartoft i Thisted Landsogn omkring 1734. I hvert fald er par

rets ældste barn Kirsten (Ane 13) hverken født i Faartoft eller i V. Van
det, medens derimod broderen Jens fødtes sidst paa aaret 1735 i Faartoft,
der ogsaa er fødested for de efterfølgende børn Ingeborg, født 1739, Karen,

født 1742, og Helle, født 1745.

I den til ca. 1740 ajourførte matrikel ses Christen Jensen opført som
fæster af gaard matrikel nr. 2 i Faartoft. Hovedparten af gaardens jorder
med et hartkorn paa 4 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. ejedes af Thisted Kirke,
medens resten med 3 skpr. 1 alb. hørte under Ullerupgaard. Samme gaard ses

i øvrigt i den til ca. 1708 ajourførte matrikel at have været bortfæstet
til den Jens Nielsen, som formodes at være Christen Jensens far.

Ane 28

Christen Pedersen Kortegaard

er født ca. 1711 i Agerholm, V. Vandet sogn, og han døde 1743 i St. Hil
lerslev og blev begravet den 28. april.

Han blev trolovet den 27. oktober 1741 og derefter gift i Hillerslev

Ane 29

Maren Nielsdatter

Hun er født 1704 i St. Hillerslev, og hun døde 1769 samme sted og blev

begravet den 8. oktober.
Hun blev døbt den 5. oktober 1704, og faddere var Christen Jepsen, Ber
tel Vognsen, Karen Andersdatter fra Brund og Ane Jensdatter.

Efter Christen Pedersen Kortegaards død ses Maren Nielsdatter at have
indgaaet nyt ægteskab den 23. januar 1744 med Niels Madsen Nedergaard,
der i øvrigt døde 1762 i St. Hillerslev og blev begravet den 22. august,

46 aar gammel.

Christen Pedersen Kortegaard var fæster i St. Hillerslev under Ullerup
gaard, og at dømme efter den besætning, der var paa gaarden, maa der have

været tale om et jordti 1 liggende med et hartkorn paa en 3-4 tdr. Sandsyn

ligt er det ogsaa, at han har overtaget fæstet fra svigerfaderen, men des
værre er han ikke nævnt i den til ca. 1743 ajourførte matrikel. Det maa
dog anses for sandsynligt, at han lige med svigerfaderen har været fæster

af dels en part af gaard nr. 24 og dels en part af gaard nr. 28, begge i
St. Hillerslev.

Den 28. maj 1743 blev der afholdt skifte efter Christen Pedersen Korte-

gaard mellem enken Maren Nielsdatter og parrets eneste fællesbarn sønnen

Niels (Ane 14}, der da blot var 12 uger gammel. Som formynder for den umyndige dreng mødte hans farfar Peder Christensen Smed fra Agerholm i V.
Vandet sogn, medens Christen Pedersen Ibsen fra LI. Hillerslev var værge
for enken Maren Nielsdatter. Gaardens indbo ses ifølge registreringen at

have været af yderst spartansk karakter, og afdøde Christen Pedersen Kor-

tegaards garderobe bestod af en ny og en gammel graa kjol, en sort kjol,

en rød vadmelsvest, en skindvest, en blaa vadmelsvest, to gamle blaa trø

jer, to hvide vadmelstrøjer, en gammel skindtrøje, et par nye og et par
gamle skindbukser, to par vadmelsunderbukser, et par sorte bukser, en
stribet kallemankes brøstdug, en stribet "hverkens" brøstdug, tre hørgarns
skjorter, en blaargarnsskjorte, tre hvide og tre brogede halsklude, en
hvid halskrave, et par sorte strømper, to par graa vanter, et par lodne

handsker, to hatte, to kapudshuer, tre par støvler og et par nye sko, en
garderobe, der paa den tid, de sociale forhold taget i betragtning var

temmelig omfattende.

Af redskaber nævnes paa gaarden en beslagen vogn med tilbehør, vurderet

til 10 rdr., et par arbejdsvogne, en plov med tilbehør, to gamle træharver,
tre grebe, en hakkelseskiste, to skovle, en tørvespade, to plejle og to

forke og fire river. Gaardens besætning, der var langt det mest værdifulde
i boet, bestod af ikke mindre end en sortstjernet hest, fem gode hopper,

to plage, tre køer, en stud, en studeungnød, en kvie, en kalv, tolv faar
med otte lam, to væddere samt fire gæs og en gase.

I øvrigt var der i boet værdier for ialt 127 rdr., men passiverne var
paa ikke mindre end 138 rdr., saa der kunne intet blive til arv og deling.
Trods underskuddet i boet besluttede Maren Nielsdatter dog ”af kiærlighed
til sit Barn og til paamindelse af hans salig Fader” at skænke ham faderens

kiste med indhold af klæder med videre til en værdi af ialt 16 rdr. 5 mk.

12 skill.

Ane 30

Niels Baarsen

er født ved aarsskiftet 1700-1701 i Kaastrup, og han døde 1786 i LI. Hil
lerslev, Hillerslev sogn, og blev begravet den 14. januar.

Han blev døbt den 6. januar 1701, og faddere var Maren Jensdatter Bis-

gaard, Kirsten Nielsdatter, Christen Jensen, Jens Jensen og Bolle Christen
sen.

Niels Baarsen var gift med

Ane 31

Karen Bertelsdatter

Vielsen har antagelig fundet sted i Hillerslev, hvis kirkebog imidler
tid mangler vielsesindførsler for aarene 1728-1739.
Karen Bertelsdatter er født 1703 i Li. Hillerslev, og hun døde 1780

samme sted og blev begravet den 27. august.
Hun blev døbt den 23. september 1703, og som faddere navnes Christen

Jensen og Peder Jensen fra St. Hillerslev samt Anders Pedersen, Maren
Christensdatter og Maren Larsdatter fra Li. Hillerslev.

Niels Baarsen var sine foraldres ældste barn, hvorfor det maa formodes,
at han har siddet som faster af fødegaarden i Li. Hillerslev, en gaard
paa oa. 4 tdr. hartkorn hørende under Ullerup Gods.

5. GENERATION.

Ane 44

Lars Jensen

er født omkring 1630, og han døde 1720 i Hjardemaal og blev begravet den
1. maj.
Ifølge oplysninger fra det fastebrev, som udstedtes til sønnen Jens
(Ane 22) var denne født i Liid sogn, hvorfor Lars Jensen maa have boet hei

i en aarrakke, inden han dukkede op i Hjardemaal, hvor foruden Jens ogsaa
sønnen Niels var bosat. Om Lars Jensens forhold i øvrigt og, hvem han var
gift med, vides intet.

Ane 46

Christen Pedersen

der var fæstehusmand i Hjardemaal, er født omkring 1650, og han døde før

1714, da hustruen nævnes som enke.
Han var gift med

Ane 47

Bodil Thomasdatter Krog

Hun er født ca. 1652, og hun døde 1719 i Hjardemaal og blev begravet
den 24. januar.

Den 29. september 1714 ses parrets svigersøn Jens Lauritsen (Ane 22)
af Enevold Berregaard til Kølbygaard at have faaet fæste paa det husmands«
sted i Hjardemaal, som hans svigermor Bodil Thomasdatter Krog indtil da

havde været fæster af.

Ane 54

Christen Christensen Steentoft

er født omkring 1670 paa gaarden Stentoft i V. Vandet sogn, og han levede
saa vidt vides endnu i 1730erne, men er i øvrigt forgæves søgt død og be

gravet i V. Vandet, Thisted og Sennels sogne.
Christen Christensen Steentoft blev gift første gang den 25. september

1698 i V. Vandet Kirke med Karen Jensdatter, der allerede afgik ved døden
den 9. maj 1701, 22 aar gammel, hvorefter han indgik nyt ægteskab den 8.
oktober 1702 i V. Vandet Kirke med

Ane 55

Helle Christensdatter Dragsbech

Hun er født ca. 1680 i Klitmøller, V. Vandet sogn, men hendes død er
ligeledes forgæves søgt i sognets kirkebog.

I den til ca. 1708 ajourførte matrikel er Christen Christensen Steentoft opført som fæster af gaard nr. 5 i V. Vandet, hvilken gaard han havde

overtaget fæstet paa efter faderen. I den til ca. 1740 ajourførte matrikel
nævnes han paa samme gaard, af hvis hartkorn de 4 tdr. 1 skp. ejedes af
Thisted Skole, medens de resterende 5 skpr. 2 fjdkr. ejedes af Oluf Poul
sen Dragbech, der i øvrigt var af samme slægt, som Helle Christensdatter
Dragsbech.
Christen Christensen Steentoft fik i sit første ægteskab børnene Chri

sten, født 1699, og Enevold, født 1701, og i andet ægteskab fødtes børnene
Karen, født 1703, Enevold, født 1705, Niels, født 1708, Birthe (Ane 27),
født ca. 1710 (kirkebogen mangler daabsindførsler i perioden 1708-1715),

Mikkel, født ca. 1712, og endelig Christen, født 1715, død 1716.

Ane 56

Peder Christensen Smed

er født ca. 1670 paa Smedsgaard i Agerholm, V. Vandet sogn, og han døde

den 10. december 1751 om aftenen samme sted, i kirkebogen angivet 81 aar,

2 maaneder og nogle uger gammel. Han blev begravet den 16. december.
Peder Christensen Smed var gift med

Ane 57

Bodil Thomasdatter

der døde den 28. marts 1759 om aftenen i Agerholm og blev begravet den 4.
april, angivet 78 aar, 3 maaneder og 3 uger gammel.

Peder Christensen Smed er i den til ca. 1740 ajourførte matrikel opført

som fæster af gaarden kaldet Sanden i Agerholm, en mindre gaard med et
hartkorn paa 1 td. 7 dkpr. 1 fjdkr. 1 alb., hvilket hartkorn i øvrigt bl.

a. var sat saa lavt paa grund af de store sandflugtsskader, som havde fun

det sted i Peder Christensen Smeds far tid. I øvrigt ses gaarden at have
hørt under Hundstrup Præstegaard.

Ane 58

Niels Pedersen Kortegaard

er født ca. 1656 i Hillerslev, og han døde 1718 samme sted og blev begra

vet den 13. november.

Han blev trolovet den 2. februar 1691 og gift den 21. juni samme aar i
Hillerslev Kirke med

Ane 59

Maren Jensdatter

der døde 1747 i Hillerslev og blev begravet den 30. april, 82 aar gammel.
Det maa anses for sandsynligt, at Maren Jensdatter var en datter af

den Jens Pedersen i Kjeldtoft, Hillerslev, der nævnes som fæstegaardmand
her i aarene 1662-1674, og som i øvrigt var gift med den Maren Christens-

datter, der ifølge et tingsvidne af 7. oktober 1662 skulle have udbetalt
noget arv efter sine forældre Christen Christensen og Dorthe Pedersdatter,

som boede og døde i Ræhr.
Niels Pedersen Kortegaard ses i den til ca. 1708 ajourførte matrikel

opført paa gaard nr. 24 i Hillerslev sammen med Bertel Vognsen og Niels

Bertelsen. Gaarden havde et hartkorn paa 4 tdr. 1 skp. 3 fjdkr., og det
oplyses, at den tidligere fæster af Niels Pedersen Kortegaards halvpart

havde været dennes fader Peder Nielsen. Desuden nævnes Niels Pedersen Kor
tegaard imidlertid som fæster paa gaard nr. 28 i Hillerslev, hvor han li
geledes som medfæstere havde Bertel Vognsen og Niels Bertelsen.

Ane 60

Baar Nielsen

er født ca. 1654 i Kaastrup, og han døde 1734 i LI. Hillerslev og blev be
gravet den 7. november.

Han blev trolovet den 3. december 1699 og senere gift i Kaastrup Kirke

med

Ane 61

Bendit Pedersdatter

Hun er født ca. 1669 i Kaastrup, og hun døde 1715 i Li. Hillerslev og

blev begravet den 5. august.
Baar Nielsen og Bendit Pedersdatter boede efter ægteskabets indgaaelse
nogle aar i hjemsognet Kaastrup, hvor det maa formodes, at Baai Nielsen

som ældste søn har videredrevet fødegaarden efter moderens død 1681. End

nu 1701 boede parret i Kaastrup, men derefter flyttede de til LI. Hiller
slev, hvor Baar Nielsen fik fæste paa en gaard med et hartkorn paa ca. 4

tdr. hørende under Ullerup Gods.

Den 30. august 1715 blev der afholdt skifte efter Bendit Pedersdatter

mellem enkemanden og børnene Niels (Ane 30), 15 aar, Peder, 11 aar, Jens,
9 aar, og Kirsten, 6 aar gammel. Som formynder for de 4 umyndige børn mød

te Peder Christensen fra Ballerum, Christen og Niels Bisgaard fra Kaastrup
samt Niels Poulsen fra Kaastrup. Af boets registrering og vurdering fremgaar det, at der var tale om et temmelig stort stuehus, idet der her næv

nes en dagligstue, en storstue, en vesterstue, et mellemkammer og et bryg
gers samt en kælder under stuehuset. I øvrigt nævnes af løsøre-effekter

bl.a. et bord, et skab med laas, en foldeseng, et vægskab, to senge med
tilhørende sengetøj, endnu et bord, tolv trætallerkner, toogtyve mælkebøt
ter, ti stenfade, tre stenkrus, to stole og endnu et sengested med senge
tøj. Af besætning paa gaarden var der bl.a. fem heste, en plag, et føl og

tre køer og fire ungstude, ialt vurderet til 95 rdr.

Boets samlede aktiver androg 242 rdr., medens herskabet ifølge loven
af 15. januar 1701 og ifølge gaardens hartkorn gjorde krav paa fire heste
til ialt 40 rdr., plov, vogn og harve til 10 rdr. 4 mk. samt 8 tdr. sæde

byg, 1 td. rug, 3 tdr. hvid havre, 5 tdr. sort havre og 2*j tdr. blandsæd.

Hertil kom, at der skyldtes skatter med 2 rdr. 3 mk. , at en pige havde et
løntilgodehavende for et aar paa 3 rdr. 2 mk., og at der til ædekorn

skulle reserveres 8 tdr. rug og 8 tdr. byg. Til udbedring af gaardens byg
ninger krævedes 10 læs tag af 3 mk. og efter fradrag i aktiverne blev der

derefter til arv og deling 155 rdr., hvilket viser, at der var tale om et

efter den tids forhold mere velstillet hjem. Overskuddet fordeltes med

halvdelen til enken, medens den anden halvdel tilfaldt sønnerne med 15
rdr. til hver og datteren Kirsten det halve, hvilket sidste beløb faderen

imidlertid fordoblede, saaledes at Kirsten fik det samme som sine brødre,
hvortil kom, at hendes mor "paa sit yderste" havde lovet hende sin efter

ladte garderobe.
Det maa antages for sandsynligt, at Baar Nielsen har videredrevet gaar
den i nogle aar, og at fæstet derpaa er overgaaet til den ældste søn Niels

(Ane 30).

Ane 62

Bertel Pedersen

er født ca. 1668 i LI. Hillerslev, og han døde 1724 samme sted og blev be

gravet den 26. marts.
Han blev trolovet den 25. juni 1691 og gift den 11. oktober samme aar i
Hillerslev Kirke med

Ane 63

Karen Christensdatter

Hun er født ca. 1669 i St. Hillerslev, og hun døde 1752 i LI. Hillerslev
og blev begravet den 5. november.

Bertel Pedersen var fæstegaardmand i LI. Hillerslev, hvor han maa formo
des at have overtaget fæstet paa fødegaarden, idet det er ham, der den 9.

juni 1691 paa Hillerslev-Hundborg Herreders ting modtog arveafkald fra al

le sine søskende paa al videre arv efter deres afdøde forældre i LI. Hil
lerslev. Fødegaarden var en gaard i Li. Hillerslev med et hartkorn paa 3
tdr. 2 fjdkr. 2 alb., og før sin død ses Bertel Pedersen at have afstaaet

fæstet paa halvparten af gaarden til den ældste søn Peder, der sikkert

derpaa ved faderens død endvidere har overtaget fæstet paa den anden halv
del.
Den 19. april 1724 blev der afholdt skifte efter Bertel Pedersen mellem

enken og børnene Peder, 30 aar, Christen, 28 aar, Maren, 26 aar, Niels,

23 aar, Karen (Ane 31), 20 aar, Anne, 17 aar, og endelig den yngste Bodil.

Som lavværge for enken mødte hendes bror Laurs Christensen af St. Hiller
slev, og vurderingsmænd for skifteretten var Baar Nielsen (Ane 60) og Niel

Andersen, begge af LI. Hillerslev.

Boets registrering og vurdering udviste samlede aktiver paa 229 rdr.,
medens herskabets krav paa besætning og redskaber androg 105 rdr. og istandsættelse af bygningerne blot 20 rdr. Herudover var der inden gæld,

saa der blev et overskud i boet paa knap 105 rdr., et efter den tids for

hold ganske pænt resultat. Af beløbet fik enken halvparten, medens hver
søn arvede godt 8 rdr, og hver datter godt 4 rdr.

6. GENERATION,

Ane 108

Christen Andersen Stentoft

er født ca. 1630 i V. Vandet, og han døde den 13. januar 1699 i Vilsbøl,
V. Vandet sogn.
Han var gift med

Ane 109

Anne Poulsdatter

der døde den 29. januar 1700 i Vilsbøl 5 dage før sin 56-aars fødselsdag.

Christen Andersen Stentoft er i matriklen 1664 opført som medfæster af

en gaard i V. Vandet af hartkorn 6*5 tdr. Af gaarden svaredes aarlige af

gifter paa 6 tdr. byg til Thisted Skole og paa et svin og 6 tdr. havre til

Ørum Slot.
Matriklen 1688 fortæller os, at Christen Andersen Stentoft rent faktisk
kun var fæster af halvdelen af gaarden med et hartkorn paa 3 tdr. og 4

skpr. , hvilket hartkorn ved matrikuleringen i 1688 blev ændret til 4 tdr.
6 skpr. 2 fjdkr., og gaarden fik nu matrikel nr. 5 af V. Vandet, ligesom
det oplyses, at den ejedes af Thisted Latinskole. Fæstet paa gaarden ses

senere at være overgaaet til sønnen Christen (Ane 54).
Christen Andersen Stentoft nævnes 3 gange paa Hillerslev Herredsting.

Den første gang var den 17. juni 1673, da han for herredstinget fremkaldte

4 forlovsmænd fra V. Vandet sogn med henblik paa at sikre, at han selv og

Peder Bendixen, som havde fæstet kongetienden paa samtlige sognemænds veg
ne, ikke skulle lide nogen skade eller nogen tab herved. Anden gang han
nævnes er den 12. februar 1674, da der paa herredstinget efterlyses vidner,
som havde set Christen Andersen Stentoft og Thomas Pedersen i V. Vandet

være tilstede, da Jens Skyum udskibede en del sække med gods til Norge fra
Ørum Slots tjenere (fæstere). Endelig nævnes Christen Andersen Stentoft

paa herredstinget den 10. juni 1684, da han tiltaltes for nogle penge, som
herskabet havde udlagt for ham i en sag imod en Erik Nielsen angaaende 0.

Vandet Hede.
Som nævnt fik Christen Andersen Stentoft og Anne Poulsdatter sønnen

Christen samt 2 sønner med navnene Enevold og Mikkel, navne der gaar igen
i Stentoft-familien, og som giver en en ikke ringe grund til at tro, at An

ne Poulsdatter har været en datter af den Poul Enevoldsen i Agerholmgaard,
der den 7. oktober 1668 underskrev sin søn Mikkel Poulsens kontrakt med en-

ken Benned Jespersdatter (se Ane 246) om dels at overtage fæstet paa hen

des afdøde mands jord og dels at indgaa ægteskab med hende.

Hvis vor Anne Poulsdatter var en datter af Poul Enevoldsen, var hendes
farfar den Enevold Mouritsen paa Agerholmgaard, der nævnes her senest 1632,
og som i nogle aar drev V. Vandet sogns Præstegaard, der paa de tider laa
i Agerholm. Han var en bror til Christen Mouritsen, der var sognepræst for
0. og V. Vandet sogne, og deres far igen var Mourits Christensen Møborg,

der ligeledes beklædte embedet som sognepræst her. Sidstnævntes forgænger
i embedet var Peder Qvie af lavadelsslægten Qvie, der bl.a. ejede gaarden
Kviesgaard i Borbjerg sogn, hvor der omkring 1500 boede en mand ved navn

Enevold, hvis søn Jens Enevoldsen fra 1515 til ca. 1554 var præst der i
sognet og i øvrigt efterfulgtes af en nevø Enevold Christensen, født i Trabjerggaard. Hvordan det nærmere slægtsforhold er, vides ikke, men man kan

udmærket forestille sig, at Anne Poulsdatters formodede farfars far Mourits
Christensen Møborg har overtaget præstemebedet i 0. og V. Vandet ved at

indgaa ægteskab med en datter af forgængeren i embedet Peder Qvie, gennem
hvem der herefter maa have været afstamning til den gamle Enevold paa Kvi
esgaard.

Ane 110

Christen Christensen Dragsbech

er født ca. 1660 i Klitmøller, V. Vandet sogn, og han døde kort efter mid
nat natten mellem den 14. og 15. maj 1745 samme sted og blev begravet den
21. maj.

Han var gift første gang med

Ane 111

*

Birgitte Andersdatter Broe

Hun er født ca. 1661 i Klitmøller, og hun døde den 18. februar 1701 en

stund efter midnat i Klitmøller og blev begravet den 24. februar, hvoref
ter Christen Christensen Dragsbech indgik nyt ægteskab den 8. januar 1708
med Kirsten Christensdatter Krogh, der døde juleaftensdag om formiddagen

kl. 11 1755 i Klitmøller, 69 aar gammel.
Christen Christensen Dragsbech, hvis farbror var overordentlig velha
vende, synes selv at have siddet temmelig godt i det og var primært beskæf

tiget som skipper og skudehandler. Af Thisted Købstads tingbog fra 1686
fremgaar det, at Christen Jensen Schal1erup den 7. august det aar havde

rejst tiltale mod Niels Nielsen Visiterer, fordi denne havde konfiskeret
nogle engelske huder (skind), som Christen Christensen Dragsbech i Klit
møller havde ført i land fra sin fader Christen Olufsen Dragsbechs skude.
Christen Jensen Schallerup beviste paa tinget, at nogle af huderne var

stemplet, og at de var købt i Norge inden toldstedet, hvorfor de var fri

taget for told. Paa tinget bestemte man dog, at 3 ustemplede huder skulle

der have været betalt told for, hvorfor de blev konfiskeret.
Af et notat fremgaar det, at skiftet efter Christen Christensen Drags

bech i 1745 viste, at han foruden sin selvejergaard endvidere ejede par
ter i skuderne Sankt Johannes og Sankt Peder.

Ane 112

Christen Laursen Smed

er født ca. 1631, og han døde den 3. marts 1699 "ved midnatstid" i Ager

holm, V. Vandet sogn, og blev begravet den 8. marts, 68 aar gammel.
Han blev gift 1665 med

Ane 113

Maren Nielsdatter

Hun er født ca. 1635 i Agerholm, og hun døde før 1691, men dødsdatoen

kendes ikke.

Christen Laursen Smed overtog ved giftermaalet fæstet paa hustruens
fødegaard i Agerholm af hartkorn 4 tdr. Han optræder flere gange paa her
redstinget og navnes her første gang den 23. juli 1667, hvor der blev bi

lagt en strid mellem hans hustru og Niels Mortensen i Agerholms hustru Jo

hanne Pedersdatter. Det blev dog besluttet, at begge parter hver skulle

give 2 rdr. til de fattige i forbindelse med at striden blev erklæret for
"død og magtesløs".
Den 7. januar 1673 nævnes Christen Laursen Smed paa tinget som en af

herredets sandemand, og den 9. januar 1677 var han rans-nævning. Den 13.

november samme aar blev der afholdt syn over hans gaard, som nu var saa
skadet af sandflugt, at hartkornet paa de 4 tdr. maatte reduceres til blot

1 td. 3 skpr. Endelig den 2. september 1684 nævnes hustruen Maren Niels
datter paa herredstinget, hvor der blev indgaaet et forlig mellem hende

og Maren Madsdatter i V. Vandet.

Den 5. september 1685 fremførtes en sag paa Thisted Byting, hvor det

drejede sig om at faa fastslaaet, hvem Christen Laursen Smed egentlig skul

le betragte som sin husbond og følgelig, hvem han skulle betale landgilde

til. I den forbindelse blev det nednoteret, at afdøde Niels Nielsen Smed,
som tidligere havde beboet gaarden, paa grund af alderdom og skrøbelighed

i 1665 ved paasketider havde afstaaet fæstet. Straks herefter flyttede

Christen Laursen Smed ind paa gaarden og havde trolovelse med afdøde Niels
Nielsen Smeds datter Maren Nielsdatter den 8. juni. "Samme aar viedes vi
ved Sankt Olufsdags Tider, da Niels Smed døde Sankt Pedersdag efter 1666.'

14 dage senere blev sagen genoptaget paa herredstinget, og Christen Laur

sen Smed fik nu besked paa, at han fremover skulle svare landgiIdeafgiftej
til sognepræsten Hr. Christen Pedersen Øland i Hundstrup istedet for til

borgmester Christen Mortensen Lælius i Thisted. Ganske vist havde de begbe pant i gaarden, men præstens pantebrev var det ældste, hvorfor han nu
blev tildømt gaarden og landgilden heraf.

Ane 116

Peder Nielsen (Kortegaard)

er født omkring 1630, antagelig som søn af den Niels Andersen i Korte-

gaard, der nævnes i Ørum Slots jordebog fra 1632.
Peder Nielsen (Kortegaard) var gift med

Ane 117

Anne Bertelsdatter

der maa være født omkring 1630 og som var en datter af Bertel Andersen

og Karen Vognsdatter, hvilket fremgaar af et efter dem afholdt skifte i
1671, ligesom det her fremgaar, at hun og Peder Nielsen (Kortegaard) var
gift med hinanden.
Peder Nielsen (Kortegaard) er i matriklen 1664 sammen med en Niels

Bertelsen opført som fæster af en gaard i Hillerslev af hartkorn

tdr.,

hvoraf de aarlige afgifter til ejeren Peder Madsen i Thisted androg 6 tdr

byg, et svin og 3 mk. gæsteri.
Peder Nielsen (Kortegaard) maa have hørt til de mere fremtrædende per
soner i sognet, for af herredets tingbog fremgaar det, at han sammen med
Anders Eriksen henholdsvis den 17. februar 1685, den 16. februar 1686 og

den 21. juni 1687 i deres egenskab af kirkeværger fik dømt forskellige
personer i sognet til at betale, hvad de skyldte kirken.

Ane 120

Niels Baarsen

er født omkring 1610, og han døde før den 12. februar 1679, da hans hu

stru nævnes som enke.
Han var gift med

Ane 121

Kirsten Christensdatter

Hun er født ca. 1618, og hun døde 1681 i Kaastrup og blev begravet den

17. maj.
Niels Baarsen var fæster af en gaard i Kaastrup, ejet af Jens Sørensen
paa Næsgaard. Der er antagelig tale om den gaard, som sønnen Baar (Ane 60)

efter faderens død har videredrevet indtil i hvert fald 1701, da han og
hustruen flyttede til LI. Hillerslev.

Niels Baarsen navnes første gang paa Hillerslev Herredsting den 30. a-

pril 1667, da han i lighed med en lang række andre sognemænd af kirkevær
gen Jens Christensen Vandet i Kaastrup blev stævnet for resterende kirke

tiende. Den 20. august samme aar fik Anders Baarsen i Kaastrup paa sin
broder Niels Baarsens vegne afsagt en dom over Niels Eriksen i Kaastrup
gaaende paa, at denne skulle betale Niels Baarsen 5 gode rigsdaler samt

td. byg i erstatning, og endelig den 3. december samme aar ses Niels
Baarsen at have været en af de 8 mænd, som Peder Laursen i Langgaard lod

stævne for korn og penge.
Den 12. marts 1672 nævnes Niels Baarsen i forbindelse med et arveafkald,

og det fremgaar heraf, at han havde været formynder for Niels Pedersen

Bisgaards steddatter Zidsel Andersdatter, der i mellemtiden var blevet
gift med Christen Jensen paa Gade i Kaastrup.

Den 6. august 1672 blev Niels Baarsen og dennes søn Bertel tilligemed

Anders Kjeldsen fra Hillerslev stævnet for herredstinget af Niels Sørensen
i Hestkær for den skade og overlast, som de skulle have paaført ham under

Sankt Olufs Marked. Ifølge Niels Sørensen var Niels Baarsen tilligemed sin

søn og sin tjenestekarl Anders Kjeldsen kommet kørende med hestevogn til

markedspladsen, og da de skulle passere Niels Sørensens køretøj, havde
denne blot bedt dem om at køre frem, men de havde istedet gjort holdt paa
siden af hans hestevogn og havde givet sig i snak med ham. Derefter skulle

Niels Sørensen - ifølge egen forklaring - være steget af sin vogn og have
indbudt Niels Baarsen og dennes folk til et lille glas brændevin, hvilket

imidlertid havde ført til, at Niels Baarsen, dennes søn og tjenestekarl

var begyndt at slaa løs paa Niels Sørensen, indtil denne ikke mere kunne

sanse og samle, hvad der skete. Niels Baarsen skulle da have slaaet Niels
Sørensen med sin vognkæp, og sluttelig havde de efterladt Niels Sørensen

liggende ved sin vogn, men heldigvis havde nogle behjertede mænd bistaaet
og hjulpet Niels Sørensen op i hans vogn. Episoden havde dog

- stadig i-

følge Niels Sørensens vidnesbyrd - været saa alvorligt, at der var flydt

blod fra hans hoved.
Onsdagen efter var sagen atter for paa herredstinget, og her afhørtes
nu 5 andre markedsgæster, som fortalte om, hvad de havde hørt og set den
paagældende dag vedrørende overfaldet paa Niels Sørensen Hestkær. Imidler

tid ser det ud som om Niels Baarsen i den forløbne uge har haft travlt med

at finde nogle venligsindede personer, for nogle af dem bevidnede, at han
og sønnen slet ikke havde deltaget i det slemme overfald, men at det ude

lukkende var deres tjenestekarl Anders Kjeldsen, der havde været i slags-

maal med Niels Sørensen, ja et af vidnerne havde endog set, at Niels Baar
sen havde forfulgt sin tjenestekarl med en stok for at faa ham til at hol
de op. Sagens videre forløb kendes ikke.

Den 7. januar 1673 nævnes Niels Baarsen paa herredstinget som en af
herredets sandemænd, og som saadan virkede han hele aaret 1673 sammen med

Christen Laursen Smed i Agerholm (Ane 112). I øvrigt ses Niels Baarsen
den 9. december samme aar tilligemed flere andre at være blevet dømt til
at betale deres gæld til unge Poul Enevoldsen i Agerholm.

Den 12. februar 1679 mødte Jens Christensen i Kløv op paa herredstin
get paa sin husbond Jens Sørensen paa Næsgaards vegne for at rejse tiltale
mod afdøde Niels Baarsens enke Kirsten Christensdatter i Kaastrup og hen

des søn Baar Nielsen for 5 aars landgiIderenstancer. Herredsfogdens dom

faldt prompte og lød paa, at de snarest skulle betale deres gæld.
Den 27. maj 1679 ses der derpaa at være blevet foretaget et syn over

afdøde Niels Baarsens ødegaard i Kaastrup, og af bygninger nævnes da et
stuehus, en lade beliggende mod syd i gaarden bygget sammen med staldbyg
ningen i den østre ende, en ladebygning beliggende mod vest i gaarden sam

menbygget med en søndre lade og endelig et hus liggende øst for gaarden.
Det maa formodes, at dette syn er blevet foretaget af gaardens ejer i for
bindelse med overdragelsen af fæstet til Niels Baarsens søn Baar.

Ane 122

Peder Laursen

er født ca. 1632, og han døde 1688 i Kaastrup og blev begravet den 20.

februar.
Han blev gift ca. 1666 i Ræhr med

Ane 123

Maren Mikkelsdatter

Hun er født ca. 1635 i Sarup, Rahr sogn, og hun døde 1710 i Kaastrup
og blev begravet den 11. september.

Peder Laursen var fæstegaardmand i Kaastrup og nævnes jævnligt paa
herredstinget i aarene 1668-1684.
Saaledes ses han paa herredstinget den 6. oktober 1668 paa egne og øv

rige sognemænds vegne at have betalt delefoged Vil Svendsen paa Ørum Slot

14 slette-mark i restancer for græsnings-lam for aarene 1666, 1667 og 1668.
Den 13. februar 1672 var Peder Laursen og dennes fader blandt de personer,
som afdøde Peder Febbersteds enke Karen Kjeldsdatter i Nørby krævede for

penge og varer, og den 12. marts samme aar fik Poul Salmansens enke i V.
Vandet dømt flere forskellige, bl.a. Peder Laursen i Kaastrup til at ind

fri en til hendes afdøde mand udstedt obligation.

Den 20. juli 1675 mødte Jacob Ulf fra Kløv op paa herredstinget med en
skrivelse fra amtmanden, hvoraf det fremgik, at det var kommet denne for

øre, at Peder Laursen i Kaastrup, hvis gaard var tillagt kvartermester
Sylvester, skulle have i sinde enten selv eller ved hjælp af andre at bort
føre aarets avl, hvorfor det blev paalagt herredsfogden at sende 2 mænd ud

til Peder Laursen paa hans gaard og forbyde ham at fjerne avlen fra gaar
den samt foreholde ham hans forpligtelser til at betale, hvad han skyldte

kvartermesteren, og som dennes kone skulle have overleveret i kvarterme
sterens fravær.
Den 2. november 1675 oplyses paa herredstinget, at negle mænd havde væ

ret tilstede i Peder Laursen og Christen Eriksens gaard og der havde for
ligt deres koner Maren Mikkelsdatter og Anne Nielsdatter med hinanden. Ved

denne lejlighed havde Peder Laursen tilbudt sin nabo Christen Eriksen kau
tionssikkerhed for, at striden ikke skulle faa lov at opstaa paany.

Den 13. februar 1683 var Peder Laursen tilstede paa herredstinget, hvor
han fremlagde en registreringsforretning efter afdøde Christen Mikkelsen i
Malle, idet der her var problemer med at faa en ny mand til at overtage

enken og fæstegaarden, og den 24. april samme aar krævede Peder Laursen
paa herredstinget, at kirkeværgerne for Hillerslev og Kaastrup sogne skulle

udbetale sognepræst Oluf Nielsen 165 slette daler, som han havde lagt ud

til haandværksfolkene i forbindelse med reparationer paa Hillerslev Kirke.

Peder Laursen nævnes sidste gang paa herredstinget den 12. februar 1684,
da han og Jens Bunk i Tved blev stævnet for skyldigt sædekorn.
Den 13. marts 1688 oplyses i tingbogen, at afdøde Peder Laursens arvin
ger fra Kaastrup var blevet stævnet for tinget for en gæld til afdøde Pe
der Olufsen i Thisted ifølge en opgørelse af 16. april 1674. Herredsfog

den gav nu Peder Laursens søn Salmand Pedersen en frist paa 14 dage til
at fremskaffe de kvitteringer, som udviste, hvor meget hans afdøde far
havde betalt af paa gælden siden 1674.

Ane 124

Peder Andersen

er født ca. 1608, og han døde 1682 i LI. Hillerslev og blev begravet den
26. september.

Han var gift første gang med Inger Christensdatter, og efter hendes død

indgik han nyt ægteskab med

Ane 125

Maren Bertelsdatter

Hun er født ca. 1629, antagelig som datter af Bertel Andersen og hustru
Karen Vognsdatter (Ane 234-235), og hun døde 1691 i LI. Hillerslev og blev

begravet den 22. marts-

Peder Andersen er i matriklen 1664 opført som fæster af gaard nr. 1 i
Li. Hillerslev, der havde et hartkorn paa 5 tdr. 1 skp. 1 1/3 alb. og hør

te under Ørum Slot, hvortil der i aarlig landgilde skulle svares 4 tdr.
byg, 2 pund flæsk, et faar, en gaas og 4 tdr. havre. I matriklen 1688 fik

gaarden matrikel nr. 5 og skyldsattes nu med et hartkorn paa 3 tdr. 2
fjdkr. 2 alb. Som fæster opføres Peder Andersens enke Maren Bertelsdatter.
Peder Andersen ses den 10. december 1667 tilligemed Offer Jensen i Kaa
strup og Karen Johansdatter i Kanstrup at være blevet stævnet for herredstinget paa grund af noget korn, som de 3 i fællesskab havde ført fra Peder

Christensens jorder i LI. Hillerslev uden at betale tiende afgift heraf.
Den 13. marts 1671 ses Peder Andersen "paa Bak i LI. Hillerslev“ at
have modtaget arveafkald fra Niels Mortensen i LI. Hillerslev for al vide

re arv, som sidstnævntes hustru Maren Pedersdatter kunne tilkomme efter
hendes afdøde mor Inger Christensdatter og efter hendes far foran nævnte

Peder Andersen paa Bak, naar han ved døden afgik.

Den 8. maj 1683 stævnedes Peder Andersens enke Maren Bertelsdatter i

LI. Hillerslev for herredstinget for ikke at være mødt frem og have fore
lagt skifteforretning efter hendes aføde mand. Endelig fremgaar det af
tingbogen, at Bertel Pedersen i Li. Hillerslev den 9. juni 1691 modtog

arveafkald fra broderen Anders Pedersen i Li. Hillerslev, fra svogeren Pe

der Ibsen paa sin hustru Inger Pedersdatters vegne, fra svogeren Christen

Ibsen paa sin hustru Karen Pedersdatters vegne og endelig fra Niels Mik
kelsen i Skinnerup paa denne hustrus vegne Kirsten Pedersdatter for al
den arv, som disse søskende maatte kunne gøre krav paa efter deres afdøde

forældre Peder Andersen og Maren Bertelsdatter, som boede og døde i Li.
Hillerslev.

Ane 126

Christen Laursen

der var fæstegaardmand i St. Hillerslev, er født ca. 1619, og han døde al
lerførst paa aaret 1695 i St. Hillerslev og blev begravet den 15. januar.

Af Hillerslev Herreds tingbog fremgaar det, at Christen Laursen den

12. marts 1667 modtog arveafkald fra sin afdøde hustru Karen Christensdat-

ters søskende. Den 24. september samme aar var han en af de mænd fra Hil
lerslev, der blev stævnet paa grund af den skade, som deres kvæg havde an
rettet paa Laurs Andersens toft. Den 19. november samme aar stævnedes han

for landgilderestance, og den 19. december 1682 bevidnede han paa herreds

tinget, at fremmede personer havde avlet korn paa hans bror Erik Laursens
jorder i Brund.

Den 21. maj 1684 vidnede Christen Laursen paa herredstinget om, at han
havde set en lovbog i Erik Nielsens hus i Thisted, og endelig den 12. ok

tober 1687 ses han at have bevidnet, at han selv, hans bror Jens Laursen,
bosat i Kjelstrup, og hans søster Anne Laursdatter, gift med Torsten Ter-

kelsen, alle var søskende og søsterbørn til afdøde Thomas Jensen.

7. GENERATION.

Anders Stentoft

Ane

er opført i matriklen 1664 som fæster af en gaard i V. Vandet af hartkorn
4*5 tdr. tilhørende Gregers Høeg til Vang. I aarlig landgilde til denne

svaredes 4 tdr. byg, et svin og 2 mk. gæsteri. Samme gaard, der i matrik
len 1688 fik nr. 6; ses da bortfæstet til Thomas Christensen Stentoft, og

i 1708 nævnes her en Anders Bertelsen, kirkeværge.

Ane 220

Christen Olufsen Dragsbech

er født omkring 1635 i Klitmøller, V. Vandet sogn, og han døde den 12. fe

bruar 1715 om morgenen samme sted og blev begravet den 19. februar.
Han var gift med

Ane 221

Else Pedersdatter

Hun er født ca. 1634, og hun døde den 8. december 1714 i Klitmøller om
oo
aftenen kl. 18
og blev begravet den 15. december.
Christen Olufsen Dragsbech var ifølge matriklen 1664 fæster under V.
Vandet Kirke. Samtidig var han selvejer, idet han sammen med broderen Poul

ejede en part i Bjerregaard i V. Vandet, som de havde arvet efter faderen.
Herudover var Christen Olufsen Dragsbech skudeejer og skipper, og som saadan nævnes han i Thisted toldregnskaber 1668. Endnu i 1705 ses han egen

hændigt at have ført en skude, antagelig paa fart til Norge.

Ane 222

Anders Nielsen Broe

er født ca. 1630, og han døde omkring 1690 i Klitmøller, V. Vandet sogn.

Han var gift med

Ane 223

Giertrud Mortensdatter

Hun er født omkring 1631, og hun døde den 12. februar 1717 i Klitmøller
Anders Niels Broe ses i matriklerne fra 1664 og 1688 opført som fæster

af en gaard i Klitmøller hørende under Nystrup Gods. Han var blandt de
mest fremtrædende beboere i Klitmøller paa den tid og ses endvidere at ha

ve været skudehandler og skipper. Den 8. august 1665 underskrev han sammen

med 15 andre Klitmøller-beboere paa et andragende til kongen, og han var

da den enestet der selv skrev sit fulde navn, medens de andre blot tegne

de deres forbogstaver, saa han maa have kunnet skrive, hvilket paa den tid

var temmelig ualmindeligt blandt almuen.

Ane 226

Niels Smed

er født omkring 1600, og han døde Sankt Pedersdag 1666 i Agerholm, V.

Vandet sogn.
Niels Smed er i matriklen 1664 opført som fæster af en gaard i Ager
holm af hartkorn 4 tdr. Gaarden svarede i aarlige afgifter 4 tdr. byg til

borgmester Christen Mortensen Lalius i Thisted. I øvrigt ved vi fra en sag

paa Thisted Byting, at Niels Smed i 1665 afstod fæstet paa gaarden til

svigersønnen Christen Laursen Smed (Ane 112).

Ane 234

Bertel Andersen

er født omkring 1600, og han døde før 1662 i Hillerslev.

Han var gift med

Ane 235

Karen Vognsdatter

der ligeledes døde før 1662, og som skal have været en datter af den Vogn

Nielsen, der ifølge de ældstbevarede jordebøger for Ørum Len boede i Li.
Hillerslev i slutningen af 1500-tallet.

Vi ved intet sikkert om Bertel Andersens herkomst, men det maa anses for
sandsynligt, at han var identisk med den Bertel Andersen Sandemand, der i-

følge Ørum Lens jordebog fra 1632 besad kongens gaard i Kjelstrup, og i
saa fald maa han have været en søn af den AndersBertelsen i Kjelstrup,

der nævnes her i præsteindberetningen til bispen i Aalborg i 1599.

Vi ved heller intet om, hvormange børn Bertel Andersen og Karen

Vogns-

datter har haft, blot ved vi, at der blev afholdt skifte efter dem i 1662,
og at sønnen Niels Bertelsen i Hillerslev den 17. oktober 1671 paa Hiller
slev Herredsting modtog arveafkald fra Peder Nielsen (Kortegaard) paa den
nes hustru Anne Bertelsdatters vegne for al arv efter hendes forældre Ber

tel Andersen og Karen Vognsdatter i Hillerslev. Herudover maa det anses
for sandsynligt, at Bertel Andersen og Karen Vognsdatter var forældre til

den Vogn Bertelsen i Hillerslev, der nævnes her i aarene 1667-1675, samt
til Maren Bertelsdatter (Ane 125).

Ane 240

Saar Nielsen

er født omkring 1585, og han levede endnu i april 1650, men om hans hustru
vides intet.

Baar Nielsen ses i april 1650 at have været tilstede paa herredstinget

som repræsentant for sognepræsten i øsløs Hr. Oluf Hansen. Det fremgaar
heraf, at Baar Nielsen var fæster af Bisgaard i Kaastrup, og at han i sin

egenskab af sognepræstens repræsentant paa tinget paa dennes vegne af

Christen Joensen i Fuglsang, Tømmerby sogn, havde modtaget et arveafkald
paa sidstnævntes hustru Anne Hansdatters vegne for al arv efter hendes og

sognepræstens forældre Hr. Hans Olufsen og hustru Ide Jensdatter, som før

deres død havde beboet øsløs Præstegaard.

Ane 246

Mikkel Christensen

der var fæstegaardmand i Sarup, Ræhr sogn, er født omkring 1600, og han
døde 1668 i Sarup og blev begravet den 26. januar.

Han blev gift første gang ca. 1630 med

Ane 247

Benned N.N.

der døde 1651 i Sarup og blev begravet den 2. juni, hvorefter Mikkel Chri
stensen indgik nyt ægteskab den 25. april 1652 i Ræhr Kirke med Benned

(Bendit) Jespersdatter af 0. Vandet. Hun ses efter Mikkel Christensens død
at være blevet gift anden gang den 2. maj 1669 med Mikkel Poulsen.
Efter Mikkel Christensens død blev der den 16. juni 1668 paa Hillerslev

Herredsting afholdt skifte i boet efter en forudgaaende vurdering af 20.
februar samme aar. Ved skifteforretningen mødte for enken Benned Jespers
datter dennes steddatters mand Peder Laursen (Ane 122) af Kaastrup, medens

vurderingsmsndene var Niels Sørensen fra Borup, Clemen Jørgensen af Ræhr,
Jens Pedersen fra Skielsgaard og Gregers Sørensen fra Kiærgaard. Selve

skifteforretningen foregik mellem paa den ene side enken Benned Jespers
datter og paa den anden side afdøde Mikkel Christensens børn fra 2 ægte

skaber, nemlig fra første ægteskab børnene Jens, Christen, Anne og Maren

(Ane 123) og fra andet ægteskab med enken børnene Bendit, født 1653, Kir

sten, født 1654, Karen, født 1656, Jesper, Christen og Anders. Paa skiftet

blev boets overskud opgjort til ikke mindre end 232 rdr., hvorfra imidler
tid gik de 2 sønner fra første ægteskab Jens og Christens mødrene arv iføl

ge skiftebrev efter deres mor, dateret den 14. september 1652, hvilket

skiftebrev endvidere viste, at deres helsøster Anne, der nu var gift med

Thomas Thomsen i Tingstrup, desuden havde et mindre tilgodehavende i mød

rene arv. Naar disse passiv-poster blev fratrukket boets overskud, redu
ceredes dette til blot 66 slette daler 2 mk. 10 skill., hvoraf enken til
kom halvdelen, medens den anden halvdel skulle fordeles paa afdødes 5 søn

ner og 5 døtre.
Den 13. oktober 1668 ses enken Benned Jespersdatters lavværge Mads Mik
kelsen fra Tingstrup derpaa at have været tilstede paa herredstinget med

en skrivelse fra Mikkel Poulsen, enkens senere mand, om, at denne nu havde
overtaget fæstet paa afdøde Mikkel Christensens gaard i Sarup og lovede at

indgaa ægteskab med enken Benned Jespersdatter, ligesom han forpligtede
sig til "af kristen kiærlighed" at beholde enkens 6 børn med Mikkel Chri
stensen paa gaarden, indtil de blev 18 aar, og i denne periode forsyne

dem med øl, mad, sko og klæder, hvortil kom, at han naar de naaede 18-aars
alderen skulle give hver enkelt 16 rdr.

Den 6. november 1676 ses paa Thisted Byting Mads Mikkelsen fra Ting

strup at have modtaget et arveafkald fra 3 af børnene fra andet ægteskab
paa al arv efter deres afdøde far. Det drejede sig om sønnen Jesper samt

døtrene Bendit og Karen, af hvilke Bendit da var gift med Mads Christensen
ved Torsted Kirke.
Den 14. februar 1722 blev der afholdt skifte efter Mikkel Christensens

datter af første ægteskab Anne Mikkelsdatter, der havde været gift første
gang med Thomas Thomsen i Tingstrup og anden gang med Jacob Tingstrup, og

som nu døde uden at efterlade sig børn, hvorfor hendes søskende skulle ar

ve hende. Her nævnes alene halsøsteren Maren, halvbroderen Christen, halv
broderen Anders og halvsøsteren Bendit, hvorfor de øvrige halv og helsø

skende da maa være afgaaet ved døden uden at have efterladt sig efterkom
mere. I live var da endnu afdøde Anne Mikkelsdatters halvbroder Anders

Mikkelsen, der boede ved Mellerup Færgested, samt halvsøsteren Bendit Mikkelsdatter, der da var enke efter Jacob Jacobsen i Tilsted Mølle. Derimod
var afdødes helsøster Maren Mikkelsdatter (Ane 123) afgaaet ved døden og

havde efterladt sig 5 børn, nemlig Salomon Pedersen i Kaastrup, Christen
Pedersen i Kaastrup, Mikkel Pedersen i Kjelstrup og Laurs Pedersen, der

havde været bosat paa gaarden Molsgrynd i det øverste Mandal i Norge, og
som var død og havde efterladt sig nogle børn, som man intet kendte til.

Endelig var der Maren Mikkelsdatters eneste datter Bendit Pedersdatter
(Ane 61), der ligeledes var afgaaet ved døden og havde efterladt sig bør
nene Kirsten Baarsdatter, Jens Baarsen, Peder Baarsen og Niels Baarsen
(Ane 30), der alle var umyndige og opholdt sig hjemme hos faderen gaard

mand Baar Nielsen i Li. Hillerslev (Ane 60).

Den fæstegaard, som Mikkel Christensen var faster af i Sarup, og som

senere overgik til Benned Jespersdatters anden mand Mikkel Poulsen, var

en meget stor gaard, der i matriklen 1664 opføres med et hartkorn paa ikke
mindre end 14 tdr. 5 skpr. 2 2/3 alb. Gaarden svarede aarlige landgildey

delser til præsten i Hundstrup med afgifter paa 12 tdr. byg, en fødenød,

et svin, et faar, et lam, en gaas, tre høns, en snes æg og 6 tdr. havre.

8. GENERATION»

Ane 440

Oluf Christensen Dragsbech

er født ca. 1605/ og han døde 1672 i Klitmøller/ V. Vandet sogn.
Han blev gift 1633 i V. Vandet Kirke med

Ane 441

Helle Christensdatter Blach

Hun er født ca. 1605 i Klitmøller, og hun døde 1680 samme sted. Hun
maa formodes at have været en datter af den Christen Christensen Blach,
der nævnes fra 1585, og som var strandfoged.

Med hensyn til Oluf Christensen Dragsbechs herkomst, saa staar det

klart, at han var en søn af den Christen Olufsen, der døde 1631 i Klitmøl
ler, og som i skattemandtalslisten fra 1614 nævnes som bruger af Dragsbechs
Mølle i Thisted sogn, inden han flyttede til Klitmøller, hvor han paa sine

ældre dage var fæster af et husmandssted indtil sin død.
Oluf Christensen Dragsbech fik i 1731 ifølge Ørum Lens regnskaber fæ
stebrev paa et husmandssted i Klitmøller, som hans fader var fradød. Sine

hovedindtægter fik han dog efterhaanden som skudeejer og skipper, og ved

sin død var han en temmelig formuende mand.

Oluf Christensen Dragsbech nævnes jævnligt paa Hillerslev Herredsting,

saaledes den 2. juni 1668, hvor det oplyses, at han og Peder Møller fra
Klitmøller var blevet stævnet med henblik paa domsafsigelse efter indhol

det af et tingsvidne af 3. marts hvori det hed, at Jep Krave og Christen

Christensen Blach (en bror til Helle Christensdatter Blach) havde vidnet,
at de den 6. januar 1668 saa et vragstykke drive ind nord for Klitmøller.

Dette vragstykke lod Oluf Christensen Dragsbech og Peder Møller opbryde,
hvorpaa de lod tømmer og jern hjemføre til deres huse. Øjensynlig stamme

de vragstykket fra et skib, som strandede ved Vang den 4. januar, som at
ter kom løs af grunden og derpaa strandede ved Klitmøller. I hvert fald
fremgaar det af tingbøgerne, at Anders Knudsen og Anders Nielsen Broe sam

men med nogle andre den 8. januar formedelst en slette daler havde solgt
et vragstykke til Anders Poulsen og Peder Olufsen, hvilket naturligvis ligeldes var ulovligt.

Den 7. februar 1670 blev der afholdt skifte efter Peder Nielsen Skinderup i Klitmøller, og her nævnes bl.a., at afdøde var ejer af en trediepart
i en skude, medens den øvrige part tilhørte Oluf Christensen Dragsbech.
Den 11. oktober 1670 stævnede Oluf Christensen Dragsbech fæstegaardmand

Salmand Andersen og dennes tjenestepige og fremlagde et forleningsbrev,

dateret den 20. maj 1663 fra Anne Lunov, hvoraf det fremgik, at Oluf Chri
stensen Dragsbech af denne havde faaet overdraget alle rettigheder paa
Bjerregaard, som var bortfæstet til Salmand Andersen. Den 3. oktober 1671
stævnede han 3 andre personer for gæld til ham, at det fremgaar her, at
Mads Jespersen skyldte ham 17 rdr. for sin skude paa 6 læster, Anders 0-

lufsen skyldte 5 rdr. for sin skude paa 5 læster og Laurits Christensen
Løbber 5 rdr. for sin skude paa 5 læster.

Den 21. januar 1673 ses Oluf Christensen Dragsbechs søn Poul Olufsen

Dragsbech at have modtaget arveafkald fra sine brødre og svogre paa al arv
efter deres far og efter deres mor Helle Christensdatter Blach, som endnu

levede.

Oluf Christensen Dragsbechs søn Poul Olufsen Dragsbech, der i øvrigt
var født den 28. marts 1647 i Klitmøller, deltog fra sin tidligste ungdom
i skudefarten fra Klitmøller og blev hurtigt ejer af egen skude. Foruden
at være en modig og dygtig skipper havde han fremragende evner som handels

mand, og i løbet af forbavsende faa aar blev han en af de rigeste mænd i

Klitmøller, hvilket sagde ikke saa lidt paa den tid. Af hans opgivelser
til skattevæsenet i 1715 fremgaar det saaledes, at han da var ejer af ikke

mindre end 21 ejendomme. Sønnen Oluf gav han Vandetgaard, som var den stør*
ste gaard i V. Vandet sogn, medens datteren Helle ved sit giftermaal med

Anders Nielsen fik forærende herregaarden Momtoft i Thy, som Poul Olufsen

Dragsbech havde været ejer af siden 1712. Selv boede han imidlertid hele
livet paa et almindeligt husmandssted i Klitmøller og førte et særdeles
beskedent og arbejdsomt liv.

Den 22. april 1721 blev der afholdt skifte efter ham mellem enken og
børnene Helle, Oluf og Maren, og af særlige effekter paa skiftet kan næv

nes to gulddukater, to guldpistolletter, en del engelske guldrigsdaler,

seks sølvskeer, et sølvbæger, et rødt krus med sølvlaag, et dusin engelske
tintallerkner og en stor kobberkedel. Afdødes klæder bar præg af stor spar
sommelighed, idet han blot efterlod sig en brun klædeskjole, et par bukser

en trøje, fire skjorter, fire halsklude, to par strømper, en hat, en hue,
to par sko og to par tøfler. Selve den ejendom i Klitmøller, som han beboe
de, var som ovenfor nævnt et almindeligt husmandssted, og besætningen her

bestod blot af to heste, tre køer, en kvie, to svin, sytten faar og fire
væddere. Herudover ejede Poul Olufsen Dragsbech imidlertid halvdelen i en

sandskude, en part i en søbod, halvdelen af en vejrmølle, et jordløst hus

mandssted ved Klitmøller, seks husmandssteder med tilhørende jord, ligele
des beliggende i Klitmøller, en ejendom i ViIsbøl, tre ejendomme i 0. Van
det og en ejendom i Skaarhede, Vang sogn. Samtlige ejendommes jordtillig
gender androg ialt 24 tdr. hartkorn og vurderedes til 964 rdr. Herudover

var Poul Olufsen Dragsbech imidlertid ejer af halvdelen af pastoratets

kongetiender sat til 12 tdr. hartkorn og vurderedes til 632 rdr. , og ende

lig nævnes paa skiftet, at der i boet var en korn- og kødbeholdning bereg

net til salg i Norge og bestaaende af 37 tdr. byg, 40 tdr. havre, 8 tdr.
havregryn, 5 tdr. ærter og 4 lispund og 13 pund flæsk. Boets samlede akti
ver løb op i 2300 rdr., medens passiverne blot var paa 180 rdr. og primært
omfattede 50 rdr. til afdødes begravelse og 60 rdr. til en ligsten over

ham i kirken.

Anetavler
for

Jens Hundahl Christensens
to hustruer

1. GENERATION

Ane 2

Niels Jensen Knudegaard

er født den 4. januar 1821 i Nr. Knudegaard, Sennels sogn, og han døde
den 3. juli 1880 i Hov, Sennels sogn.

Han blev gift den 12. juni 1841 i Sennels Kirke med

Ane 3

Maren Larsdatter Kjær

Hun er født den 18. juli 1821 i Hov, og hun døde den 15. februar 1894

samme sted.

Niels Jensen Knudegaard fik i februar 1843 af svigerfaderen skøde paa
dennes gaard i Hov. Overdragelsessummen var paa 400 rdr., og endvidere
forpligtede Niels Jensen Knudegaard sig til at yde aftægt til sine sviger

forældre. Han drev nu gaarden indtil 1872, da han afhændede den til en
svigersøn. Gaarden, der havde matrikel nr. 7a og nr. 21 af Hov, havde da

et reduceret hartkorn paa 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 2 3/4 alb.

Niels Jensen Knudegaard og Maren Larsdatter Kjær fik i deres ægteskab
bl.a. datteren Ane Kirstine, født den 23. januar 1842. Hun blev i 1862

gift med Jens Hundahl Christensen (se forrest i bogen).

2. GENERATION

Ane 4

Jens Poulsen

er født den 19. oktober 1775 i Vesløs, og han døde den 27. juni 1830 paa
Nr. Knudegaard i Sennels sogn.

Han blev gift den 10. februar 1816 i Sennels Kirke med

Ane 5

Anne Kirstine Nielsdatter

Hun er født den 30. juni 1781 i Arup, og hun døde den 21. januar 1848
i Hov, Sennels sogn.

Jens Poulsen drev Nr. Knudegaard til sin død, hvorefter enken den 18.

december 1830 indgik ægteskab med ungkarl Mads Christensen Back, der var

16 aar yngre end hun. I folketællingen 1845 nævnes parret paa Nr. Knude
gaard sammen med 3 tjenestefolk.

Ane 6

Lars Christensen Kjær

er født 1774 (døbt den 31. juli) i Kjelstrup, Hillerslev sogn, og han dø
de den 8. november 1847 i Hov, Sennels sogn.
Han blev gift den 29. juli 1808 i Sennels Kirke med

Ane 7

Maren Pedersdatter Østergaard

Hun er født 1780 (døbt den 2. november) i Hov, og hun døde den 2. febru

ar 1848 samme sted.

Lars Christensen Kjær ses den 24. maj 1808 af svigerfaderen at have
faaet skøde paa dennes gaard i Hov af hartkorn 5 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 1

3/5 alb. Uvidst af hvilken aarsag ses Lars Christensen Kjær derpaa den 23.
april 1838 at have afhændet gaarden med besætning og bohave til Christen

Sand formedelst 400 rdr. samt aftægt til sælgeren og dennes hustru. Det er
muligt, at Christen Sand har været en svigersøn, men under alle omstændig

heder beholdt han kun gaarden i 2 aar, hvorpaa han den 4. april 1840 solg

te den tilbage til Lars Christensen Kjær, denne gang for 600 rdr. Lars
Christensen Kjær beholdt nu gaarden i yderligere 3 aar, hvorpaa han solgte
den til svigersønnen Niels Jensen Knudegaard (Ane 2) for 400 rdr. samt en

nærmere bestemt aftægt for sig og hustru af gaarden paa livstid.

3. GENERATION.

Ane 8

Poul Jensen

er født den 8. juni 1739 i øsløs, og han døde den 28. april 1779 i Vesløs.
Han var gift med

Ane 9

Anne Gregersdatter

der fødtes den 23. januar 1746 i øsløs. Hun blev efter Poul Jensens tidli

ge død gift anden gang med den jævnaldrende Niels Christensen, og i folke
tællingen 1787 opføres parret sammen paa gaarden i Vesløs sammen med hen

des børn fra ægteskabet med Poul Jensen, nemlig Karen Marie, 14 aar, Jens,

12 aar, og Gregers, 10 aar gammel.

Poul Jensen var en søn af Jens Poulsen og Karen Poulsdatter i Øsløs,
hvor faderen døde den 2. februar 1763, 65 aar gammel, medens moderen afgik
ved døden den 17. september 1774, 62 aar og 4 maaneder gammel.
Om Anne Gregersdatter vides, at hun var datter af Gregers Larsen Bond-

nes anden hustru Maren Pedersdatter, født 1718 i Øsløs som datter af Pe
der Skrædder og Johanne Jensdatter, og død den 3. oktober 1787 i Øsløs»

Ane 10

Niels Christensen

er født 1734 (døbt den 4. juli) i Arup som søn af Christen Thomsen og hu
stru Margrethe Christensdatter.

Han var gift med

Ane 11

Kirsten Thomasdatter

Hun er født 1737 (døbt den 26. maj) i Arup som datter af Thomas Søren
sen og hustru Kirsten Christensdatter.
I folketællingen 1787 er Niels Christensen opført som gaardmand i Arup,

og han og hustruen havde da af hjemmeboende børn Thomas, 19 aar, Christen,

17 aar, Kirsten, 12 aar, Margrethe, 9 aar, og Anne Kirstine, 6 aar gammel.

Ane 12

Christen Christensen Kjær

er født ca. 1707, hvor vides ikke, og han døde 1789 i Kjelstrup, Hiller
slev sogn, og blev begravet den 17. april.

Han blev gift den 19. februar 1762 i Hillerslev Kirke med

Ane 13

Maren Larsdatter

der fødtes 1731 i Kjelstrup, og som i øvrigt var hans anden hustru.

Christen Christensen Kjær var fæstegaardmand i Kjelstrup, og ses den
30. maj 1755 sammen med en Lars Nielsen at have faaet fæste paa noget til

lægsjord med et hartkorn paa 1 td. 4 skpr. i Kjelstrup.
Maren Larsdatter var en datter af Lars Nielsen Skomager, fæstegaard

mand i Kjelstrup, og dennes hustru Helvig Pedersdatter. Lars Nielsen Sko
mager er født ca. 1702, og han døde 1776 i Kjelstrup og blev begravet den
31. juli, men han ses i øvrigt ikke født i pastoratet. Om Helvig Peders

datter vides, at hun fødtes 1695 paa den store gaard Overgaard i Kjelstrup
som datter af Peder Christensen Overgaard, født ca. 1659, død 1729, og

dennes hustru Ellen Torstensdatter, født ca. 1652, død 1735. Dette par sad
som fæstere af den store Overgaard, der ifølge matriklen 1688 med ajourfø-

ring til 1708 havde nr. 6 med et hartkorn paa ikke mindre end 10 tdr. 4
skpr. 1 fjdkr. 2 alb. og betegnedes som værende ryttergods, hvilket vil

sige, at gaarden ejedes af kronen og var udlagt til rytterhold.
Peder Christensen Overgaard havde overtaget fæstet paa denne store

gaard efter sin far Christen Pedersen Overgaard, født omkring 1620, der
nævnes her i matriklen 1664. Om Ellen Torstensdatter vides, at hun var

fra Skovsted og datter af Torsten Terkelsen, født ca. 1611, død 1691, der
i matriklen 1664 og 1688 er opført som fæster af en større gaard i Skov
sted.

Ane 14

Peder Pedersen Østergaard

der ogsaa kaldes med tilnavnet Grishauge, er født 1749 i Brund, Hillerslev

sogn, og han døde den 15. maj 1812 i Hov, Hillerslev sogn.
Han blev gift den 26. oktober 1773 i Sennels Kirke med

Ane 15

Dorthea Thomasdatter

Hun er født 1749 i Hov, og hun døde den 11. september 1828 samme sted.
Peder Pedersen Østergaard ses den 28. september 1773 at have faaet fæ

ste paa den gaard i Hov, som Thomas Christensen indtil da havde været fæ
ster af, men som denne nu afstod paa grund af skrøbelighed og i øvrigt pa«

den betingelse, at Peder Pedersen Østergaard indgik ægteskab med Thomas
Christensens datter Dorthea.

Peder Pedersen Østergaard ses derpaa den 17. juni 1804 af justitsraad
Marcussen at have købt gaarden til selveje formedelst 1100 rdr. Gaarden
havde nu et hartkorn paa 5 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 1 3/5 alb., og i forbin

delse med overdragelsen ses Peder Pedersen Østergaard at have udstedt en
første-prioritets panteobligation til landets enkekasse paa 804 rdr. Han

afhændede i øvrigt derpaa 4 aar senere gaarden til svigersønnen Lars Chri
stensen Kjær (Ane 6) formedelst de nævnte 804 rdr.
Peder Pedersen Østergaard var en søn af Peder Larsen Grishauge i Brund

død den 28. oktober 1752, 42 aar gammel, og dennes hustru Anne Pedersdat

ter, og Peder Larsen Grishauges far var den Lars Jensen Grishauge i Sen
nels, der begravedes den 1. juli 1743.
Dorthea Thomasdatters far var som nævnt Thomas Christensen, fæstegaard

mand i Hov, der døde her den 27. november 1773, 72 aar gammel, og dennes
hustru Anne Sørensdatter, der var fra Hedegaard i Sennels.

nævnes i den ajourførte matrikel 1708 som fæster af gaard nr. 1 i Hov af

hartkorn 3 tdr, 1 skp. 2 alb., medens Thomas Christensens hustru Anne Sø
rensdatter var datter af Søren Rasmussen, født ca. 1677 paa gaarden Od

dersbøl i Hjardemaal sogn som søn af Rasmus Sørensen (død 1684) og hustru

Margrethe Pedersdatter, hvilken sidstnævnte paa mødrene side var af præsteslægt. Søren Rasmussen ses den 3. maj 1719 at have faaet fæste paa He-

degaard i Sennels af hartkorn 3 tdr. 2 skpr. 1 fjdk. 2 alb., og han drev

nu denne gaard indtil sin død 1735.

1» GENERATION

Ane 2

Søren Christian Christensen Pugdahl

er født den 17, oktober 1790 i Hov, Sennels sogn, og han døde den 3. juli

1838 samme sted.
Han blev gift den 30. november 1824 i Sennels Kirke med

Ane 3

Maren Andersdatter

Hun er født den 10. juli 1798 i Sennels, og hun døde den 25. marts 1877
samme sted.
Søren Christian Christensen Pugdahl ses den 22. november 1823 af Chri

sten Neergaard at have faaet skøde paa det lille husmandssted i Sennels
af hartkorn 2 fjdkr. 1 alb., som var bortfæstet til og beboet af Søren
Christian Christensen Pugdahls svigerforældre. Om de herefter er blevet

boende paa ejendommen, vides ikke, ligesom det ikke staar helt klart, om
Søren Christian Christensen Pugdahl derefter har afhændet denne ejendom
og købt et andet husmandssted i Sennels af samme størrelse. Det eneste

der vides sikkert, er, at Søren Christian Christensen Pugdahl den 10. no
vember 1833 fik udstedt en præsteattest som bevis paa, at hans farbror

Christen Jepsen Hundahl og dennes hustru Maren Salmandsdatter var afgaaet

ved døden, hvilken præsteattest han begærede tinglæst til brug ved udslet

telse af parrets fæste- og brugsret til det husmandssted i Sennels af hart
korn 2 fjdkr. 1 alb., som tilhørte Søren Christian Christensen Pugdahl.
Naar det har været ham saa magtpaaliggende at faa denne præsteattest ting

læst, maa det skyldes, at han umiddelbart efter har afhændet ejendommen.
Forinden, nemlig den 24. juni samme aar, ses han da ogsaa at have købt et

betydeligt større husmandssted i Sennels af hartkorn 4 skpr. 3 fjdkr. b
alb., en ejendom han købte af Anders Kloster formedelst 200 rdr.
Søren Christian Christensen Pugdahl er i folketællingen 1834 opført paa

ejendommen i Sennels sammen med hustruen og børnene Anne, 8 aar, Anders
Christian, 6 aar, Sidsel Marie, 3 aar, og Poul, 1 aar gammel.

Efter Søren Christian Christensen Pugdahls tidlige død synes hans enke
Maren Andersdatter at have valgt at blive siddende i uskiftet bo. 2b aar
senere ombestemte hun sig imidlertid, fordi hun nu agtede at indgaa nyt
ægteskab, hvorfor hun skulle skifte med børnene. Der blev da den 2. marts

1841 afholdt skifte i boet mellem hende og børnene Anne, 15 aar, Anders

Christian, 12 aar, Sidsel Marie, 9 aar, Poul, 7 aar, og Karen Marie, 3

aar gammel. Af boets registrering og vurdering fremgaar det, at der var
tale om et yderst spartansk indbo, og af besætning nævnes blot to køer,

vurderet til 24 rdr., samt fem faar og en vædder. Selve ejendommen med
tilhørende jorder sattes til 350 rdr., men herpaa skyldtes en første-prio

ritet paa 200 rdr. til den tidligere ejer Anders Kloster i Sennels. Hertil
kom forskellig anden løs gæld, bl.a. 25 rdr. til Christen Pugdahl i Hov

og 6 rdr. til købmand Nordentoft i Thisted samt ikke mindre end 30 rdr.,
som var medgaaet til afdødes begravelse. Der blev derefter et overskud i

boet paa godt 100 rdr., som fordeltes med halvdelen til enken og godt 14
rdr. til hver søn samt godt 7^ rdr. til hver datter.

Maren Andersdatter indgik derpaa nyt ægteskab med den 15 aar yngre Chri

sten Christensen, der nævnes som husmand paa ejendommen i folketællingen
1845. Han var dog afgaaet ved døden, da Maren Andersdatter i 1877 døde.

Søren Christian Christensen Pugdahl og Maren Andersdatter havde som
nævnt i deres ægteskab bl.a. datteren Karen Marie, født den 21. maj 1837.
Hun blev gift 1866 med Jens Hundahl Christensen (se foran i bogen).

2. GENERATION.

Ane 4

Christen Christensen Pugdahl

er født 1748 (døbt Langfredag) i Sennels, og han døde den 18. januar 1810
i Hov, Sennels sogn.

Han blev gift den 24. juli 1778 i Sennels Kirke med

Ane 5

Anne Sørensdatter

Hun er født 1753 i Malle, og hun døde 1798 i Hov og blev begravet den

7. juni.
Christen Christensen Pugdahl var fæster af en gaard i Hov og opføres her

i folketællingen 1801 sammen med sin anden hustru Zidsel Jepsdatter, med
hvem han var blevet gift den 22. september 1798 i Sennels Kirke, og som i

øvrigt var 9 aar ældre end han selv. Hos ham og hustruen boede da hans
børn fra første ægteskab, nemlig Jens, 21 aar, Maren, 20 aar, Søren, 11
aar, og Christian, 9 aar gammel.

Ane 6

Anders Jeppesen Hundahl

er født den 18. oktober 1759 i Hundal, Sennels sogn, og han døde den 5. a-

pril 1831 i Sennels.
Han blev gift den 7. maj 1796 i Sennels Kirke med

Ane 7

Zidsel Marie Jensdatter

hvis herkomst ikke kendes. Hun døde den 30. juni 1850 i Sennels, 94^ aar
gammel.
Zidsel Marie Jensdatter var ved ægteskabets indgaaelse enke efter Mik

kel Andersen, husmand i Sennels. Dennes efterladte husmandssted overtog

Anders Jeppesen Hundahl nu i 1796 fæstet paa, og kort efter købte han det
til selveje med et hartkorn paa 2 fjdkr. 1 alb. af justitsraad Marcussen.

Han beholdt dog blot den lille ejendom indtil 1811, da han solgte den til
Christen Neergaard paa den betingelse, at han paa livstid havde ret til at

fæste og bruge ejendommen ”uforkrænket".
I folketællingen 1787 nævnes paa ejendommen Zidsel Marie Jensdatter,

34 aar gammel, og hendes første mand Mikkel Andersen, 60 aar gammel, samt
parrets fællesbørn Anne, 10 aar, og Marie, 7 aar gammel. I folketællingen

1801 ses ejendommen at være beboet af Anders Jeppesen Hundahl og Zidsel Ma
rie Jensdatter, der nævnes her med deres fællesdatter Maren, 3 aar gammel.

3. GENERATION

Ane 8

Christen Larsen (Pugdal)

er født omkring 1715, og han døde 1754 i Sennels, idet der den 31. oktober
det aar afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Ane 9

Ellen Christensdatter

der døde 1772, idet der afholdtes skifte efter hende den 3. august.
Af skiftet efter Christen Larsen (Pugdal) fremgaar, at parret havde

børnene Maren, der da var 10 aar gammel, Christen, 7 aar, og endelig Jeppe
2 aar gammel. I øvrigt nævnes paa skiftet som værge for enken Ellen Chri
stensdatter hendes stedfar Laurits Thomsen i Malle.

Anr 10

Søren Pedersen Hundahl

er født ca. 17201 og han døde 1780 i Malle, idet der den 29. juli det aar

afholdtes skifte efter ham.
Han blev gift den 22. juni 1750 med

Ane 11

Maren Christensdatter

der var en halvsøster til Jesper Sørensen i Hedegaard i Sennels sogn.
Søren Pedersen Hundahl var fæstegaardmand i Malle. Den 29. juli 1780

blev der afholdt skifte efter ham mellem enken Maren Christensdatter og
parrets fællesbørn, for hvem de to farbrødre Mikkel og Christen Pedersen
Hundahl fra henholdsvis Sennels og Hov var formyndere.
4 aar senere døde Søren Pedersen Hundahl og Maren Christensdatters æld

ste søn Peder Sørensen, og den 20. november 1784 afholdtes der skifte ef

ter ham. Det fremgaar heraf, at han boede hos Anders Pedersen i Hundal, og
at han døde ugift og barnløs, hvorfor hans arvinger var moderen Maren Chri
stensdatter, der boede hos sin svigersøn Jens Kiil i Malle, samt afdødes

søskende Christen Sørensen, 25 aar, Anders Sørensen, 24 aar, Anne Sørens
datter (Ane 5), gift med Christen Christensen Pugdahl i Hov, og endelig

søsteren Karen Sørensdatter, der var afgaaet ved døden og i ægteskabet med

Jens Kiil havde efterladt sig 2 børn.

Ane 12

Jeppe Pedersen

er født ca. 1716 i Hundal, Sennels sogn, som søn af Peder Jepsen, der døde

her 1746, og Karen Sørensdatter, død 1744. Selv døde Jeppe Pedersen i fe

bruar 1798 i Hundal.
Jeppe Pedersen var gift første gang med en Else Cathrine N.N., og efter

hendes død blev han gift anden gang 1753 i Hunds trup med

Ane 13

Maren Olufsdatter

der var en datter af Oluf Poulsen i Lynderup. Hun døde 1766, blot 33 aar
gammel, hvorpaa Jeppe Pedersen indgik sit tredie ægteskab med Anne Chri

stensdatter.
Jeppe Pedersen var fæstegaardmand i Hundal, Sennels sogn, og er i ma

triklen 1787 opført her som 71-aarig gaardmand sammen med sin tredie hu
stru den da 53-aarige Anne Christensdatter. Herudover boede paa gaarden

først og fremmest Jeppe Pedersens søn af første ægteskab Peder Jepsen,

40 aar gammel og tømrer, samt dennes hustru Ane Cathrine Simonsdatter, 34
aar, og parrets børn Jep, 4 aar, og Anne Else, 1 aar gammel. Herudover næv

nes endvidere paa gaarden Jeppe Pedersens 2 sønner af andet ægteskab An
ders (Ane 6), 27 aar, og Søren, 23 aar, samt fra tredie ægteskab børnene

Else, 17 aar, Jens, 13 aar, og Cathrine, 9 aar gammel.

Efterkommere
efter

Jens Hundahl Christensen

I.
Kirsten og Lars Christian Jensen med børnene foran ejendommen paa Ullerupgaards Mark

12.-Kirsten_Jenseç

er født den 6. juli 1862 i Hov, Sennels sogn, og hun døde den 23. juli

1942 i Thisted. Hun blev gift den 20. juni 1884 i Sennels med Lars Chri
stian Jensen. Han er født den 21. november 1861 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn som søn af husmand Jens Nielsen og hustru Dorthe Christensen,

og han døde den 7. november 1936 i Thisted.
Lars Christian Jensen, kaldet Lars Vejmand, havde en ejendom paa Ulle
rupgaards Mark og var desuden vejmand. Ejendommen blev overtaget af sønnen

Viggo (I.M.) i slutningen af 1920erne, og parret boede sidst hos datteren
Syverine Dortea (I.G.) i Thisted.

I ægteskabet er børnene I.A.-I.M.

I.A.
Jens Nielsen Jensen er født den 10. november 1884 paa Ullerupgaards Mark,

Sennels sogn, og han døde i februar 1965 i København. Han blev gift den 24.
oktober 1911 i København med Louise Augusta Andreassen. Hun er født den 23.
august 1884 i Silkeborg som datter af øltapper Niels Peter Andreassen og
hustru Gertdine Nikoline Holm, og hun døde i august 1963 i København.

Jens Nielsen Jensen virkede i sine yngre aar som sporvognskonduktør.

Paa et tidspunkt flyttede parret fra København til Thisted, og efter at
have haft gæstgivergaard og grøntforretning kom det tilbage til København.

Her drev parret en rulleforretning.
Louise Augusta Andreassen virkede i sine yngre aar som syerske og var

senere medhjælpende hustru.
I ægteskabet er børnene I.A.1.-I.A.2.

I.A.l.
Kamma Nicoline Kristine Jensen er født den 23. januar 1912 paa Frederiks

berg. Hun blev gift den 15. maj 1935 i København med Otto Valdemar Jensen,
der er født den 6. april 1913. Ægteskabet blev ophævet i 1952.
Bosat: Azaleavej 14, Frederiksberg.

I.A.l.a.
Kurt Jensen er født den 28. februar 1936 i København. Han blev gift den

20. november 1970 i Lyngby med Vibeke Jæger Hansen, der er født den 4. a

pril 1940 i København.

Bosat: Vedbæk Strandvej 326, Vedbæk.
Kurt Jensen afsluttede sin skolegang paa Rahbækskolen efter 8. klasse

og blev ansat som tjenerelev paa Hotel D’angle Terre i København. Han ar
bejdede nu en periode i køkkenet paa Hotel Richmond, København, inden han

tog hyre paa et af ØK's skibe til Australien. Sin værnepligt aftjente han

ved Søværnet, hvorefter han fra 1958 arbejdede paa Hotel Lyngby - først

som tjener og fra 1962 til 1973 som direktør - afbrudt af 2 aars ansættel

se i SAS som steward. Han var nu bestyrer af Frilandsmuseets restaurant og
fra februar 1977 bestyrer af Den Danske Banks kursuscenter Rosenlund i

Vedbæk. - I 1971 købte parret en landbrugsejendom som stadig drives. - Fri
tids inte resse*, skov j ag t.
Vibeke Jæger Hansen tog realeksamen paa Hellinge Skole i 1957. Hun blev

udlært som kontorassistent i De Samvirkende Sygekasser og havde forskelli

ge kontorjobs; sidst som sekretær hos havearkitekter. Siden begyndelsen af
1970erne har hun været medhjælpende hustru.
Udover nedennævnte søn har Kurt Jensen døtrene Jeanne, der er født den

2. maj 1956 i København og Ketti, der er født den 11. januar 1959 i Køben
havn.

I.A.l.a.l) Mikael Jæger Jensen er født den 10. august 1974 i København.

I.A.l.b.

Ingrid Jensen er født den 26. december 1940 i Brønshøj. Hun blev gift den

31. oktober 1959 i Frederiksberg Slotskirke med John Johansen, der er født
den 30. juli 1940 i Brønshøj som søn af gørtler Georg Johansen og hustru

Tove Bodil Jensen.
Bosat: Kulsviervænget 6, Lyngby.
Ingrid Jensen tog mellemskoleeksamen, blev kontoruddannet og har været

medhjælpende hustru siden 1964.
John Johansen blev efter endt skolegang uddannet som møllebygger. Si

den 1964 har han været restauratør.

I.A.l.b.1)

Frank Johansen er født den 25. marts 1960 paa Frederiksberg.

Bosat: Henningsens Allé 4A, Hellerup.

I.A.l.b.2)

Henrik Johansen er født den 20. september 1965 i Charlottenlund.
Bosat: Kulsviervænget 6, Lyngby.

Henrik Johansen afsluttede sin skolegang i 1981 med 9. klasses afgangs
eksamen. Han stod i lære som kok hos sin morfar (I.A.l. Otto Valdemar Jen
sen) paa Regatta-Pavillonen i Bagsværd. I 1984 købte han en restaurant

sammen med faderen (I.A.l.b.) og broderen Frank (i.A.l.b.l) som blev af
hændet efter ca. 1 aar. Herefter forpagtede han Lyngby Stadions pub/restaurant/cafeteria af faderen.

I.A.l.c.
Kirsten Jensen er født den 4. juli 1947 paa Frederiksberg. Hun blev gift

den 26. november 1966 paa Frederiksberg med Kjeld Just Petersen, der er

født den 29. maj 1944 i Lyngby som søn af Niels Jørgen Petersen og hustru
Gurli Nielsen.

Bosat; Dagvej 8, Hellerup.
Kirsten Jensen tog 10. klasse. Hun blev uddannet som hundetrimmer, og

efter at have drevet selvstændig virksomhed i 9 aar virkede hun som hospi

tal smedhjælper i 3 aar. Siden slutningen af 1970erne har hun været med
hjælpende hustru.
Kjeld Just Petersen gik i skole i 9 aar. Han blev købmandsuddannet, vir

kede senere som sælger i 9 aar og har været restauratør siden slutningen

af 1970erne.
I.A.l.c.l) Kenneth Just Petersen er født den 24. juli 1968 i Gentofte.

I.A.l.c.2} Kristian Just Petersen er født den 24. januar 1972 i Gentofte.
I.A.l.c.3) Jakob Just Petersen er født den 4. august 1976 i Gentofte.

I.A.2.

Børge Laurits Jensen er født den 5. oktober 1913 i København, Anna sogn.
Han blev gift den 17. oktober 1941 i København, Grundtvigs sogn, med Vibe
ke Matthiesen, der er født den 31. august 1924 i København, Apostelens
sogn som datter af røgeriarbejder Theodor Matthiesen.

Bosat: Frederikssundsvej 92D, København NV.

Børge Laurits Jensen stod efter endt skolegang i koloniallære, var paa
handelsskole samt indkaldt til militærtjeneste og derefter ansat ved Kø

benhavns Sporveje i 40 aar.
Vibeke Matthiesen blev efter endt skolegang udlært som viktualieekspe-

ditrice og har siden giftermaalet været hjemmearbejdende husmoder.

I.A.2.a.
Jørgen Matthiesen Jensen er født den 31. august 1942 i København. Han blev
gift den 3. juli 1965 med Birte. Ægteskabet blev ophavet i 1978.

Bosat: Landskronagade 3A, København 0.
Jørgen Matthiesen Jensen bestod mellemskoleeksamen/ var paa teknisk sko

le og afsluttede sin militærtjeneste som sergent. Han er nu konsulent.
I.A.2.a.l) Kenneth Wennerwald, der har taget navneændring fra Jensen, er

født den 7. maj 1968 i Maglegaards sogn.
I.A.2,b.
Jette Jensen er født den 27. august 1945 i København. Hun blev gift den 6.

juni 1964 i København med Kai Mølgaard, der er født den 17. november 1938
i Ballerup som søn af murerarbejdsmand Mads Peder Anton Mølgaard og hustru,

rengøringsassistent Ellen Valborg Viola Frederiksen.

Bosat: Godthaabsvej 213, Vanløse.
Jette Jensen gik ud af skolen efter 8. klasse og blev udlært indenfor

handel. Hun arbejdede en tid i Ilium, og hun virker nu som plejemedhjælper.

Kai Mølgaard gik ud af skolen efter 7. klasse og blev udlært pibemager.
Herefter var han selvstændig vognmand i København i 16 aar, og han er nu

garagearbe j de r.

I.A.2.b.l)

Kitt Mølgaard er født den 5. januar 1966 i København.
Bosat: Frederik VII's Gade 7B, København N.

Kitt Mølgaard er bankelev.

I.A.2.b.2)

Thomas Mølgaard er født den 26. april 1973 i København.
I.B.
Jens Hundal Jensen er født den 19. september 1886 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn, og han døde den 24. oktober 1971 i Thisted. Han blev gift

den 7. august 1917 i Sennels med Marie Sofie Jensen Mærkedal. Hun er født

den 14. oktober 1897 i Thisted som datter af fyrbøder Jens Kristian Mærke
dal og hustru Ane Marie Sørensen, og hun døde den 26. november 1978 i Aal

borg.
Jens Hundal Jensen gik i skole i Hov. Han var beskæftiget ved landbrug,

gange. Paa et tidspunkt overtoges svigerforældrenes ejendom, Solbakken
mellem Hov og Sennels, som han drev sideløbende med at arbejde som murer.

Solbakken blev overdraget til sønnen Carlo (I.B.7.) i 1958, og parret bo

satte sig herefter i eget hus paa Gadekæret 34 i Sennels. - Jens Hundal

Jensen var formand for Venstrevælgerforeningen i flere perioder. Han spil
lede som ung paa violin til fester og lignende.
Marie Sofie Jensen Mærkedal, hvis forældre paa et tidspunkt overtog

Solbakken, gik i skole i Sennels og var herpaa beskæftiget hjemme indtil

gifte rmaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. Hendes forældre
bosatte sig - efter Jens Hundal Jensens overtagelse af Solbakken - paa

Gadekæret 36, Sennels, hvor barnebarnet Ida (I.B.3.) nu bor.
I ægteskabet er børnene I.B.1.-I.B.7.

I.B.l.
Jens Mærkedahl Jensen er født den 27. september 1917 i Sennels sogn, og

han døde den 16. marts 1983 i Aalborg. Han blev gift den 3. juni 1943 i
Sennels med Ingeborg Johanne Andersen, der er født den 1. juni 1918 i

Hovsør, Østerild sogn som datter af smedemester Anders Kristian Andersen

og hustru Karen Marie Pedersen.
Bosat: Gadekæret 17, Sennels, Thisted.

Jens Mærkedahl Jensen gik i skole i Sennels og blev herpaa oplært ved
landbrug i forskellige pladser paa hjemegnen. I 1945 forpagtede han Sen

nels Præstegaard, som han drev i en lang aarrække, og fra 1969 til sin

død var han pedel paa skolen i Sennels.

Ingeborg Johanne Andersen gik i skole i Hovsør. Hun lærte at sy i Øster

ild, og efter en tid som husassistent paa Sjælland opholdt hun sig paa
grund af’ moderens sygdom hjemme indtil giftermaalet. Herpaa blev hun med

hjælpende hustru, og fra 1966 til 1969 virkede hun desuden som rengørings
assistent paa Thisted Sygehus.

I.B.l.a.
Karen Marie Mærkedahl Jensen er født den 1. juli 1945 i Sennels. Hun blev

gift den 25. september 1965 i Sennels med Poul Roer Pedersen, der er født

den 23. februar 1942 i Thisted som søn af landmand Jens Iversen Pedersen
og hustru Anna Kathrine Andersen.

Bosat: Markvænget 4B, Thisted.

Karen Marie Mærkedahl Jensen tog realeksamen i Thisted i 1961. Hun stod
i lære i firmaet Valdemar Smith i Thisted, og efter at have haft ansættel

se paa Amtstuen samme sted fra 1965 til 1971 var hun hjemmearbejdende hus

moder indtil 1977. Siden har hun været kommuneassistent ved Thisted Kom
mune.

Poul Roer Pedersen stod efter endt skolegang i lære som smed i Gettrup

og blev udlært i 1964. Herpaa aftjente han sin værnepligt, og efter at ha
ve haft ansættelse paa Cimbria i Thisted fra 1965 til 1972 har han siden
arbejdet paa Sjørring Maskinfabrik.

I.B.l.a.l) Anders Mærkedahl Pedersen er født den 12. februar 1968 i Thi
sted.

l.B.l.a.2) Helle Mærkedahl Pedersen er født den 16. marts 1971 i Thisted.

I.B.l.a.3) Morten Mærkedahl Pedersen er født den 22. november 1973 i Thi

sted.

I.B.l.b.

Else Margrethe Mærkedahl Jensen er født den 26. juni 1950 i Sennels. Hun
blev gift den 14. november 1970 i Sennels med Jens Peter Fabricius Madsen,
der er født den 19. juli 1947 i Sjørring som søn af landmand Alfred Madsen

og hustru Esther Poulsen.
Bosat: Mallevej 15, Thisted.

Else Margrethe Mærkedahl Jensen tog realeksamen i 1967, bestod handels
eksamen og blev udlært som kontorassistent. I 1976 begyndte hun som dag

plejer.
Jens Peter Fabricius Madsen, der var paa efterskole i Nr. Nissum i 1962
blev udlært som murer i 1967. I 1983 begyndte han som pedel.

I.B.l.b.l) Anette Mærkedahl Madsen er født den 20. januar 1974 i Sennels.
I.B.l.b.2) Henrik Mærkedahl Madsen er født den 28. april 1976 i Sennels.

I.B.2.

Anna Kirstine Hundal Jensen er født den 31. december 1919 i Sennels sogn,

og hun døde den 20« november 1942 i Hillerslev.
Hun havde efter endt skolegang plads i huset forskellige steder, sidst
hos E. Overgaard i Hillerslev, hvor hun døde.

I.B.3.
Ida Hundahl Jensen er født den 29♦ maj 1922 i Sennels sogn» Hun blev gift
den 7. august 1942 i Sennels med Lars Sørensen. Han er født den 24. juli

1918 i Sennels som søn af husmand og tømrer Søren Kristian Sørensen og hu
stru Dorthea Jensen# og han døde den 16. juni 1955 i Sennels.

Bosat: Gadekæret 36, Sennels, Thisted.
Ida Hundahl Jensen gik i skole i Sennels. Hun tjente som husassistent

forskellige steder og lærte desuden at sy i Thisted inden giftermaalet,
efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Fra 1955 til 1968 virke

de hun som rengøringsassistent paa skolen i Sennels, og siden har hun væ
ret sygehjælper paa alderdomshjemmet samme sted. Desuden var hun kasserer
for Sennels Sygekasse fra 1954 til 1968. - Fritidsinteresser: gymnastik,
musik og haandarbejde.

Lars Sørensen gik i skole i Sennels. Han var beskæftiget ved landbrug,
inden han kom i lære som tømrer i Sennels, og efter at være blevet udlært
i 1940 gjorde han militærtjeneste i København. I 1942 købtes huset paa adressen, og her drev han tømrerværksted indtil sin død. - Lars Sørensen

var aktiv indenfor ungdomsforeningen.

I.B.3.a.
Søren Kristian Sørensen er født den 1. oktober 1945 i Sennels. Han blev

gift den 24. august 1964 i Østerild med Aase Andersen Kold, der er født
den 23. september 1945 i Østerild som datter af Martin Andersen Kold og

hustru Magda Margrethe Harring.

Bosat: Adslewej 31, Hørning.

Søren Kristian Sørensen tog realeksamen i Thisted i 1963 og begyndte
samme aar som elev i Den Danske Bank, Thisted. Han bestod handelsmedhjæl 
pereksamen paa Thisted Handelsskole i 1966, gjorde tjeneste ved civilfor

svaret fra 1966 til 1968 - heraf 10 maaneder som befalingsmand - og gen
nemgik diverse bankfaglige kurser i perioden fra 1968 til 1971. I 1973 ud

nævntes han til fuldmægtig, og han er nu ansat i Den Danske Bank, Aarhus.
- Søren Kristian Sørensen blev merkonom i finansiering fra Viborg Handels

skole i 1976. Han har og har haft forskellige tillidshverv, bl.a. er han
formand for Hørning Idrætsklubs Badmintonafdeling.
Aase Andersen Kold gik i skole i Østerild. Siden 1978 har hun været an

sat som kontorassistent i Den Danske Bank, Vestre afdeling, Aarhus.

I.B.3.a.l)

Linda Kold Sørensen er født den 31. december 1964 i Thisted.
Hun begyndte efter endt skolegang som kontorelev.

I.B.3.a.2)

Vivian Kold Sørensen er født den 20. juni 1968 i Thisted.

I.B.3.b.
Jens Hundahl Sørensen er født den 6. januar 1951 i Sennels. Han blev gift
den 28. juni 1975 i Tilsted med Bodil Birgitte Poulsen, der er født den 2.

november 1955 i Tingstrup, Thisted sogn som datter af gaardejer Søren Chri

stian Poulsen og hustru, køkkenassistent Ellen Margrethe Helleberg.
Bosat: Ti1stedvej 66, Thisted.

Jens Hundahl Sørensen gik i skole i Sennels samt i Thisted, hvor han
tog 9. klasse. Han blev udlært som tømrer hos Poul Vrist i Sennels i 1971,

og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg havde han ansættelse som

tømrersvend forskellige steder, bl.a. hos Tage Kold i Hunstrup, hvor han
arbejdede i 5 aar. Desuden var han ansat hos en tømrermester i Thisted i 1
aar, og efter at have været fabriksarbejder i h aar har han siden 1979 haft

ansættelse som post i Thisted. - Fritidsinteresser: sejlsport og folkedans.
Bodil Birgitte Poulsen tog 10. klasse i Tingstrup og var derefter paa

handelsskole i 1 aar. Hun gennemgik kontoruddannelse hos revisor Frode

Toftild i Thisted, blev udlært i 1975 og har haft ansættelse i Kommunernes
Revisionsafdeling samme sted siden 1976. - Fritidsinteresser: folkedans og
haandarbejde.

I.B.3.b.l) Winnie Sørensen er født den 21. marts 1977 i Thisted.
I.B.3.b.2) Tanja Sørensen er født den 15. april 1979 i Thisted.

I.B.3.C.
Anna Kirstine Hundahl Sørensen er født den 4. marts 1952 i Sennels. Hun
blev gift den 17. april 1974 i København med Leon Leif Rasmussen, der er

født den 26. maj 1949 paa Rigshospitalet i København som søn af arbejds
mand John Carl Rasmussen og hustru, rengøringsassistent Rita Inga Viola

Mortensen.
Bosat: Vittrup Allé 6, Kastrup.

stent i Thisted i 1 aar, og efter at være blevet uddannet som køkkenleder
i 1972 gennemgik hun uddannelse til sygehjælper. Siden har hun varet be

skæftiget som saadan.

Leon Leif Rasmussen var efter endt skolegang beskæftiget som arbejds

dreng forskellige steder. Han gjorde militærtjeneste ved Falsterske Fodre
giment i 1969-1970, og efter at have virket som selvstændig vognmand ind

til 1975 begyndte han som redningsfører i Falck.

I.B.3.C.1) Tenna Hundahl Rasmussen er født den 17. september 1974 i Køben
havn.

I.B.3.C.2) Preben Hundahl Rasmussen er født den 15. januar 1977 i Køben
havn.

I.B.4.

Mary Hundahl Jensen er født den 24. september 1924 i Sennels sogn. Hun

blev gift med Niels Chr. Thomsen, der er født den 26. juni 1922 i Thisted
som søn af Laurits Chr. Thomsen og hustru Karen Christensen.
Bosat: Grønlandsvej 4, Lyngby.

I.B.4.a.

Karin Thomsen er født den 15. maj 1946 i Thisted. Hun blev gift med Preben
Køster.

Bosat: Bagsværdvej 62, Lyngby.

I.B.5.

Inga Hundahl Jensen er født den 4. marts 1929 i Sennels sogn. Hun blev
gift den 6. august 1950 i Sennels med Marius Kristian Jakobsen, der er

født den 10. maj 1927 paa Grejs Østermark ved Vejle som søn af tækker Jens
Kristian Jakobsen og hustru Johanne Kristine Rasmine Rasmussen.

Bosat: Borupvej 8, Saarup, Hanstholm.

Inga Hundahl Jensen gik i skole i Sennels. Hun arbejdede paa centralen
samme sted i l1} aar og havde desuden plads paa bl.a. en gaard i Hov, inden
hun kom til Kolding i 1950. Efter giftermaalet var hun hjemmearbejdende
husmoder samt beskæftiget som kogekone, og senere blev hun ansat i Drags

bæklejren, hvor hun arbejdede i 4 aar. Siden 1974 har hun været sygehjæl-

bejde.

Marius Kristian Jakobsen gik i skole i Ulkær og Grejs. Han havde bl.a.
ansættelse ’nos en karetmager i Grejs, og efter at have arbejdet i Horn

strup i 2 aar var han fra 1946 beskæftiget ved landbrug i Sennels, afbrudt

af *5 aar hos sin bedstefar i Grejs. Desuden gjorde han militærtjeneste i
10 maaneder i 1949, og han arbejdede nu paa gaarde i Kolding og Sennels.
Den 12. april 1951 købte han sin nuhavende gaard i Saarup, og siden 1976

har han desuden arbejdet ved postvæsenet, fra 1980 som fastansat landpost
bud. - Fritidsinteresse: dans.

I.B.5.a.

Jens Jakob Jakobsen er født den 27. december 1950 i Sennels. Han blev gift

den 4. november 1972 i Tved med Anna Marie Jensen, der er født den 24. ja
nuar 1953 i Sennels som datter af vejarbejder Henry Jensen og hustru Agnes
Sørensen.

Bosat: Ballerumvej 45, Brund, Thisted.
Jens Jakob Jakobsen gik i skole i Ræhr i 8 aar og var elev paa Aabybro

Ungdomsskole i 1 aar i 1967-1968. Han var beskæftiget som landbrugsmed 
hjælper paa Sennels-egnen samt som lastbilchauffør i Hanstholm, og efter

at have gjort militærtjeneste i Jægersborg og Nr. Uttrup i 1971-1972 har
han siden været ansat som post ved postvæsenet i Thisted. Hans fritidsin

teresse er sport, og han er fodboldtræner.
Anna Marie Jensen gik i skole i Nors i 8 aar og var elev paa ungdoms
skolen i Galtrup i 1968-1969. Hun var syerske i Hanstholm i en periode,

blev tilskærer-uddannet i Aalborg i 1970-1971 og har været fabriksarbej

der paa Coloplast i Thisted siden 1972. - Fritidsinteresser: maleri og gyrr

nastik.

I.B.5.a.l) Randi Jakobsen er født den 3. oktober 1975 i Thisted.
I.B.5.a.2) Linda Jakobsen er født den 9. november 1978 i Thisted.

I.B.S.b.

Bjarne Hundahl Jakobsen er født den 31. august 1954 i Saarup, Ræhr sogn.
Han blev gift den 1. august 1981 i Gødvad med Jonna Klode, der er født
den 29. maj 1957 i Svostrup sogn som datter af gaardejer Henry Klode og

hustru# beskæftigelsesvejleder Tove Mikkelsen.

Bosat: Toftegaardsparken 52# Them.

Bjarne Hundahl Jakobsen gik i skole i Ræhr og Hanstholm, ialt i 8 aar.
Han var specialarbejder paa en møbelfabrik i Nors indtil 1971, og efter

at have staaet i lære som bager i Nors samt i Frøstrup indtil 1974 virke
de han som bagersvend i Ry, Knudstrup og Thorning frem til 1975, da han
begyndte paa Rutana i Silkeborg. Her havde han ansættelse indtil 1982, da

han startede som specialarbejder paa Winthers Cykelfabrik, Them. Hans fri
tidsinteresse er sport, og han er haandbolddommer.

Jonna Klode gik i skole i Gødvad i 7 aar, paa Kornmod Realskole i Silke
borg i 2 aar samt paa Silkeborg Handelsskole i 1 aar. Sidstnævnte sted be

stod hun eksamen i 1976. Hun var elev paa Landboforeningens Regnskabskon 
tor i Give, hvor hun udlærtes i 1978, og siden 1980 har hun haft ansættel

se som assistent paa Landboforeningens Regnskabskontor i Silkeborg. - Fri
tidsinteresser: haandbold og badminton.

I.B.5.b.l) Karsten Klode Jakobsen er født den 13. juli 1983 i Silkeborg.

I.B.5.C.

Leif Kristian Jakobsen er født den 1. marts 1958 i Saarup, Ræhr sogn. Han
lever sammen med Susanne Merete Jonassen, der er født den 12. oktober 1960
i Snedsted som datter af chauffør Kurt Jonassen og hustru, hjemmehjælper

Betty Pedersen.
Bosat: Nellikevej 54, Nors, Thisted.
Leif Kristian Jakobsen gik i skole i 9 aar. Senere havde han et ophold
paa Lægaard Landbrugsskole, hvor han var elev fra februar 1975 til maj sam

me aar, og ellers virkede han som landbrugsmedhjælper, hvorpaa han aftjen

te sin værnepligt i Holstebro i 1978. Derefter kørte han som traktorfører
for en maskinstation indtil 198S, da han startede egen maskinstation.

Susanne Merete Jonassen blev efter endt skolegang kolonialuddannet. Se
nere begyndte hun som montrice paa Oticon i Thisted.

I.B.5.C.1) Heidi Kristina Jakobsen er født den 3. januar 1985 i Nors sogn.

I.B.S.d.
Tove Hundahl Jakobsen er født den 4. juni 1961 i Thisted. Hun lever sammen

med Keld Klede, der er født den 26. juli 1950 i Kjellerup, Hørup sogn som

søn af gaardejer Henry Klode og hustru, beskæftigelsesvejleder Tove Mikkel
sen.

Bosat: Resendalvej 11, Silkeborg.
Tove Hundahl Jakobsen gik i skole i Ræhr og Hanstholm samt i Aabybro,
hvor hun tog 9. og 10. klasse. Hun tjente derefter som husassistent i Thi
sted i 1 aar og har siden været specialarbejder paa Danfoss i Silkeborg. -

Fritidsinteresse: haandarbejde.
Keld Klode gik i skole i Asmildgaarde samt i Gødvad og var paa ungdoms

skole i 1966-1967. Han stod i lære som tømrer i Resenbro, blev udlært i
1971 og aftjente sin værnepligt i Skive i 1971-1972,inden han begyndte som

selvstændig tømrermester i Resendal. - Fritidsinteresser: fiskeri og sejl
sport.

I.B.6.
Rita Hundahl Jensen er født den 6. maj 1931 i Sennels sogn. Hun blev gift

den 3. maj 1952 i Sennels med Ejnar Sørensen, der er født den 3. oktober

1930 i Sennels sogn som søn af Søren Kristian Sørensen og hustru Dorthea
Jensen.
Bosat: Vestervang 1, Vinderup.
Rita Hundahl Jensen gik i skole i Sennels. Hun var beskæftiget hjemme

samt i huset hos fremmede, lærte i samme periode klaverspil i Thisted og

blev efter giftermaalet hjemmearbejdende husmoder. I en periode fra 1964
havde hun ansættelse i et supermarked i Frederikshavn, og siden den 1. no
vember 1965 har hun arbejdet paa posthuset i Vinderup. - Fritidsinteresse:

musik.
Ejnar Sørensen gik i skole i Sennels. Han var beskæftiget ved landbrug,

havde et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1948-1949 og
indkaldtes til militærtjeneste i Viborg i 1950. Efter hjemsendelsen som

korporal fra militærpolitiet i 1951 havde han ansættelse ved DSB i Kolding
Thisted og Vinderup indtil 1970, sidst som trafikekspedient. Siden har han
været assurandør i Tryg Forsikring. - Fritidsinteresse: sang.

I.B.6.a.
Maja Hundahl Sørensen er født den 1. maj 1953 i Sennels. Hun blev gift den

14. maj 1983 i Vinderup med Bent Frandsen Madsen, der er født den 8. novem

ber 1951 i Vinderup, Sahl sogn som søn af tømrermester Niels Madsen og hu

stru Britta Frandsen.
Bosat: Skivevej 24A, Vinderup.
Maja Hundahl Sørensen bestod nysproglig studentereksamen paa Struer
Statsgymnasium i 1972. Hun var beskæftiget som ufaglært sygehjælper i Eng

land i h aar, inden hun begyndte som sygeplejeelev i Holstebro, og efter
at være blevet udlært i 1976 arbejdede hun i Skive i 1^ aar. Herefter kom

hun tilbage til Holstebro, hvor hun var ansat paa sygehusets intensivaf
deling i 6 aar indtil 1983, da hun fik orlov fra sygeplejen, og i disse

aar underviste hun elever og nyt personale paa stedet. I 1984 forlod hun

sygeplejen, og siden 1983 har hun været medhjælpende hustru. Paa et tids
punkt begyndte hun desuden som merkonomstuderende. - Maja Hundahl Sørensen

er medlem af Vinderup Inner-Wheel klub. - Fritidsinteresser: litteratur,
sang og musik.
Bent Frandsen Madsen tog 10. klasse. Han blev udlært som tømrer hos fa

deren i 1973, og efter at have gjort militærtjeneste ved flyvevaabnet
fortsatte han i faderens virksomhed. Siden faderens død i 1979 har Bent

Frandsen Madsen staaet for den daglige ledelse, og virksomheden drives nu
udelukkende med møbel fabrikat ion. - Bent Frandsen Madsen er medlem af Ro

tary. Hans fritidsinteresser er bl.a. badminton og tennis, og som junior
spiller var han med til at vinde det vestjydske mesterskab i fodbold.

I.B.ô.a.l) Sanne Hundahl Madsen er født den 14. januar 1981 i Holstebro.
I.B.6.a.2) Stine Hundahl Madsen er født den 16. oktober 1984 i Holstebro.

I.B.G.b.
Birgitte Hundahl Sørensen er født den 19. april 1959 i Kvissel, Aasted

sogn. Hun blev gift den 3. juli 1982 i Vinderup med Erling Emil Esbersen,

der er født den 6. marts 1959 i Ryde som søn af gaardejer Niels Villadsen
Esbersen og hustru, rengøringsassistent Ida Alice Petterson.

Bosat: Emil Reesens Vej 68, Holstebro.
Birgitte Hundahl Sørensen tog realeksamen i Vinderup i 1976 og bestod

nysproglig studentereksamen paa Struer Statsgymnasium i 1979 samt HH-eksa-

men paa Holstebro Handelsskole i 1981. Desuden var hun bl.a. cafeteriamed
hjælper i Vinderup Hallen, livredder samme sted, ansat paa en dukketøjsfa
brik i Bjert, medhjælper i Gimsing Børnehave samt ansat hos bager Lykke i

Vinderup. Hun blev udlært som bankassistent i Vestjysk Bank i Holstebro i
1983 og fungerer nu som saadan samme sted i organisationsafdeling med EDB;

som kontaktperson til centralen med hovedansvar for indkøb af kontorartik
ler.

Erling Emil Esbersen tog udvidet teknisk forberedelseseksamen i Vinde

rup i 1976. Han blev udlært som skorstensfejer i Holstebro i 1980, virker

nu som svend samme sted og er sideløbende begyndt paa mesterskole.

I.B.7.
Carlo Hundahl Jensen er født den 10. september 1935 i Sennels sogn. Han

blev gift den 29. november 1958 i Sennels med Grethe Korsgaard Thøgersen,

der er født den 6. maj 1936 i Hov, Sennels sogn som datter af gaardejer

Jens Korsgaard Thøgersen og hustru Elna Margrethe Nielsen.
Bosat: Sennelsvej 144, Sennels, Thisted.

Carlo Hundahl Jensen gik i skole i Sennels. Han arbejdede hjemme og ude,
afbrudt af militærtjeneste i Holstebro i 1955-1956, og den 1. december
1958 overtog han fødehjemmet Solbakken, som han siden har drevet. Desuden

begyndte han som post i Thisted i 1979. - Carlo Hundahl Jensen blev for
mand for forsamlingshuset i Sennels i 1974. - Fritidsinteresser: dilettant

sang og kortspil.

Grethe Korsgaard Thøgersen gik i skole i Hov. Hun tjente i forskellige
pladser indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende hus

moder, og siden 1968 har hun været ansat som sygehjælper paa plejehjemmet
i Sennels. - Fritidsinteresser; haandarbejde og camping.

I.B.7.a.
Arne Hundahl Jensen er født den 13. oktober 1959 i Sennels sogn. Han lever

sammen med Tina Christoffersen, der er født den 17. juli 1965 i Holstebro
som datter af seniorsergent Aage Willy Christoffersen og hustru, hjemme
hjælper Ruth Østergaard Nielsen.
Bosat: Taarnvej 17C, Østerild, Thisted.

Arne Hundahl Jensen gik i skole i Sennels samt i Thisted, hvor han tog
realeksamen i 1976. Han stod i lære som tømrer hos Ulrik Sørensen i Sen

nels, blev udlært i 1979 og har siden arbejdet som tømrersvend samme sted.
Desuden spiller han som medlem af orkestret Airport til baller rundt om i

landet.

Tina Christoffersen tog 10. klasse i Holstebro. Hun tjente som husassi

stent i 1 aar, og efter at have været HF-studerende paa Holstebro Gymnasi
um samt paa Thisted Gymnasium, hvor hun bestod eksamen i 1985, har hun si

den været beskæftiget som ufaglært sygehjælper paa plejehjemmet i Sennels.

I 1984 købtes huset paa adressen.

I.B.7.b.

Lene Korsgaard Jensen er født den 8. maj 1965 i Sennels sogn.
Hun bestod HH-eksamen i 1985 og havde samme aar et 4 maaneders kibbutz-

ophold i Israel.

I.C.
Anton Kristian Jensen er født den 23. januar 1889 i Sennels sogn, og han
døde den 2. januar 1971 i Bedsted. Han blev gift den 29. april 1919 i Sen

nels med Katrine Pedersen. Hun er født den 14. februar 1896 i Sennels som
datter af husmand Thomas Pedersen og hustru Ane Kirstine Jensen, og hun
døde den 12. marts 1960 i Bedsted.

Anton Kristian Jensen var smedemester.
I ægteskabet er datteren I.C.l.

I.C.l.
Anna Kirstine Jensen er født den 22. august 1921 i Hillerslev. Hun blev

gift den 4. oktober 1942 i Bedsted med Anders Christian Petersen Rostgaard,
der er født den 8. september 1911 i Aarhus, Sankt Pauls sogn som søn af

togbetjent Peter Vincents Bendix Petersen Rostgaard og hustru Anna Marie

Snoer.
Bosat: Klostermarken 6, Overlund, Viborg.

Anders Christian Petersen Rostgaard har været møbelarkitekt.

I.C.l.a.

Ebbe Petersen-Rostgaard er født den 10, november 1950 i Viborg.
Bosat: 3200 North Main Street, Racine, Wisconsin, USA.

I.D.

Karl Marius Jensen er født den 29. oktober 1891 i Sennels sogn, og han dø
de den 23. september 1933 paa Ullerupgaards Mark, Sennels sogn. Han blev

gift den 28. juli 1922 i Sennels med Magda Sofie Iversen. Hun er født den

sen og hustru Bodil Katrine Sørensen, og hun døde den 27. marts 1973 i Vi
borg.

Karl Marius Jensen gik i skole i Hov og blev herpaa oplært ved landbrug.

Han drev efter giftermaalet en ejendom i Tingstrup, inden han overtog svi
germoderens ejendom paa Ullerupgaards Mark, og sideløbende med driften af
landbruget arbejdede han desuden som murer.
Magda Sofie Iversen gik i skole i Sennels og arbejdede herpaa hjemme.
Senere blev hun medhjælpende hustru, og efter mandens død drev hun med

børnenes og fremmedes hjælp ejendommen paa Ullerupgaards Mark videre ind

til sin død. Herpaa solgtes stedet til fremmede.

I ægteskabet er børnene I.D.1.-I.D.7.

I.D.l.
Ingrid Jensen er født den 21. august 1923 i Tingstrup, Thisted sogn. Hun
blev gift den 24. maj 1946 i Sennels med Aksel Villadsen, der er født den

14. juni 1924 i Sennels som søn af husmand Jens Kristensen (Villadsen) og
hustru Katrine Sørensen.

Bosat: Parkvej 1, Vilsund, Thisted.
Ingrid Jensen gik i skole i Hov og tjente herpaa som husassistent paa

Sennels-egnen indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejden

de husmoder. - Fritidsinteresser: haandarbejde og camping.

Aksel Villadsen gik i skole i Sennels og tjente derefter i forskellige
pladser paa Sennels-egnen. Senere begyndte han som arbejdsmand i en tømrer

virksomhed. - Fritidsinteresser: havearbejde og camping.

I.D.l.a.

Mona Villadsen er født den 18. maj 1947 i Sennels.

Bosat: Parkvej 1, Vilsund, Thisted.
Mona Villadsen gik i skole i 8 aar. Herefter begyndte hun at arbejde

indenfor konfektionsbranchen.

I.D.l.b.

Kirsten Margrethe Villadsen er født den 3. oktober 1948 i Sennels. Hun
blev gift den 5. november 1966 i Harring med Harry Damsgaard, der i begyn
delsen af 1970erne fik navneændring fra Damsgaard Christensen. Han er født

Katrina Christensen.

Bosat: Snedstedvej 79, Snedsted.

Kirsten Margrethe Villadsen gik i skole i Sennels og tjente herpaa som
husassistent i Vilsund inden giftermaalet, efter hvilket hun blev med

hjælpende hustru. Siden 1978 har hun været fabriksarbejder paa Fast Plast
i Thisted. - Fritidsinteresser: havearbejde og haandarbejde.

Harry Damsgaard, der voksede op hos sin morbroder Holger Christian Dams-

gaard Christensen og hustru Ingeborg i Vilsund, gik i skole i Sundby, Thy.
Han stod i lære som mekaniker paa Ford i Thisted, og efter at være blevet
udlært samt at have aftjent sin værnepligt ved marinen var han værkfører

forskellige steder, først paa Morsø Motor Compagni indtil 1969, dernæst
hos Jens Mikkelsen i Aastedbro ved Aale frem til 1971. Fra dette aar til

1976 drev han Snedsted Traktor- og Maskinværksted, og han virkede nu som
værkfører paa Thisted Maskin Compagni samt paa Agger Skibsværft, sidst
nævnte sted fra 1978 til 1984. Desuden fiskede han i en periode, og den
15. oktober 1984 startede han eget autoværksted i Snedsted. - Fritidsin

teresser: fiskeri og gamle biler.

I.D.l.b.l)
Helle Damsgaard er født den 27. april 1967 i Nykøbing M.
Hun tog 10. klasse i 1984, og efter at have gennemgaaet EFG-basisaaret
paa Thisted-Hurup Handelsskole fortsatte hun som HH-studerende samme sted.

Sideløbende har hun arbejdet i grillbaren Westside i Vilsund i ca. 2 aar,

og hun er nu ogsaa beskæftiget i Svalekiosken i Snedsted.

I.D.l.b.2)
Pia Damsgaard er født den 27. maj 1972 i Thisted.

I.D.l.b.3)

Lene Damsgaard er født den 28. juni 1975 i Thisted.

I.D.l.b.4)

Kim Damsgaard er født den 16. januar 1977 i Thisted.

I.D.1.c.

Betty Villadsen er født den 16. september 1953 i Sønderhaa. Hun blev gift
den 22. juli 1978 i Bedsted med Niels Kristian Kjærgaard, der er født den

4. marts 1951 i Bedsted som søn af liniearbejder Peter Kjærgaard og hustru

Dagny Christine Kristensen.

Bosat: Degnebakken 29, Hurup Thy.
Betty Villadsen gik i skole i Sennels og Stagstrup samt i Thisted, hvor

hun tog 9. klasse. Hun stod i lære som ekspeditrice hos Kamp i Thisted,

og efter at være blevet udlært i 1973 fortsatte hun samme sted indtil

1975. Siden 1978 har hun haft ansættelse i Hurup El-Service, hvor hun dels
er ekspeditrice og dels er beskæftiget med kontorarbejde. Sideløbende hav
de hun i en periode fra 1978 andet kontorarbejde. - Fritidsinteresser:

sport og haandarbejde.
Niels Kristian Kjærgaard tog 9. klasse i Bedsted. Han stod i lære som
elektriker hos Frode Pihl i Thisted, og efter at være blevet udlært i

1972 samt at have aftjent sin værnepligt i Holstebro havde han ansættelse
som elektrikersvend i Hurup indtil 1980. Siden har han været montør for

Thy Højspændingsværk i Bedsted. - Fritidsinteresse: sport.

I.D.l.c.l) Søren Suk Kjærgaard er født den 27. marts 1982.

I.D.l.d.

Aage Villadsen er født den 26. januar 1955 i Sennels. Han lever sammen
med Lone Sloth, der er født den 13. maj 1958 i Hovsør, Østerild sogn som

datter af vejmand Martin Peter Jensen og hustru, fabriksarbejder Helga

Nielsen.

Bosat: Langebeksvej 41, Skjoldborg, Thisted.
Aage Villadsen gik i skole i Sennels, Sundby og Stagstrup samt i Thi

sted, hvor han tog 9. klasse. Han stod i lære som kommis i arbejderfore 

ningen i Thisted fra 1971 til 1974, og efter at have kørt som salgschauf

før i 3 aar samt at have arbejdet paa en minkfodereentral i Sundby Mors
i 2b aar begyndte han som slagteriarbejder paa svineslagteriet i Thisted.
- Fritidsinteresse: sport.

Lone Sloth gik i skole i Østerild samt i Tingstrup og tog realeksamen i
1975. Herefter tjente hun som husassistent, og siden 1977 har hun været

fabriksarbejder paa Oticon i Thisted. - Fritidsinteresser: gymnastik, blom
sterbinding og haandarbejde.

I.D.l.d.l) Jesper Sloth Villadsen er født den 24. juli 1984 i Thisted.

I.D.l.e.
Linda Villadsen er født den 22. april 1958 i Sennels. Hun blev gift den

23. juni 1984 i Stagstrup med Walther Refsgaard, der er født den 24. juli
1957 i Vilsund, Stagstrup sogn som søn af Haakon Refsgaard og hustru Edith
Hansen.

Bosat: Parkvej 2, Vilsund, Thisted.

Linda Villadsen tog udvidet teknisk forberedelseseksamen paa Snedsted

Centralskole i 1975 og bestod handelseksamen i 1978. Hun blev udlært som
butiksassistent i 1980t og efter at have været paa sygehjælperskole i 1982

er hun nu aftenvagt paa Vestergaarden i Sundby Thy.
Walther Refsgaard tog 10. klasse i Thisted. Han blev udlært som meka

niker hos Brdr. Yde samme sted og har drevet selvstændig virksomhed i Vilsund siden 1980.

I.D.l.e.l) Rasmus Villadsen Refsgaard er født den 13. juli 1985 i Vilsund,
Stagstrup sogn.

I.D.l.f.

Arne Villadsen er født den 11. marts 1964 i Vilsund, Stagstrup sogn.
Han tog 10. klasse, og efter at have været paa handelsskole i 1 aar

samt at have staaet i lære som kommis begyndte han som lagermand i Thisted
Værktø jsmagasin.

I.D.2.

Ejler Jensen er født den 8. maj 1925 i Tingstrup, Thisted sogn. Han blev
gift den 29. oktober 1955 i Skyum med Erna Elisabeth Poulsen, der er født

den 17. januar 1934 i Hørdum som datter af gaardejer Kristian Ernfred Poul
sen og hustru Ottomine Jensine Kristensen.

Bosat: Ballerumvej 162, Hillerslev, Thisted.
Ejler Jensen gik i skole i Hov og var herpaa beskæftiget som tjeneste

karl i bl.a. Sennels, Kløv og Kaastrup indtil 1955. Derefter havde han
plads som fodermester paa Koustrup i Sønderhaa i 2 aar, Idasminde i Skinnerup i 2 aar, hos P. Brix paa Landlyst i Torp ved Thisted i Ih aar, paa

Momtoft i Sennels i 4 aar samt paa Østergaard i Brund i 1 aar. Fra 1973

Fritidsinteresse: havearbejde.

Erna Elisabeth Poulsen gik i skole i Hørdum. Hun tjente som husassi
stent paa hjemegnen, og efter at have været ansat i køkkenet paa Koldby

Sygehus i 2 aar samt at have arbejdet paa Thisted Sygehus i 4 aar var hun

medhjælpende hustru. Siden 1980 har hun haft ansættelse som hjemmehjælper
ved Thisted Kommune. Desuden har hun virket som kogekone. - Fritidsinter

esse : haandarbe j de.

I.D.2.a.

Jette Vang Jensen er født den 3. august 1956 i sønderhaa. Hun blev gift
den 28. maj 1981 i Hillerslev med Richardt Bendtsen, der er født den 6.

november 1955 som søn af chauffør Jørgen Bendtsen og hustru, syerske Kamil

la Steen.
Bosat: Ballerumvej 156, Thisted.

Jette Vang Jensen gik i skole i Tingstrup og Sennels samt i Thisted,
hvor hun tog 10. klasse. Desuden var hun paa handelsskole i Thisted i 1

aar, og senere begyndte hun som specialarbejder paa Ginge-Raadvad i Brøn
derslev. - Fritidsinteresse: haandarbejde.

I.D.2.a.l) Lene Vang Bendtsen er født den 24. august 1980 i Brønderslev.
I.D.2.a.2) Louise Vang Bendtsen er født den 30. april 1982 i Brønderslev.

I.D.2.b.

Karl Marius Jensen er født den 3. maj 1958 i Skinnerup. Han blev gift den
18. juli 1981 i Tved med Lea Hovmøller Østergaard, der er født den 5. juli

1960 i Thisted som datter af arbejdsmand Salomon Møller Østergaard og hu
stru, fabriksarbejder Herdis Hovmøller.
Bosat: Højvang 28, Thisted.

Karl Marius Jensen gik i skole i Tingstrup, Sennels og Thisted. Han
havde plads som fodermester i Brund samt paa Nedergaard i Kaastrup, og sin

værnepligt aftjente han i Skive i 1979. Siden 1981 har han haft ansættelse

som slagteriarbejder i Thisted. - Fritidsinteresse: hundedressur.

Lea Hovmøller Østergaard tog 10. klasse i Thisted og begyndte derefter

som montrice paa Oticon samme sted. - Fritidsinteresse: hundedressur.

I.D.2.b.l) Danni Chris Hovmøller Jensen er født den 3. november 1983 i
Thisted.

I.D.2.C.
Steen Vang Jensen er født den 25. september 1960 i Torp, Thisted sogn.
Han tog 10. klasse, og efter at have været beskæftiget ved landbrug i

2 aar har han siden gjort militærtjeneste, nu som konstabel.

I.D.3.

Erna Jensen er født den 22. oktober 1926 i Tingstrup, Thisted sogn. Hun
blev gift den 24. juli 1954 i Sennels med Jens Christian Sunesen, der er
født den 22. september 1923 i Klastrup, Hunstrup sogn som søn af gaardejer

Jens Peter Sunesen og hustru Nicoline Kristensen.

Bosat: Hjardemaalvej 150, Hjardemaal, Thisted.
Erna Jensen gik i skole i Hov. Hun tjente som husassistent hos lærer

Marius Oddershede samme sted, og efter bl.a. at have haft plads paa Guldagergaard - en nabogaard til forældrenes ejendom paa Ullerupgaards Mark var hun ung pige i huset hos fabrikant Bach i Vejle i nogle aar. Herefter

havde hun plads paa en gaard ved mejeriet i Dalum paa Fyn samt paa Momtoft
i Sennels, og desuden boede hun hjemme i h aar inden giftermaalet. I denne

periode syede hun i Thisted. Siden giftermaalet har hun været medhjælpende
hustru. - Fritidsinteresse: haandarbejde.

Jens Christian Sunesen gik i skole i Hunstrup og havde et ophold paa

Aabybro Ungdomsskole i 1939-1940. Han tjente som landbrugsmedhjælper i Hov,
i Sjølund ved Kolding, paa Baddum Bisgaard, i Kaastrup og paa Nr. Knud-

gaard paa Sennels Hede indtil 1954, afbrudt af ophold paa Dalum Landbrugs
skole i 1946 og Askov Højskole i 1948-1949. I 1954 købte han Langgaard i
Hjardemaal paa 110 tdr. land, hvortil der i 1968 købtes yderligere 75 tdr.
land, og en del af jorden er nu udlejet. - Jens Christian Sunesen har bl.a.

været aktiv indenfor landboungdomsforeningen i Thisted og er nu medlem af
menighedsraadet i Hjardemaal.

I.D.3.a.

Jørgen Sunesen er født den 10. november 1955 i Hjardemaal. Han blev gift

den 9. juni 1984 i Nors med Lene Hoxer Kristensen, der er født den 9. de
cember 1960 i Vangsaa, Vang sogn som datter af opsynsmand Henning Hoxer

Kristensen og hustru, servitrice Gretha Antoinette Nielsine Vestergaard

Pedersen.
Bosat; Nellikevej 58, Nors, Thisted.

Jørgen Sunesen gik i skole i Hjardemaal, Hjardemaal Klit og Østerild
samt i Hanstholm, hvor han tog 9. klasse, og desuden havde han et ophold

paa Han Herreds Ungdomsskole i 1971-1972. Efter at have været beskæfti

get hjemme i lh aar samt at have haft ansættelse som maskinfører i Nors i
3 aar og i Ræhr i 2h aar begyndte han at arbejde paa Mejerigaarden i Thi

sted i 1981. - Fritidsinteresse: sport.

Lene Hoxer Kristensen gik i skole i V. Vandet samt i Thisted, hvor hun
tog 10. klasse. Hun tjente som husassistent i Thisted i h aar og har siden
været fabriksarbejder paa Oticon samme sted. - Fritidsinteresser: haandar

bejde og fodbold.

I.D.3.a.l) Allan Hoxer Sunesen er født den 10. maj 1980 i Thisted.

I.D.3.b.

Jens Peter Sunesen er født den 26. maj 1958 i Hjardemaal. Han lever sammen

med Helle Thorning Bertelsen, der er født den 28. marts 1964 i Thisted som
datter af specialarbejder Hans Jørgen Bertelsen og hustru, hjemmehjælper

Anne Grethe Thorning.
Bosat: Søndre øsløsvej 24, Vesløs.

Jens Peter Sunesen gik i skole i Østerild samt i Hanstholm, ialt i 8

aar, og herefter startede han paa Han Herreders Ungdomsskole, hvor han tog

9. og 10. klasse« Han arbejdede hjemme i 5 aar samt paa havnen i Hanstholm
i 3 aar, og siden 1984 har han været ansat i osteriet paa Mejerigaarden i

Thisted. - Fritidsinteresser: jagt og fiskeri.
Helle Thorning Bertelsen gik i skole i Thisted samt i Hanstholm, hvor
hun tog 9. klasse, og i 1983 bestod hun sproglig studentereksamen paa gym

nasiet i Thisted. Desuden havde hun et 4 maaneders højskoleophold paa Møn
i efteraaret 1983, og siden 1984 har hun haft ansættelse ved Thisted Kom
mune. - Fritidsinteresser: haandarbejde og fodbold.

I.D.3.c.

Elsebet Sunesen er født den 20. juni 1959 i Hjardemaal. Hun lever sammen
med Ivan Ronald Kristensen, der er født den 21. februar 1956 i Holstebro
som søn af kaptajn Hans Ove Kristensen og hustru, sygeplejerske Agnes Mar-

grethe Balle Jensen.
Bosat: Geddalvej 47A, Ejsing# Vinderup.

Elsebet Sunesen gik i skole i Ræhr samt i Hanstholm# hvor hun tog real
eksamen i 1976. Desuden var hun paa handelsskole i Thisted i 1 aar# og

herefter arbejdede hun paa Poul Jensens Planteskole indtil 1980, afbrudt

af et ophold paa Ask Højskole i 1978. I 1980 begyndte hun at arbejde paa

alderdomshjemmet i Sevel, hvor hun havde ansættelse i 3b aar, og siden
har hun været syerske paa Vinderup Konfektionsfabrik. - Fritidsinteresse:
sport.

Ivan Ronald Kristensen gik i skole i Holstebro og Ejsing samt i Vinde
rup, hvor han tog 10. klasse. Han stod i lære som landbrugs- og bygnings

smed i Ejsing, og efter at være blevet udlært i 1977 samt at have haft et

ophold paa Ask Højskole i 1978 begyndte han som rejsemontør for et firma i
Odense. I 1983 startede han sammen med andre Ejsing Transportbeton og 2
aar senere Hedensted Transportbeton. - Fritidsinteresser: jagt og fiskeri.

I.D.4.

Martin Jensen er født den 19. november 1928 paa Ullerupgaards Mark, Sen
nels sogn. Han blev gift den 13. august 1963 i Thisted med Esther Poulsen,

der er født den 1. juni 1940 i Hørdum som datter af gaardejer Kristian
Ernfred Poulsen og hustru Ottomine Jensine Kristensen.
Bosat: Lykkesvej 28, Thisted.
Martin Jensen gik i skole i Hov. Han arbejdede hjemme samt bl.a. paa

Ny Ullerupgaard, og efter at have haft ansættelse paa Cimbria i Thisted
fra 1963 til 1974 var han ansat hos H.M. Mortensen samme sted i nogle

aar. - Fritidsinteresse: havearbejde.

Esther Poulsen gik i skole i Hørdum. Hun var beskæftiget som husassi
stent samt ansat paa et hønseri i Hørdum, og efter at have arbejdet i va
skeriet paa Thisted Sygehus i 2 aar, havde hun ansættelse paa et afholds-

hotel i en periode, da hun atter arbejdede som vaskeriassistent i Thisted
indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Si
den 1978 har hun været hjemmehjælper ved Thisted Kommune.

I.D.4.a.
Hanne Jensen er født den 6. marts 1967 i Thisted.

Hun tog 10. klasse paa Thylands Ungdomsskole, og efter at have gennem-

(levnedsmiddel) paa Thisted Tekniske Skole.

I.D.4.b.
Preben Jensen er født den 24. marts 1970 i Thisted.

I.D.5.

Kathrine Jensen er født den 7. august 1930 paa Ullerupgaards Mark, Sennels
sogn. Hun blev gift den 2. januar 1953 i Sennels med Mads Andersen Dahl
gaard, der er født den 22. maj 1927 i Sennels som søn af gaardejer Lars

Kristian Dahlgaard og hustru Karen Marie Andersen.
Bosat: Engholmvej 4, 0. Vandet, Thisted.
Kathrine Jensen gik i skole i Hov og var herpaa beskæftiget i forskel

lige pladser indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Uldum Højskole
i 1950. Siden giftermaalet har hun været medhjælpende hustru.

Mads Andersen Dahlgaard gik i skole i Sennels. Han var beskæftiget ved
landbrug, dels hjemme og dels ude, og han var desuden paa højskole i Olle-

rup i 1947 samt elev paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1951.
Sin værnepligt aftjente han i Næstved i 1949-1950. Siden 1953 har han dre

vet Vestergaard i 0. Vandet paa 90 tdr. land.

I.D.5.a.
Karl-Gustav Dahlgaard er født den 3. oktober 1953 i 0. Vandet. Han blev

gift den 16. juli 1982 i Thisted med Aase Lorentzen, der er født den 24.

november 1957 i Nors som datter af gaardejer Herman Richard Lorentzen og
hustru Gerda Bak.

Bosat: Agerholmvej 17, V. Vandet, Thisted.
Karl-Gustav Dahlgaard gik i skole i Vandet og Thisted, ialt i 8 aar.

Han var beskæftiget ved landbrug, og efter at have aftjent sin værnepligt
ved gardehusarregimentet i Næstved i 1973 samt at have haft et ophold paa

Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1974-1975 begyndte han som skov

arbejder i 1976. Siden 1981 har han været skovløber, og han blev tilsyns
førende for Hanstholm Vildtreservat i 1982. - Fritidsinteresser: sport,

jagt og heste.
Aase Lorentzen tog realeksamen i Sjørring i 1973 og var derefter paa
handelsskole samt paa specialarbejderskole i Thisted. I 1979 blev hun ud

lært som kontorassistent paa Polar Is i Thisted, og siden har hun haft an

sættelse samme sted. - Fritidsinteresser: haandarbejde og heste.

I.D.S.a.l) Karina Dahlgaard er født den 16. juni 1983 i Thisted.

I.D.S.b.
Karin Andersen Dahlgaard er født den 11. oktober 1956 i 0. Vandet.

Bosat: Molevej 24, Hanstholm.
Karin Andersen Dahlgaard gik i skole i Vandet og Thisted, ialt i 9 aar.
Hun blev udlært som damefrisør i Thisted i 1975, og efter at have arbejdet

samme sted indtil 1977 har hun siden drevet egen salon i Hanstholm. - Fri
tidsinteresser: sport, rejser og haandarbejde.

I.D.5.C.

Lone Elisabeth Dahlgaard er født den 27. september 1960 i 0. Vandet.
Bosat: Islandsvej 28, Hadsten.

Lone Elisabeth Dahlgaard gik i skole i Vandet og var derefter elev paa
Thylands Ungdomsskole, hvor hun tog 10. klasse. Desuden var hun paa han
delsskole i Thisted i 1 aar, og efter at have gennemgaaet kontoruddannel

se hos en fiskeeksportør i Hanstholm flyttede hun i 1981 til København,
hvor hun i 3 aar arbejdede paa et kontor paa Fisketorvet. Siden har hun

været ansat som kontorassistent paa en jern- og metalvarefabrik i Hadsten.
- Fritidsinteresser: sport og rejser.

I.D.5.d.
Esben Andersen Dahlgaard er født den 7. oktober 1964 i 0. Vandet.

Han gik i skole i Vandet samt i Thisted, ialt i 8 aar, og han var der

efter elev paa Thylands Ungdomsskole i 1981 og 1982. Desuden gennemgik han

EFG-basisaaret i Skive, og senere blev han udlært som murer. Herpaa ind
kaldtes han til militærtjeneste ved gardehusarregimentet i Næstved. - Fri

tidsinteresser: gymnastik og ridning.

I.D.6.
Niels Jensen er født den 9. februar 1931 paa Ullerupgaards Mark, Sennels
sogn. Han blev gift den 26. juli 1957 i Sennels med Inga Thomsen, der er

født den 5. februar 1936 i Sennels som datter af gaardejer Thomas Thomsen
og hustru Edel Henriksen.

Bosat: Aalborgvej 122, Skovsted, Thisted.

Niels Jensen gik i skole i Hov og var herpaa beskæftiget ved landbrug.

Sin værnepligt aftjente han i Viborg samt i Vesttyskland i begyndelsen
af 1950erne, og desuden var han paa landbrugsskole i St. Restrup i 1956,

inden han købte en gaard i V. Vandet paa 30 tdr. land, som han havde i 9
aar. Siden har han drevet Søndergaard i Skovsted paa 44 tdr. land. - Fri
tidsinteresse; sport.

Inga Thomsen gik i skole i Sennels og arbejdede herefter hjemme i m
aar samt i forskellige pladser indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold

paa Ryslinge Højskole i 1955. Siden giftermaalet har hun varet medhjælpen
de hustru. - Fritidsinteresser; haandarbejde og gymnastik.

I.D.6.a.

Aase Jensen er født den 7. oktober 1958 i V. Vandet. Hun blev gift den
30. juli 1983 i Hillerslev med Poul K. Daugaard, der er født den 3. febru

ar 1958 i Kaastrup, Hillerslev sogn som søn af Knud Daugaard og hustru Jo
hanne Marie Kappelgaard.

Bosat: Nr. Bjertvej 28A, Kolding.
Aase Jensen tog realeksamen i 1975 og bestod studentereksamen i 1978

samt HH-eksamen i 1979. Hun var elev i Den Danske Bank, Thisted-afdelin

gen, og efter at være blevet udlært i 1981 har hun siden arbejdet som

bankassistent i Bramdrupdam-afdelingen, Kolding.

Poul K. Daugaard bestod studentereksamen i 1977. Sin værnepligt af
tjente han i Aalborg, og efter at have arbejdet paa Mejerigaarden i Thi

sted i en periode samt at have bestaaet HH-eksamen i 1980 gennemgik han
uddannelse til bankassistent i Den Danske Bank, Thisted-afdelingen. Siden

1981 har han arbejdet i Den Danske Bank, Kolding-afdelingen.

I.D.6.b,
Vita Jensen er født den 27. december 1961 i V. Vandet. Hun lever sammen
med Niels Christian Daugaard, der er født den 10. november 1960 i Hiller

slev som søn af gaardejer Thomas Daugaard og hustru Anna Louise Kristian

sen.
Bosat: Aalborgvej 123, Thisted.

Vita Jensen gik i skole i Hillerslev samt i Tingstrup, hvor hun tog 10

klasse, og i 1982 bestod hun HH-eksamen paa Thisted-Hurup Handelsskole. I

1985 blev hun udlært som kontorassistent paa Joran Bor i Thisted. - Fri
tidsinteresser: haandarbejde og hunde.

Niels Christian Daugaard gik i skole i Hillerslev samt i Tingstrup,

hvor han tog 10. klasse. Han blev udlært som automekaniker paa Fiat i Thi
sted i 1981, og efter at have aftjent sin værnepligt i Høve1te samt i Ski

ve begyndte han senere som mekaniker paa Autohuset i Thisted, hvor han fik

ansættelse i 1983. - Fritidsinteresser: sport og heste.

I.D.6.C.

Anette Jensen er født den 15. december 1966 i Thisted.

Bosat: Ballerumvej 193, Hillerslev, Thisted.
Anette Jensen gik i skole i Hillerslev samt i Tingstrup, hvor hun tog

10. klasse, og herefter fik hun plads som pige i huset.

I.D.7.
Marie Jensen er født den 23. marts 1933 i Sennels sogn. Hun blev gift den

25. oktober 1960 i Thisted med Thorvald Christian Jensen Yde, der er født
den 11. juli 1924 i Gjersbøl, Snedsted sogn som søn af gaardejer Vilhelm

Andersen Yde og hustru Ingrid Jensen.
Bosat: Kvædevej 4, Vilsund, Thisted.

Marie Jensen gik i skole i Hov. Hun var beskæftiget som husassistent

forskellige steder, bl.a. i Juelsminde, og desuden havde hun ophold paa

Krabbesholm Højskole i Skive i 1959 og husholdningsskolen i Ølstykke i

1959-1960. Herpaa gennemgik hun uddannelse til sygehjælper- i Thisted, og

efter at have været hjemmearbejdende husmoder indtil 1974 blev hun ansat
paa plejehjemmet Kristianslyst i Thisted. - Fritidsinteresse: rejser.
Thorvald Christian Jensen Yde gik i skole i Snedsted. Han var landvæ

senselev paa Mejlgaard, og efter at have arbejdet paa Sofiendal ved Haslev
samt paa Fuglsang paa Lolland, hvor han var underforvalter, havde han et

ophold paa Næsgaard Agerbrugsskole i 1947. Herpaa arbejdede han i Sverige,
England og USA indtil 1951, og han virkede nu som forsikringsmand i Thi

sted fra 1952 til 1954, da han begyndte som inseminør i Thisted Kvægavls
forening. Siden 1969 har han været arbejdsformidler paa Arbejdsformidlin
gen i Thisted. - Fritidsinteresse: rejser.

I.D.7.a.
Karsten Marius Yde er født den 29. juli 1956 i Sennels. Han blev gift med
Annette Vester Torndahl, der er født den 1. juli 1956 i Linaa som datter

af smede- og maskinarbejder Agner Torndahl og hustru, telefonistinde Rosa
Kirstine Jensen Vester.

Bosat: Nautrupvej 30, Sevel, Vinderup.
Karsten Marius Yde er falckredder, og Annette Vester Torndahl er økono
ma.

I.D.7.a.l) Charlotte Vester Yde er født den 10. august 1981 i Sevel.

I.D.7.b.

Ken Manuel Yde er født den 11. maj 1962 i Hørdum sogn. Han lever sammen
med Susanne Rolighed Andresen, der er født den 14. juli 1965 som datter ai
specialarbejder Vagner Rolighed Andresen og hustru Inga.

Bosat: Baarupvej 41, Erslev.

Ken Manuel Yde tog 10. klasse og blev senere udlært som murer. Desuden
var han paa idrætshøjskole.

Susanne Rolighed Andresen tog 10. klasse, og efter at have gennemgaaet

EFG-basisaaret indenfor handel og kontor blev hun senere udlært som ekspe-

ditrice.

I.D.7.C.

Kate Margie Yde er født den 25. april 1966 i Thisted.
Bosat: Thylandsvej 18, Thisted.

Kate Margie Yde begyndte efter endt skolegang som frisørelev.

I.E.

En dødfødt dreng, tvilling til Karl Marius (I.D.) og født den 29. oktober

1891 i Sennels sogn.

I.F.

Niels Kristian Jensen er født den 27. maj 1894 i Sennels sogn, og han død
ca. 1946 i Thisted. Han blev gift med Helene Larsen. Hun er født i Hov Od

de, Sennels sogn, og hun døde ca. 1952.
Niels Kristian Jensen blev udlært som murer og drev senere en frugtfor

retning i Thisted sammen med sin hustru.

af kommunens regnskabscentral, Aalborg. Herpaa virkede han som kæmner i
Gudumholm og Lillevorde indtil 1970, og efter at have været skatteinspek
tør i Storvorde i 2 aar drev han eget revisionsfirma i Gudumholm frem til

1982. Siden har han været naturlæge.
Elinor Ruth Eidorff Eliasen gik i skole i Aarhus. Hun tjente som husas
sistent, arbejdede senere hos C.W. Obel i Aalborg indtil giftermaalet og
har været yogalærer i Gudumholm siden 1971.

I.G.l.a.

Jan Eidorff Hove er født den 29. november 1952 i Aarhus.
Bosat: Marstrandsgade 9, Aarhus.

I.G.l.b.

Bente Eidorff Hove er født den 11. september 1953 i Aalborg. Hun blev gift
med Orla Gregersen.
Bosat: Ceciliavej 18, Storvorde.

I.G.l.c.

Uffe Eidorff Hove er født den 2. november 1955 i Aalborg.
Bosat: Holmgaardsvej 10, Allerup, Hjallerup.

I.G.2.

Maja Hove er født den 20. august 1925 i Thisted, og hun døde den 23. janu

ar 1984 i Herning. Hun blev gift den 21. august 1948 i Thisted med Knud

Erik Andersen, der er født den 22. juli 1923 i Thisted som søn af lokomo
tivfører Anders Christian Andersen og hustru Elise Nielsen.
Bosat: Tingvej 16, Herning.
Maja Hove gik i skole i Thisted. Hun gennemgik uddannelse hos en papirgrosser i Thisted samt hos sagfører Yde Poulsen samme sted, og efter at
have haft ansættelse hos en sagfører i København arbejdede hun i en perio

de fra 1947 hos en sagfører i Nørresundby.

Knud Erik Andersen gik i skole i Thisted. Han gennemgik uddannelse hos
skibsmægler Sextus Bjerre, var desuden elev paa Niels Brocks Handelsskole
og havde fra 1947 ansættelse paa De Danske Spritfabrikker i Aalborg. I

1964 overtoges Spritlageret i Herning.

I.G.

Syverine Dortea Jensen er født den 12. november 1896 i Sennels sogn, og
hun døde den 12. april 1984 i Nors. Hun blev gift første gang den 8. april
1918 i USA med Magnus Jensenius Ibsen Kortegaard. Han er født den 12. a-

pril 1893, og han døde den 9. januar 1919 i Saratoga, Iowa, USA. Syverine
Dortea Jensen giftede sig herefter anden gang den 12. november 1920 i Hil
lerslev med Jens Kristian Hove. Han er født den 8. september 1889 i Hiller

slev som søn af husmand Kristian Jensen Hove og hustru Bothilde Marie Kri

stensen, og han døde den 6. februar 1956 i Thisted.
Syverine Dortea Jensen blev efter endt skolegang uddannet som syerske
paa Fru Holsts Systue i Thisted. I 1918 rejste hun til USA, hvor hun blev

gift, men efter mandens død kom hun tilbage til Danmark. Efter sit andet
giftermaal var hun hjemmearbejdende husmoder.

Magnus Jensenius Ibsen Kortegaard blev efter endt skolegang uddannet
indenfor købmandsstanden, men udvandrede i de sidste aar af 1. Verdenskrig
til USA, hvor han sammen med en broder, der ligeledes var udvandret, drev

en landbrugsejendom.
Jens Kristian Hove var efter endt skolegang beskæftiget ved landbrug

og gennemgik herpaa uddannelse til tømrer hos Taabbel i Thisted. Desuden
havde han et ophold paa Rødding Højskole, og efter at have været ansat som
tømrersvend hos forskellige mestre indtil begyndelsen af 1930erne drev han

selvstændig tømrervirksomhed i Thisted indtil sin død.
I Syverine Dortea Jensens to ægteskaber er børnene I.G.1.-I.G.2.

I.G.lMagnus Ibsen Hove, der fik navneændring fra Ibsen Kortegaard, er født den
1. april 1919 i USA. Han blev gift den 10. juli 1946 i København med Eli

nor Ruth Eidorff Ellasen, der er født den 19. februar 1925 i Aarhus, Sankt
Pauls sogn som datter af arbejdsmand Emil Eidorff Eliasen og hustru Mary

Ingeborg Frederiksen.

Bosat: Aagade 63, Gudumholm, Storvorde.
Magnus Ibsen Hove gik paa Thisted Borger- og Realskole indtil 1937. Han

blev udlært som kontorassistent i Thisted i 1940, og efter at have bestaa-

et handelseksamen paa Niels Brocks Handelsskole i København i 1942 havde

han ansættelse som bogholder hos Georg Jensen i Thisted i 1 aar. Senere
arbejdede han forskellige steder, bl.a. paa Jysk Revisionsinstitut i Aal-

I.G.2.a.
Bjarne Hove Andersen

er født den 25. november 1951 i Aalborg. Han lever

sammen med Jonna Boel Pedersen, der er født den 6. august 1951 i Skive
som datter af formand Carl Henry Boel Pedersen og hustru Christa Noomi Sø

rensen.
Bosat: Vestparken 19, Lind, Herning.
Bjarne Hove Andersen gik i skole i Aalborg samt i Herning, hvor han
tog 10. klasse. Han stod i lære som elektriker i Herning, og efter at væ
re blevet udlært i 1973 virkede han som selvstændig montør (rep. af bl.a.

vaskemaskiner) indtil 1976, da han paa grund af en trafikulykke maatte

holde op med at arbejde. - Fritidsinteresser: hjemmeværnet, computere og
foto.

Jonna Boel Pedersen tog 9. klasse i Nykøbing M. Hun var beskæftiget
som ung pige i huset samt ansat paa alderdomshjemmet, Solbjerg, og efter

at have gennemgaaet uddannelse til sygehjælper paa sygehuset i Nykøbing
og piejehjemmet Strandgaarden samme sted arbejdede hun i Hald Ege ved Vi

borg fra 1973 til 1983. Desuden havde hun ansættelse paa Vesterled Pleje
hjem, Herning, hvor hun var i 1 aar, og siden har hun arbejdet hos sin
samlevers fader, bl.a. paa Spritlageret i Herning.

I.G.2.b.
Kurt Hove Andersen er født den 3. april 1954 i Aalborg. Han blev gift den
15. april 1978 i Tjørring med Birte Pødenphant Lund, der er født den 20.

april 1955 i Thisted som datter af revisor Børge Søgaard Lund og hustru

Karen Margrethe Pødenphant.

Bosat: Laubsvej 113, Holstebro.
Kurt Hove Andersen bestod studentereksamen paa Herning Gymnasium i

1973 og blev dimitteret som lærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1978. Sin
værnepligt af tjente han i Skive, og siden 1979 har han været ansat ved

Holstebro Skolevæsen. - Fritidsinteresser: sport og musik.
Birte Pødenphant Lund tog realeksamen i Herning i 1973 og blev handels
student i 1976. Hun var elev hos revisor Taulbjerg i Holstebro, hvor hun
efter at være blevet udlært i 1978 arbejdede frem til 1981, og efter at

have været sekretær for et huslejenævn i Holstebro i 1 aar havde hun ansæt

telse hos revisor Gammelgaard Sørensen samme sted. Siden 1984 har hun væ
ret hjemmearbejdende husmoder. - Fritidsinteresse: litteratur.

I.G.2.b.l) Søren Pødenphant Andersen er født den 28. november 1979 i Hol

stebro.
l.G.2.b.2) Anders Pødenphant Andersen er født den 19. december 1981 i Hol
stebro.

I.H.
Otto Dalgaard Jensen er født den 14. januar 1899 paa Ullerupgaards Mark,

Sennels sogn. Han blev gift den 23. november 1920 i Hillerslev med Anine

Mathilde Pedersen, der er født den 12. maj 1898 i Hillerslev som datter
af gaardejer Peder Knudegaard Pedersen og hustru Ane Katrine.

Bosat: Ballerumvej 236, Hillerslev.
Otto Dalgaard Jensen kom ud at tjene ved landbruget som 9-aarig. Paa

et tidspunkt overtog han hustruens fødegaard i Hillerslev, som han drev
til ca. 1966, da parret købte hus paa Ballerumvej. - Otto Dalgaard Jensen

sad i Hillerslev-Kaastrup sogneraad i to perioder umiddelbart før kommune
sammenlægningen. Han fik diplom for veldrevet landbrug af Nordthy Landbo

forening.
I ægteskabet er børnene I.H.1.-I.H.2,

I.H.l.
Thorvald Kristian Jensen er født den 9. december 1923 i Hillerslev. Han
blev gift med Else Kappel, der er datter af dyrlæge Kappel.

Bosat: Mælkebøttevej, Hillerslev.

Thorvald Kristian Jensen er dyrlæge i Hillerslev.
I.H.l.a.

Beatrice Kappel Jensen er født den 8. december 1953 i Nors.
Hun er cand. mag. i spansk og italiensk.

I.H.l.b,
Thomas Kappel Jensen er født den 10. marts 1955 i Nors.
Han er læge i København.

I.H.2.
Anna Katrine Jensen er født den 20. maj 1926 i Hillerslev. Hun blev gift

den 10. juli 1948 i Hillerslev med Aage Grønkjær Nielsen, der er født den
25. december 1916 i Hillerslev som søn af maskinfabrikant Niels Kr. Niel

sen og hustru Mette Grønkjær.

Bosat: Ballerumvej 191, Hillerslev, Thisted.

Anna Katrine Jensen gik i skole i Brund. I 1941 havde hun et ophold paa
Halvorsminde Ungdomsskole og i 1946 paa Engelsholm Højskole. I den mellem

liggende tid arbejdede hun dels hjemme og dels som husassistent

a ar i

København. Efter giftermaalet blev hun hjemmearbejdende husmoder. - Anna

Katrine Jensen har siddet i bestyrelsen for Ungdomsforeningen og for Gym

nastikforeningen. - Fritidsinteresser: klaverspil og gymnastik.
Aage Grønkjær Nielsen gik i skole i Hillerslev. Han blev udlært som ma
skinarbejder hos faderen, hos hvem han arbejdede til ca. 1956, da han overtog virksomheden, Hillerslev Maskinfabrik. Samtidig havde han i en aar-

rskke depot for Kosangas samt forhandling af haarde hvidevarer. I 1963
bortforpagtedes fabrikken, og han var nu salgschauffør for Kosangas i Thi
sted frem til 1978, da han gik paa førtidspension. I 1972 blev Hillerslev

Maskinfabrik nedlagt. - Aage Grønkjær Nielsen var med til at starte Idræts
foreningen i Hillerslev.

I.H.2.a.

Jytte Grønkjær Nielsen er født den 22. juli 1950 i Hillerslev. Hun blev
gift den 6. juni 1970 i Thisted med Wolfgang Eric Hildegard Zamastil, der
er født den 4. juli 1946 i Wien, Østrig som søn af scenearkitekt paa Wiens

Opera Rudolf Zamastil og hustru Inge.

Bosat: Tanggaardvej 6, Ballerum, Thisted.
Jytte Grønkjær Nielsen er uddannet indendørsarkitekt. Hun vikarierer

som lærer paa en skole.
Wolfgang Eric Hildegard Zamastil er uddannet indendørsarkitekt. Han ar

bejder paa tegnestuen paa Cimbria.

I.H.2.a.l) Michaela Maria Zamastil er født den 14. august 1971 i Hiller
slev.

I.H.2.a.2) Theresa Elena Zamastil er født den 15. april 1977 i Hillerslev.

I.H.2.b.
Bruno Grønkjær Nielsen er født den 14. august 1953 i Hillerslev. Han blev
gift den 14. maj 1985 i Aalborg med Susanne Rørbæk, der er født den 2. ok

tober 1961 i Nøvling.
Bosat: Priorgade 16, Aalborg.

Bruno Grønkjær Nielsen er uddannet socialpædagog og arbejder paa insti
tutionen Trekanten, og Susanne Rørbæk læser til socialpædagog.

I.H.2.c.
Niels Christian Grønkjær Nielsen er født den 14. januar 1957 i Hillerslev.

Han blev gift den 30. juni 1984 i Tved med Irma Elisabeth Pedersen, der

er født den 23. august 1956 i Tved som datter af gaardejer Henry Larsen

Pedersen og hustru Anna.
Bosat: Tranhøjvej 9, Skinnerup, Thisted.

Niels Christian Grønkjær Nielsen er lærer paa Ørding Skole, Mors, og
Irma Elisabeth Pedersen er lærer ved Thisted Rideskole og Skinnerup Ride

skole.

I.H.2.d.
Anita Grønkjær Nielsen er født den 24. januar 1960 i Hillerslev. Hun le

ver sammen med Peder Nielsen Rislev, der er født den 29. september 1959.

Bosat: Skræderkær 6, Ballerum, Thisted.
Anita Grønkjær Nielsen er pædagogmedhjælper i en børnehave i Thisted,

og Peder Nielsen Rislev er murersvend i Ræhr.

I.H.2.d.l) Kim Nielsen Rislev er født den 27. marts 1985 i Thisted.

I.J.
Niels Knudgaard Jensen er født den 5. juli 1900 i Sennels sogn, og han dø
de den 29. maj 1974 i Skaarup paa Fyn. Han blev gift den 31. oktober 1924
i Hillerslev med Alma Kirstine Overgaard. Hun er født den 18. marts 1903 :

Hovsør, Østerild sogn, som datter af boelsmand Kristen Overgaard Larsen
og hustru Marie Pedersen, og hun døde den 20. oktober 1969 i Skaarup paa

Fyn.
Niels Knudgaard Jensen blev efter endt skolegang oplært ved landbrug

og drev i en lang aarrække fra 1924 et husmandsbrug i Skovsted paa 12 tdr
land, kaldet Bremsholm. Sideløbende var han daglejer i Skovstedlund, og i

ca. 15 aar indtil 2. Verdenskrigs udbrud havde han desuden en grusgrav,
hvor produkterne gik til cementstøberiet i Skovsted samt til kommunens bi

veje. Han blev nu sendt til Hjardemaal Klit, hvor han var med til at stø

be de tyske kanonstillinger, og efter krigen arbejdede han paa cementstø

beriet, indtil han maatte holde op paa grund af daarlig ryg. Herpaa var
han postbud fra slutningen af 1940erne til 1962. Ejendommen i Skovsted

blev, da Hovedvej 11 skulle anlægges, købt af amtet mod, at bygningerne
maatte beboes for livstid, men paa grund af sygdom bosatte parret sig se

skolekommissionen og sogneraadet.

Om moderen fortæller sønnen Gunnar (I.J.2.) bl.a.:
”Husmandsstedet lod sig ikke drive uden en mor# som deltog i hvad som

helst, baade ude og inde. Udenfor hjemmet gjorde hun bl.a. meget for Kir

kens Korshær, og de bøger, der blev læst, alt imens strikkepindene var i
aktivitet, ville jeg gerne have haft tallet paa. Desværre blev helbredet

daarligt i en tidlig alder.”

I ægteskabet er børnene I.J.1.-I.J.4.

I.J.l.
Holger Knudgaard Jensen er født den 22. september 1928 i Skovsted, Hiller

slev sogn. Han blev gift den 23. november 1955 i Smidstrup med Jensine

Margrethe Rasmussen, der er født den 4. februar 1935 i Rørbæk som datter
af vejmand Svend Holm Rasmussen og hustru Jenny Jensen.

Bosat: Kildevej 221, Thurø, Svendborg.
Holger Knudgaard Jensen gik i skole i Skovsted. Han var beskæftiget

ved landbrug forskellige steder fra sit 12. aar, aftjente sin værnepligt
i Viborg samt i Vesttyskland i 1950 og havde bl.a. plads som fodermester

paa Ullerupgaard i Thy i en periode i midten af 1950erne. Herpaa flyttede
flyttet til Fyn i 1952 havde hun ansættelse i forskellige forretninger ind-

1983 arbejdede Holger Knudgaard Jensen paa slagteriet i Svendborg. - Fri
tidsinteresse: havearbejde.

Jensine Margrethe Rasmussen gik i skole i Velling og Hov. Hun tjente i

forskellige pladser, bl.a. paa en kro og paa en gaard, og efter at være

kommet til Fyn i 1952 havde hun ansættelse i forskellige forretninger ind
til giftermaalet, efter hvilket hun var medhjælpende hustru, dels paa Ulle

rupgaard og dels i spisehuset, som parret drev i nogle aar frem til 1960.
Derefter arbejdede hun paa et ægpakkeri i Svendborg, inden hun i 1968 be

gyndte som uuddannet sygehjælper, og efter at have afsluttet uddannelsen
til sygehjælper i 1970 har hun siden været beskæftiget som saadan. - Jen

sine Margrethe Rasmussen har forskellige tillidshverv, bl.a. er hun til

lidsrepræsentant for sygehjælperne paa Thurøhus, næstformand i samarbejds
udvalget samme sted samt medlem af hovedsamarbejdsudvalget for Svendborg
Kommune. - Fritidsinteresser: gymnastik og camping.

Jensine Margrethe Rasmussen medbragte i ægteskabet datteren Elna Holm,

født den 11. maj 1952, gift med Bjarne Thiemer og bosat i Thurø. Parret
har 2 børn.

I.J.2.

Gunnar Knudgaard Jensen er født den 31. oktober 1930 i Skovsted, Hiller

slev sogn. Han blev gift den 25. maj 1957 i Skaarup med Anne-Lise Eriksen,
der er født den 23. november 1928 i Kirkeby som datter af gaardejer Erik

Sofus Eriksen og hustru Elna Dinesen.

Bosat: Skaarup Kirkebakke 7, Skaarup Fyn.
Gunnar Knudgaard Jensen gik i skole i Skovsted. Han var beskæftiget

ved landbrug i Thy samt paa Fyn indtil 1959, afbrudt af militærtjeneste i
Odense og Vesttyskland i 1951-1952, og efter at have været slagteriarbej

der i Svendborg i 6 aar virkede han som frysemester paa fjerkræslagteriet
i 14b aar. Siden har han haft ansættelse paa Kelloggs i Svendborg, hvor

han er afdelingsleder. - Fritidsinteresser: gymnastik og havearbejde.
Anne-Lise Eriksen gik i skole i Taasinge, Tved og Skaarup. Hun tjente

som husassistent i bl.a. 0. Aaby og arbejdede desuden i Sverige inden gif
termaalet, efter hvilket hun drev en tatolforretning i Skaarup frem til

1974. Siden har hun været rengøringsassistent paa plejehjemmet samme sted.
- Fritidsinteresser: haandbold og porcelænsmaling.

I.J.2.a.

Thorning Knudgaard Jensen er født den 22. juni 1958 i Svendborg.
Han er mekaniker.

I.J.2.b.

Henning Knudgaard Jensen er født den 30. oktober 1959 i Svendborg.
Bosat: Trappebæksvej 23 A, Svendborg.
Henning Knudgaard Jensen gik i skole i 10 aar og bestod senere HH-eksamen. Han er nu bogholderiassistent og har bestaaet merkonomeksamen i regn

skab. - Henning Knudgaard Jensen har spillet ca. 150 kampe paa Svendborg
FB’s divisionshold i fodbold.

I.J.2.C.
Henriette Knudgaard Jensen er født den 30. oktober 1959 i Svendborg. Hun

lever sammen med Torben Østergaard Nielsen, der er født den 30. maj 1959
i Aabyhøj, Aaby sogn som søn af massør Martin Østergaard Nielsen og hustru

lægesekretær Annegrethe Karlson.

Bosat: Sletterhagevej 15, Risskov.

Henriette Knudgaard Jensen afsluttede almindelig skolegang i 1976 og
bestod HF-eksamen i 1979 samt HH-eksamen i 1980. Sideløbende arbejdede
hun forskellige steder, bl.a. paa fabrik og vandrehjem, og efter et op

hold paa idrætshøjskolen i Sønderborg i 1980-1981 flyttede hun til Aarhus,
hvor hun havde ansættelse som pædagogmedhjælper, inden hun begyndte som
lærerstuderende paa Marselisborg Seminarium med idræt og dansk som linje
fag. Desuden har hun haft ophold i Spanien samt i USA, hvor hun var sports-

programhead i en lejr i 3 maaneder i 1983. - Henriette Knudgaard Jensens

fritidsinteresse er fodbold, og som aktiv i HEI har hun bl.a. været med
til at vinde danmarksmesterskabet i kvindefodbold i 1982-1984. Hun er nu

fodboldtræner.
Torben Østergaard Nielsen bestod studentereksamen paa Risskov Amtsgym
nasium i 1979. Han arbejdede i firmaet Hammersmith Foto i 1 aar, og efter

et ophold paa idræsthøjskolen i Svendborg i 1980-1981 var han paa Bygge
teknisk Værkstedsskole samt i praktik hos en tømrer, inden han blev opta
get paa Aarhus Teknikum, hvorfra han blev ingeniør i 1985. Siden har han

været ansat i det raadgivende ingeniørfirma Germann og Westphal i Randers.
- Fritidsinteresse : fodbold.

I.J.3.
Henning Knudgaard Jensen er født den 7. marts 1937 i Skovsted, Hillerslev

sogn. Han blev gift den 2. marts 1963 i Oure med Elly Johanne Jørgensen,
der er født den 25. juli 1937 i Lindved som datter af arbejdsmand Anders
Christian Jørgensen og hustru Else Margrethe Sørensen.

Bosat: Traverskiftet 17, Skaarup Fyn.
Henning Knudgaard Jensen gik i skole i Skovsted. Han var beskæftiget

ved landbrug indtil 1957, og efter 16 maaneders militærtjeneste i Varde
flyttede han til Fyn, hvor han bl.a. havde ansættelse i Gudbjerg Brugs i

en periode. Derefter arbejdede han i Fyns Andels Foderstofforening i 1 aar,
paa Svendborg Andels Svineslagteri i 1^ aar samt paa en møbelfabrik, og
fra 1967 til 1980 var han ansat paa tømrerværkstedet i et typehusfirma.

Desuden havef han igen ansættelse paa slagteriet i Svendborg i en periode,
og siden har han ernæret sig som musiker. - Fritidsinteresse: foto.

Elly Johanne Jørgensen gik i skole i Agedrup og Vejstrup. Hun tjente
som husassistent i en periode, afbrudt af et ophold paa Vejstrup Ungdoms

skole i 1955, og efter at have bestaaet den 1-aarige handelseksamen i

Svendborg arbejdede hun paa et advokatkontor samme sted i 1 aar. Desuden

var hun beskæftiget som ekspeditrice i 1*3 aar, og hun var nu kontoransat j
Gartnernes Salgsforening i Svendborg i 6h aar samt beskæftiget paa Tved
Kommunekontor frem til 1970. Efter 7 aar som hjemmearbejdende husmoder
blev hun i 1977 ansat paa SiD-skolen i Svendborg, hvor hun passer spise

stuen. - Fritidsinteresser: porcelænsmaling, musik og haandarbejde.
I.J.3.a.

Tina Knudgaard Jensen er født den 17. maj 1968 i Svendborg.
Hun tog 10. klasse i Skaarup og begyndte derefter som elev paa handels

skolen i Svendborg.
I.J.3.b.
Majbritt Knudgaard Jensen er født den 10. december 1971 i Svendborg.

I.J.4.
Valborg Margrethe Jensen er født den 2. maj 1941 i Skovsted, Hillerslev

sogn. Hun blev gift den 11. november 1961 i Hillerslev med Søren Peter
Holm Rasmussen, der er født den 7. december 1931 i Smidstrup som søn af
vejmand Svend Holm Rasmussen og hustru Jenny Jensen.

Bosat: Tiufkærvej 34, Smidstrup, Fredericia.

Valborg Margrethe Jensen gik i skole i Skovsted. Hun tjente som husas
sistent forskellige steder, bl.a. i Skovstedlund og Østerild, og efter at
have arbejdet hos broderen Holger (I.J.l.) i Svendborg i en periode kom

hun til Vejle, hvor hun havde ansættelse paa en tæppefabrik. Senere var
hun i b aar husassistent i Oslo, Norge, og senere arbejdede hun bl.a. paa

et renseri i Vejle samt paa Dandy samme sted. Derefter virkede hun som
rengøringsassistent paa Smidstrup Skole i 8 aar, ånden hun i 1981 started

som apoteksmedhjælper paa Børkop Apotek. - Fritidsinteresser: haandarbej
de, bl.a. batik.
Søren Peter Holm Rasmussen gik i skole i Velling. Han var beskæftiget

ved landbrug forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Viborg i

1953, og efter h aars ophold i Sverige, hvor han passede en vinkælder, ar
bejdede han paa en møbelfabrik i Vejle i ca. 12 aar. Herpaa kom han til
et entreprenørfirma, i hvilket han var beskæftiget i ca. 5 aar, og siden

har han været ansat i et grøntpille-firma i Vojens. - Fritidsinteresse:
radiomekanik.

I.J.4.a.

Tom Holm Rasmussen er født den 29» juni 1963 i Vejle.
Han gik paa Klostergades Skole i Vejle samt paa Smidstrup-Skærup Cen
tralskole/ ialt i 9 aar. Desuden var han paa teknisk skole indenfor metal

og træ samt paa specialarbejderskole, hvor han gennemgik motorredskabs-

kursus, og efter at have været beskæftiget ved landbrug paa bl.a. Haralds-

kær Gods aftjente han sin værnepligt i Hvorup. Siden har han bl.a. arbej
det paa Skærup Tegl. - Fritidsinteresser: musik, mekanik og elektronik.

I.J.4.b.

Rudi Margrethe Holm Rasmussen er født den 18. januar 1966 i Vejle.

Bosat: Tankegangen 14, Toftlund.

Rudi Margrethe Holm Rasmussen tog 10. klasse paa Smidstrup-Skærup Cen
tralskole og begyndte derefter som elev paa Det sønderjyske Studenterkur
sus i Toftlund, matematisk-naturfaglig linje. Sideløbende arbejder hun som

mannequin, og desuden underviser hun i fløjtespil.

I.J.4.C.

Niels Bo Holm Rasmussen er født den 13. december 1972 i Vejle.

I.K.

Gustav Martinus Jensen er født den 22. august 1901 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn, og han døde i november 1935 i Hillerslev. Han blev gift i
efteraaret 1922 med Kristiane Mathilde Heegaard, der er født den 28. ju
ni 1900 i V. Vandet som datter af tømrer Christian Heegaard og hustru Kir
stine Petrine Krog Olesen.

Gustav Martinus Jensen blev uddannet smed og drev indtil sin død for

retning som smedemester i Hillerslev, samtidig med at han de sidste aar
var sygekassekasserer i Hilierslev-Kaastrup Sygekasse og i fritiden be

gyndte at lave smørdritler til mejeriet.
Efter ægtefællens død overtog Kristiane Mathilde Heegaard arbejdet som
sygekassekasserer, hvilket hverv hun beklædte i 35 aar. Efter i 3 aar at
have haft smedien bortforpagtet blev den i 1938 afhændet, og hun byggede

nu hus i Hillerslev, hvor hun i kælderen - sideløbende med kassererjobbet
- indtil sidst i 1960erne fremstillede smørdritler til mejeriet. Ca. 1978

flyttede hun ind paa Sennels Plejehjem.
I ægteskabet er børnene I.K.1.-I.K.2.

I.K.l.
Elly Kirstine Heegaard Jensen er født den 28» marts 1923 i Hillerslev, og

hun døde den 21. marts 1975 samme sted. Hun blev gift den 27. juli 1946 i
Hillerslev med Christen Kragh Johansen, der er født den 11. april 1922 i

Ballerum, Tved sogn som søn af gaardejer Jens Christen Johansen og hustru

Ane Kragh Christensen.
Bosat i Følfodvej 6, Hillerslev.

Elly Kirstine Heegaard Jensen gik i skole i Hillerslev. Hun var efter

skolegangen ude at tjene flere forskellige steder, hvorefter hun gennemgik

uddannelse som gymnastiklærerinde paa Snoghøj med senere videreuddannelse
i forbindelse med 2 ophold paa Viborg Gymnastikhøjskole. I 25 aar ledede

hun nu gymnastik, og sideløbende hermed arbejdede hun som servitrice. Hun
var her først beskæftiget en tid paa et konditori i Thisted og derefter en

aarrække paa Nors Kro, hvorpaa hun var 3-4 aar paa en grillbar i Thisted.
Christen Kragh Johansen fik ved ægteskabets indgaaelse i 1946 ansættel

se paa Hillerslev Kalkværk, hvor han derefter arbejdede i 34 aar, kun af
brudt af en periode paa et par aar, hvor han havde forskellige andre jobs.
I 1982 gik han paa efterløn.

I.K.l.a.

Gustav Kragh Johansen er født den 23. september 1957 i Hillerslev. Han le
ver sammen med Christel Grabowski, der er født den 26. september 1959 i

Thisted som datter af slagteriarbejder Georg Grabowski og hustru Jytte Ja

cobsen.
Bosat? Grandalsvej 42, Thisted.
Gustav Kragh Johansen er slagteriarbejder i Thisted, medens Christel

Grabowski er beskæftiget paa Oticon, ligeledes Thisted.

I.K.l.a.1) Pernille Grabowski er født den 5. september 1980 i Thisted.

I.K.2.
Birgit Heegaard Jensen er født den 3. juni 1932 i Hillerslev. Hun blev

gift den 22. maj 1952 i Hillerslev med Niels Andreas Pedersen, der er fødl

den 27. juni 1921 i Ræhr som søn af arbejdsmand Mads Thertin Pedersen og
hustru Mette Martine Kloster.
Bosat: Ranunkelvej 10, Hillerslev, Thisted.

hun i 1948 bestod mellemskoleeksamen. Hun var først hjælpepige h aar i

"Schou og Tatol" samt ekspeditrice h aar i en bagerforretning, hvorefter
hun arbejdede I5} aar paa Nors Central samt *2 aar paa Hillerslev Central.
Hun lærte nu at sy hos dameskrædder Fru Gravesen i Thisted, og det sidste

*2 aar inden giftermaalet havde hun plads i huset paa en gaard i Hillerslev.

- Birgit Heegaard Jensen var nu hjemmegaaende indtil 1967, samtidig med
at hun de sidste 4*2 aar syede arbejdshandsker for en fabrik, og var derpaa
først telefonist paa Thisted Central i 1 aar og derefter paa forskellige

andre centraler, indtil automatiseringen var fuldbragt. I 1971 begyndte

hun derpaa at undervise som faglærer i porcelænsdekoration ved aftenskolen,
og som saadan var hun beskæftiget de kommende 10 aar, samtidig med at hun
- hovedsageligt om sommeren - havde forskellige afløser-jobs, bl.a. 3 aar
for lægesekretærerne i Lægehuset i Nors samt en periode som kassedame,

dels i P.K. Marked og dels Kvickly, begge Thisted. Siden 1981 har hun væ

ret ansat som montrice paa Oticon i Thisted. - Birgit Heegaard Jensen er

medlem af bestyrelsen for Hillerslev-Kaastrup Socialdemokratiske Forening
og er endvidere indvalgt som uddannelsessekretær i Socialdemokratiet, Thisted-kredsen. Paa sin arbejdsplads er hun bl.a. medarbejderrepræsentant i
samarbejdsudvalget, og endvidere sidder hun i redaktionen af Kvindeligt Ar

bejderforbunds Medlemsblad.

Niels Andreas Pedersen gik i skole i Hanstholm, Ræhr og Nors. Han kom
ud at tjene som 9-aarig og havde indtil giftermaalet plads paa forskellige
gaarde paa Nors- og Hillerslev-egnen. Fra 1952 til 1960 var han præste-

gaardsforpagter i Hillerslev, og efter 5 aar som fodermester paa to for

skellige gaarde fik han ansættelse ved havnebyggeriet i Hanstholm. I 1970

kom han imidlertid til skade ved en arbejdsulykke, hvorunder en jernskin

ne faldt ned over hans ene ben, og han var nu uarbejdsdygtig i en periode,
hvorpaa han i 1971 fik ansættelse som pedel ved Hillerslev Skole. Her vir

kede han indtil 1984, da han gik paa efterløn.

I.K.2.a.

Klaus Gustav Heegaard Pedersen er født den 1. august 1953 i Hillerslev.
Han blev gift den 7. juli 1984 paa Københavns Raadhus med Marianne Brandi

Christensen, der er født den 16. november 1957 i Aarhus som datter af fa
brikant Helge Christensen og hustru Lotte Brandi Hansen.

Bosat: Gødvad Kirkevej 6, Silkeborg.

Klaus Gustav Heegaard Pedersen gik i skole i Hillerslev og var desuden
i 2 aar elev paa Aabybro Ungdomsskole. I

aar var han koksmath-elev paa

Søfartsskolen i Sønderborg, hvorefter han sejlede som kok med ØK paa Østen
samt endvidere med et andet rederi. En tid var han fisker fra Hanstholm,
og han arbejdede derefter bl.a. paa en maskinstation samt 2*s aar som kom

munal vejarbejder i København, hvorpaa han i november 1985 købte Højgaard
paa 30 tdr. land i Gødvad.
Marianne Brandi Christensen bestod embedseksamen som cand. jur. fra Kø

benhavns Universitet sommeren 1985.

I.K.2.a.l) Louise Pedersen er født den 12. april 1981 i Thisted.

I.K.2.b.

Jan Kloster Pedersen er født den 12. august 1954 i Hillerslev. Han lever
sammen med Else Fuglsang Nielsen, der er født den 15. august 1950 i Thi
sted som datter af urmager Erik Fuglsang Nielsen og hustru Esther Cecilie
Pedersen. - Else Fuglsang Nielsen har sønnen Jesper, født den 20. decem

ber 1972.
Bosat: Strandvejen 7, Thisted.

Jan Kloster Pedersen gik i skole i Hillerslev samt i Thisted, hvor han
i 1973 bestod matematisk studentereksamen. I februar 1978 blev han færdiguddannet maskiningeniør fra Aalborg, og han har siden været ansat som ud

viklingsingeniør i firmaet Brio i Thisted.

Else Fuglsang Nielsen tog nysproglig studentereksamen i 1970 i Thisted.
Hun blev i 1976 færdiguddannet sygeplejerske fra Thisted Centralsygehus,
hvor hun siden har arbejdet.

I.K.2.C,

Elin Heegaard Pedersen er født den 19. april 1957 i Hillerslev. Hun blev
gift den 5. juli 1980 i Hillerslev med Poul Martin Nielsen, politibetjent,

født den 25. juli 1955 i Thisted. Dette ægteskab ophævedes i 1984, og Elin
Heegaard Pedersen lever nu sammen med Michel Maurice Marie Blain, der er

født den 7. januar 1945 i Hautes-Goulaine, Frankrig.
Bosat: Fjordparken 102, Hobro.

Elin Heegaard Pedersen bestod sproglig studentereksamen i Thisted og

var derefter en tid kontorvikar i København. Hun havde nu ansættelse paa

kontoret paa Idé Møbler i Sabro indtil den 1. august 1984, hvorefter hun
var kontorvikar for vikarbureauet Sejersen-Gruppen indtil den 1. marts

1985. Hun virkede derpaa i et aar som salgsassistent i Tøj-Engros-Firmaet
Laniel, Thisted.

I.K.2.C.1) Morten Heegaard er født den 28. maj 1979 i Rødovre.
I.K.2.C.2) Mads Heegaard er født den 7. september 1981 i Aarhus.

I.K.2.d.

Leif Kloster Pedersen er født den 25. august 1961 i Hillerslev. Han lever
sammen med Gitte Kristensen, der er født den 30. august 1963 i Ebeltoft
som datter af blikkenslager John Roland Kristensen og hustru Hanne Lykke

Sørensen.

Bosat; Graakildevej 38, Thisted.

Leif Kloster Pedersen gik i skole i Hillerslev i 7 aar og var derefter
elev paa Aabybro, Søndbjerg og Han Herreds Ungdomsskoler, afsluttet med
udvidet teknisk forberedelseseksamen. I 1982 udlærtes han som smed hos

smedemester Henry Hansen i Brund, og siden 1984 har han haft ansættelse i
Hanstholm Skibssmedie.
Gitte Kristensen er uddannet ekspeditrice i G.K.-Legetøj.

I.K.2.d.l) Simon Roland Pedersen er født den 17. april 1985 i Thisted.

I.L.

Laurits Kristian Jensen er født den 10. januar 1904 paa Ullerupgaards Mark,

Sennels sogn. Han blev gift den 5. oktober 1920 i Hillerslev med Herdis
Margrethe Larsen. Hun er født den 29. januar 1904 i Kjelstrup, Hillerslev

sogn som datter af gaardmand Kristian Larsen og hustru Anine Kristensen,
og hun døde den 15. juni 1977 i Thisted.
Bosat: Hunstrup, Thisted.

Laurits Kristian Jensen gik i skole i Hov. Han var beskæftiget ved land
brug, og efter at have staaet i smedelære hos broderen Gustav (I.K.) i

Hillerslev aftjente han sin værnepligt i Aarhus i 1925. Herpaa arbejdede

han som smed hos broderen Anton (I.C.) i Bedsted i et par aar, og derefter

drev han egen smedie i Hunstrup indtil 1963. - Laurits Kristian Jensen

var aktiv i smedemesterforeningen og medlem af bestyrelsen for samme i en
periode.

Herdis Margrethe Larsen gik i skole i Kje-lstrup. Hun havde et ophold
paa Kærehave Højskole og var ellers beskæftiget som husassistent i Bed

sted indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmo
der.
I ægteskabet er børnene I.L.1.-I.L.5.

I.L.l.
Ragna Jensen er født den 5. september 1929 i Hunstrup.

Bosat; Vestervang 41, Lejl. 153, Aarhus.
Ragna Jensen gik i skole i Hunstrup. Hun kom ud at tjene som 11-aarig,
virkede som husassistent i bl.a. Thisted og Bedsted, havde ophold paa Hal

vor sminde Ungdomsskole i 1946 samt paa Engelsholm Folkehøjskole i 1950 og
var desuden paa sygeplejeforskole, inden hun gennemgik uddannelse til sy

geplejerske paa Brovst Sygehus fra 1953 til 1956. Derefter arbejdede hun
paa forskellige sygehuse, og siden 1958 har hun været ansat paa Aarhus Kom

munehospital. - Fritidsinteresser: gymnastik, sang, haandarbejde og hær
vej smarch.

I.L.2.

Asger Jensen er født den 28. november 1930 i Hunstrup. Han blev gift den

28. april 1956 i Viborg med Rita Agnete Christensen, der er født den 25.
maj 1933 i Viborg som datter af laboratoriearbejder Chresten Christensen

og hustru Alma Marie Jørgensen.
Bosat: Kvædevej 11, Viborg.
Asger Jensen gik i skole i Hunstrup. Han stod i lære som smed hos fade

ren, blev udlært i 1948 og blev indkaldt til militærtjeneste i Værløse i
1951. Senere kom han til Karup, hvor han har været seniorsergent siden
1961. I nytaaret 1983 gik han desuden i kompagni med broderen Sten Helge
(I.L.4.), der driver Doense Dybfrost. - Fritidsinteresse; lystfiskeri.

Rita Agnete Christensen gik i skole i Viborg. Hun tjente som husassi
stent, inden hun som 17-aarig fik ansættelse paa Asani i Viborg, hvor hun
arbejdede i ca. 7 aar, sidst som instruktrice, og siden har hun været be
skæftiget ved forskelligt, bl.a. drev hun sammen med sin mand et biludlej

ningsfirma i 2 aar.

I.L.2.a.
Pia Marianne Jensen er født den 24. juni 1965 i København# Sankt Stefans
sogn.

Hun gik i skole i Viborg, sidst paa Føns’ Privatskole, hvor hun tog 10.
klasse. Herefter arbejdede hun i supermarkeder i Viborg samt i Aalborg,
og efter 1 aar som elev paa Viborg Handelsskole begyndte hun som butiks

lærling.

I.L.3.
Erik Jensen er født den 11. juli 1937 i Hunstrup. Han blev gift den 15.
juni 1963 i Vesløs med Annelis Frost, der er født den 18. januar 1942 i

Klim Kær, Klim sogn som datter af gaardejer Sigurd Sørensen Frost og hu
stru Astrid Thorhauge.
Bosat: Hunstrupvej 80, Hunstrup, Thisted.

Erik Jensen gik i skole i Hunstrup og havde senere et ophold paa ung
domsskolen i Hundborg i 1952. Han stod i lære som smed hos faderen, og ef

ter at være blevet udlært i 1957 samt at have gjort militærtjeneste i Nr.
Uttrup i 16 maaneder arbejdede han som smedesvend i Vilsund, Ravnkilde,
paa Als samt i Aarhus indtil 1963. Dette aar overtog han faderens smedefor

retning i Hunstrup. - Fritidsinteresser: sport og havearbejde.
Annelis Frost gik i skole i Torup Holme og havde et ophold paa Lægaard

Ungdomsskole i Holstebro i 1958. Hun tjente som husassistent forskellige
steder, bl.a. i Romdrup ved Aalborg og i Torup Kær, og efter at have haft
plads som stuepige paa en gaard i Hobro i 1 aar flyttede hun til Als. Her

efter syede hun i Sønderborg samt i Aarhus, begge steder i 1 aar, og siden
har hun været medhjælpende hustru. - Fritidsinteresser: sport og haandar

be jde .

I.L.3.a.

Per Frost Jensen er født den 9. april 1965 i Hunstrup.
Han gik i skole i Østerild samt i Vesløs, hvor han tog 10. klasse, og
efter at have været beskæftiget ved landbrug i nogle maaneder havde han
et ophold paa Lægaard Landbrugsskole i Holstebro. Herpaa stod han i lære

som smed hos faderen.

I.L.3.b.

Lone Frost Jensen er født den 25. november 1967 i Hunstrup.
Hun gik i skole i østerild samt i Vesløs, hvor hun tog 10. klasse, og
efter at have gennemgaaet EFG-basisaaret indenfor levnedsmiddel i Thisted

paabegyndte hun uddannelsen til køkkenassistent paa CF-Kolonne Thisted.

I.L.3.C.
Sonja Frost Jensen er født den 18. maj 1972 i Hunstrup.

I.L.4.

Steen Helge Jensen er født den 13. august 1941 i Hunstrup. Han blev gift
den 16. maj 1964 i Aarhus med Bente Pedersen, der er født den 11. maj
1944 i Aarhus, Sankt Johannes sogn som datter af Viggo Pedersen og hustru

Emmy Bach Andersen.

Bosat: Idrætsvej 3, Doense, Hobro.
Steen Helge Jensen gik i skole i Hunstrup. Han stod i lære som bager

først hos Skaarup i Hunstrup og sidst hos Konrad Poulsen i Thisted, og ef

ter at være blevet udlært arbejdede han som bagersvend i Aalborg i en pe
riode. Herpaa gjorde han militærtjeneste i Viborg i 16 maaneder og senere

i Gaza som frivillig soldat i 8 maaneder, og desuden arbejdede han i Aar

hus, inden parret i 1964 købte en bagerforretning i 0. Doense ved Hobro.
I 1972 startedes kagefabrikken Doense Dybfrost, som i 1985 beskæftigede

ca. 20 ansatte.
Bente Pedersen gik i skole i Aarhus. Hun var beskæftiget som husassi

stent samt ansat i en børnehave og havde desuden et ophold paa Danebod

Højskole i 1963. Siden giftermaalet har hun været medhjælpende hustru.

I.L.4.a.
Jette Bach Jensen er født den 13. august 1965 i 0. Doense, Vebbestrup
sogn. Hun lever sammen med Niels Kronborg Poulsen, der er født den 24.
maj 1965 i Valsgaard som søn af husmand Robert Kronborg Poulsen og hustru

dagplejemor E. Hansen.

Bosat: Adelgade 39, Hobro.
Jette Bach Jensen gik i skole i Vebbestrup, sidst paa Solhverv Kost

og Realskole, hvor hun tog 9. klasse, og senere bestod hun matematisk-naturfaglig studentereksamen paa Støvring Gymnasium. Hun arbejdede paa fa

derens fabrik i ca. 1 aar, og efter at have haft ansættelse paa plejehjem
met Solgaven i Hobro i S aar begyndte hun som elev paa sygeplejeskolen i

Randers.

Niels Kronborg Poulsen gik i skole i Valsgaard samt i Arden, hvor han
tog 9. klasse. Han stod i lære som tømrer hos Gert Sørensen i 0. Doense

og blev herefter indkaldt til militærtjeneste i Nr. Uttrup.

I.L.4.b.

Lars Bach Jensen er født den 11. august 1969 i 0. Doense, Vebbestrup sogn.

I.L.4.C.

Herdis Bach Jensen er født den 2. oktober 1978 i 0. Doense, Vebbestrup
sogn.

I.L.5.
Sune Jensen er født den 27. august 1946 i Hunstrup. Han blev gift den 4.

september 1971 i Thisted med Dorit Kær, der er født den 25. februar 1948
i Thisted som datter af tømrer Johan Frederik Kær og hustru Jenny Marie

Kjærgaard.
Bosat: Spangbergsvej 42, Thisted.

Sune Jensen gik i skole i Huns trup samt i Thisted, ialt i 9 aar. Han
stod i lære som mekaniker paa Ford i Thisted, og efter at være blevet ud
lært i 1967 gjorde han 14 maaneders militærtjeneste i Fredericia og Aal
borg. Herpaa arbejdede han som mekaniker og pladesmed i Randers i 2 aar,

og han startede nu paa politiskolen i København. Siden 1976 har han været

udstationeret i Thisted, hvor han er politiassistent. - Fritidsinteresser:
sport og gamle biler.

Dorit Kær gik i skole i Thisted i 9 aar. Hun tjente som husassistent
samme sted, og efter at have arbejdet paa Thisted Bibliotek i 2 aar havde
hun ansættelse som klinikassistent hos forskellige tandlæger i Thisted,
Randers og København indtil midten af 1970erne. Derefter gennemgik hun

uddannelsen til sygehjælper paa Sundby Hospital, og i 1977-1978 var hun

beskæftiget som lægesekretær i Nors. Siden har hun været hjemmearbejdende

husmoder. - Dorit Kær er aktiv indenfor spejderbevægelsen. - Fritidsinter
esse: haandarbejde.

I.L.S.a

Maja Kær Jensen er født den 19. september 1974 i Taarnby

I.L.S.b. Line Kær Jensen er født den 11. marts 1976 i Thisted.

I.L.S.c

Jar.e Kær Jensen er født den 30. marts 1980 i Thisted.

I.M.

Viggo Jenser, er født den 6. juni 1907 i Sennels sogn, og han døde den 21.
august 1980 i Thisted. Han blev gift den 22. november 1929 i Hillerslev

med Louise Petra Pedersen Kappelgaard, der er født den 18. april 1909 i

KappeLgaard, Hillerslev sogn som datter af gaardejer Peder Pedersen Kap
pelgaard og hustru Johanne Marie Holm.

Bosat: Kastet 29, Thisted.

Viggo Jensen gik i skole i Hov. Han kom ud at tjene som 11-aarig, havde
bl.a. plads i Kjelstrup og stod fra sit 18. aar i lære som murer hos An
ders Jensen i Brund. I 1928 købte han barndomshjemmet paa Ullerupgaards

Mark, og sideløbende med driften af dette virkede han som murer indtil sil

70. aar. - Hans fritidsinteresse var musik.
Louise Petra Pedersen Kappelgaard gik i skole i Hillerslev. Hun tjente
som husassistent i bl.a. Nors og paa mejeriet i Hillerslev inden gifter

maalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. - Fritidsinteresse:
haandarbejde.

I ægteskabet er børnene I.M.1.-I.M.8.

I.M.l.
Gudrun Kappel Jensen er født den 6. marts 1930 paa Ullerupgaards Mark,

Sennels sogn. Hun blev gift den 20. november 1949 i Sennels med Niels Pe

dersen Malle, der er født den 12. december 1922 i Malle, Sennels sogn som

søn af gaardejer Niels Jensen Malle og hustru Marie Magdalene Andersen.

Bosat: Faartoftvej 9, Thisted.
Gudrun Kappel Jensen gik i skole i Hov. Hun tjente som husassistent i

bl.a. Sennels inden giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende
husmoder, og siden 1963 har hun været beskæftiget som rengøringsassistent

fra 1969 paa Falck i Thisted. - Fritidsinteresse: haandarbejde.

Niels Pedersen Malle gik i skole i Sennels. Han var beskæftiget som
landbrugsmedhjælper, dels hjemme og dels ude, afbrudt af militærtjeneste
i Assens paa Fyn i 1943, og fra 1946 til 1983 havde han ansættelse som

ekspedient paa slagteriet i Thisted. - Fritidsinteresser: musik og have
arbejde.

I. M.l.a.

Anna Kappel Malle er født

den

22. maj 1950 i Thisted. Hun blev gift den

II. maj 1974 i Sennels med Kurt Kristensen, der er født den 31. juli 1949
i Tingstrup, Thisted sogn som søn af overmontør Arne Helmer Kristensen og

hustru Elva Margrethe Jensen.

Bosat: Birkevej 16, Thisted.
Anne Kappel Malle tog realeksamen i Thisted i 1967. Hun gennemgik uddan
nelse til sparekasseassistent i Sparekassen samme sted, blev udlært i 1970

og har været fuldmægtig siden 1979. - Fritidsinteresse; haandarbejde.
Kurt Kristensen tog realeksamen i Snedsted i 1967. Han var elev i Spa

rekassen i Thisted, og efter at være blevet udlært i 1970 aftjente han sin
værnepligt i Karup og Aalborg. Herpaa var han med til at starte forskelli

ge afdelinger op for Sparekassen i Thisted, og siden 1979 har han været
filialbestyrer i Bedsted. - Fritidsinteresser: sport og havearbejde.

I.M.l.a.l) Morten Malle Kristensen er født den 27. november 1974 i Thisted.
I.M.l.a.2) Peter Malle Kristensen er født den 12. maj 1980 i Thisted.

I.M.l.b.
Niels Viggo Malle er født den 27. april 1954 i Thisted. Han blev gift den
23. juni 1979 i Snedsted med Aase Svankjær Andersen, der er født den 3.

april 1954 i Snedsted som datter af arbejdsmand Henry Svankjær Andersen

og hustru Thora Elisabeth. Ægteskabet blev ophævet i 1982.

Bosat: Viborgvej 34, Herning.
Niels Viggo Malle tog realeksamen i Thisted. Han gennemgik kontor- og

lageruddannelse paa Cimbria i Thisted, og efter at have bestaaet HH-eksamen i 1976 begyndte han som elev i Midtbank, hvor han udlærtes i 1978. Han

bestod den 1-aarige og 2-aarige bankskole i henholdsvis 1979 og 1981 samt
første del af HD i 1984. I 1981 og 1983 udnævntes han til henholdsvis

bankfuldmægtig I og II. - Niels Viggo Malle har været tillidsmand og med
lem af samarbejdsudvalget i Midtbank i 5 aar. - Fritidsinteresser: fodbold

og haandbold.

I.M.l.b.1) Niels Malle er født den 27. april 1979 i Herning.

I.M.l.c.
Jens Christian Malle er født den 2. maj 1957 i Thisted.
Bosat: Valdemarsvej 169, Herning.

Jens Christian Malle tog realeksamen i Thisted i 1974 og bestod studen

tereksamen paa gymnasiet samme sted i 1977. Han blev dimitteret som Isrer
fra Herning Seminarium i 1982, begyndte som faglærer paa Herning Tekniske

Skole samme aar og blev fastansat paa skolen i 1984. Desuden tog han et
ekstra linjefag paa Herning Seminarium i 1983, og han har nu linjefagene
historie, idræt og samfundsfag. - Fritidsinteresse: idræt.

I.M.2.
Gerda Kappel Jensen er født den 11. august 1934 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn. Hun blev gift den 8. marts 1959 i Sennels med Søren Peter

sen, der er født den 24. maj 1933 i Laven, Linaa sogn som søn af boels
mand Karl Kristian Petersen og hustru Ane Kristine Jensen.
Bosat: Anebjergvej 32, Silkeborg.

Gerda Kappel Jensen gik i skole i Hov. Hun tjente som hjælpepige paa

Ullerupgaard fra sit 11. aar, havde senere plads paa en gaard i Hillersle1
samt paa en gaard ved Vejle og var desuden beskæftiget i huset hos en fru«
i Vejle inden giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmo

der. Fra 1978 havde hun ansættelse paa en systue i Linaa, og siden 1981

har hun været medhjælper paa GI. Bomholtgaard i Laven. - Gerda Kappel Jen1
sen har været kasserer for de grønne spejdere i ca. 15 aar. - Fritidsin
teresse: gymnastik.
Søren Petersen gik i skole i Laven. Han tjente som landbrugsmedhjælper

forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Varde i 1953-1954, og se

nere gennemgik han et maskinsnedker-kursus. Efter at have arbejdet paa et

møbelsnedkeri i Svejbæk i 6 aar havde han ansættelse paa Alderslyst Møbel

fabrik samt paa en stigefabrik i Silkeborg, og i 1980 kom han tilbage til
snedkeriet i Svejbæk. - Fritidsinteresse: musik.

I.M.2.a.
Karen Kappel Petersen er født den 27. juni 1959 i Laven, Linaa sogn. Hun
blev gift den 22. maj 1982 i Linaa med Preben Andersen, der er født den
16. september 1953 i Aarhus som søn af entreprenør Erik Andersen og hustr

Inge Marie Sørensen.
Bosat: Kridthøjvænget 74, Højbjerg.

aleksamen i 1976. Hun tjente som husassistent i Mollerup i 1 aar, og efter
at have bestaaet HF-eksamen paa Th. Langs Seminarium i Silkeborg i 1979

har hun siden været hjemmehjælper ved Aarhus Kommune. - Fritidsinteresser:
gymnastik og kajakroning.
Preben Andersen gik i skole forskellige steder, ialt i 9 aar. Han stod
i lære som elektromekaniker hos Carl E. Thumand i Aarhus, og efter at være

blevet udlært i 1974 arbejdede han forskellige steder, bl.a. hos faderen.

Senere begyndte han som elektromekaniker ved DSB i Aarhus. - Fritidsinter 
esser: gymnastik og kajakroning.

I.M.2.a.l) Jan Kappel Andersen er født den 6. februar 1982 i Aarhus.

I.M.2.b.
Bente Kappel Petersen er født den 19. august 1960 i Laven, Linaa sogn.

Hun blev gift den 22. maj 1982 i Linaa med Flemming Hans Christian Schnoor,

der er født den 13. marts 1958 i Alderslyst ved Silkeborg som søn af kap

tajn Alfred Schnoor og hustru Lissy Nielsen.
Bosat: Gjessøparken 10, Gjessø, Silkeborg.
Bente Kappel Petersen tog 10. klasse i 1977 og bestod handelseksamen i

1978« Siden har hun arbejdet som brodøse.

Flemming Hans Christian Schnoor tog 10. klasse i 1975 og bestod handels

eksamen i 1976. Han gennemgik kontoruddannelse hos H. Reimar Nielsen i
Silkeborg, og efter en tid som kontorassistent hos samme uddannede han sig

til programmør. Siden har han været beskæftiget som saadan. I 1985 blev
han merkonom i databehandling.

I.M.2.b.l) Maria Kappel Schnoor er født den 13. februar 1982 i Silkeborg.

I.M.2.C.

Erik Kappel Petersen er født den 22. oktober 1962 i Laven, Linaa sogn.

Han gik i skole i Laven samt i Sejs, hvor han tog 9. klasse. Han stod

i lære som maskinsnedker hos Niels Larsen i Svejbæk, og efter at være ble
vet udlært i 1985 paabegyndte han uddannelsen til trætekniker paa Skive

Tekniske Skole.

I.M.2.d.

Lone Kappel Petersen er født den 16. oktober 1964 i Laven, Linaa sogn. Hur
lever sammen med Lars Jensen, der er født den 9. februar 1963 i Skander
borg som søn af malermester Egon Møller Jensen og hustru, kontorassistent
Ane Laursen.

Bosat; Siimvej 37, Ry.

Lone Kappel Petersen tog 9. klasse i Sejs og var derefter gymnasieelev

i ca. l»j aar. Hun tjente som husassistent i

aar og var derefter EFG-elex

paa Silkeborg Handelsskole, hvor hun bestod HH-eksamen i 1985. Samme aar
begyndte hun som bankelev i Midtbank.
Lars Jensen tog 10. klasse i Ry. Han stod i lære som maskinarbejder paj
Østjysk Elektro i Skanderborg, og efter at være blevet udlært i 1984 be

gyndte han at læse til maskinmester paa maskinmesterskolen i Aarhus.

I.M.2.e.
Leif Kappel Petersen er født den 14. januar 1970 i Laven, Linaa sogn.

Han er skoleelev i Sejs og desuden beskæftiget som arbejdsdreng paa en

møbelfabrik. - Fritidsinteresse: roning.

I.M.3.
Karen Augusta Jensen er født den 17. juli 1936 paa Ullerupgaards Mark,

Sennels sogn. Hun blev gift den 19. december 1959 paa Frederiksberg. Ægte

skabet blev senere ophævet.
Bosat; Finsensvej 131, Frederiksberg.

Karen Augusta Jensen er bryggeriarbejder.

I.M.3.a.

Conny Lovise Pedersen er født den 27. oktober 1958 paa Frederiksberg.
Bosat; Frederiksvej 12, Frederiksberg.
Conny Lovise Pedersen tog realeksamen paa Frederiksberg i 1975. Hun

gennemgik EFG-basisaaret indenfor handel og kontor, og efter at have be-

staaet HF-eksamen i 1979 underviste hun i bl.a. keramik, smalfilm og dra
matik paa en skole i Vanløse i 1 aar. Desuden arbejdede hun som uuddannet

beskæftigelsesvejleder paa et plejehjem i 3 aar, inden hun startede som

pædagogmedhjælper paa halv tid, og i 1984 begyndte hun endvidere at stu
dere litteraturvidenskab ved Københavns Universitet.

I.M.3.b.
Henning Pedersen er født den 31. marts 1960 paa Frederiksberg. Han lever

sammen med Vicki Renee Olsen, der er født den 15. juli 1960 paa Frederiks
berg som datter af svejser Karl Bjerregaard (tidligere Olsen) og hustru,

kasserer Grethe Christensen.
Bosat; Randkløvevej 7, Østermarie.

Henning Pedersen tog 10. klasse. Han blev udlært som klejnsmed i 1980,
gjorde derefter tjeneste som konstabel ved Søværnet indtil 1984 og var i
denne periode paa dykkerskole paa Holmen i 1983. Desuden havde han et 3

maaneders ophold i England, hvor han var paa dykkerskole i forbindelse med
ansættelse i firmaet Svitzers Bjærgnings-Entreprice, hvor han stadig er

ansat.
Vicki Renee Olsen er overkonstabel.

I.M.3.C.

Jørgen Pedersen er født den 25. juni 1966 paa Frederiksberg.
Bosat: Veksøvej 3B, Brønshøj.

I.M.4.
Kirsten Marie Jensen er født den 7. marts 1940 paa Ullerupgaards Mark, Sen

nels sogn. Hun blev gift den 17. april 1965 i Sennels med Hans Erik Overgaard Nielsen, der er født den 26. februar 1941 i Skjoldborg som søn af

cykelhandler Henry Overgaard Nielsen og hustru Sigrid Skallerup Jensen.

Bosat: Møgelvej 76, Sundby, Snedsted.
Kirsten Marie Jensen gik i skole i Hov og blev herpaa uddannet ved hus
gerning. Desuden havde hun et ophold paa Vinding Husholdningsskole i som

meren 1958.

Hans Erik Overgaard Nielsen gik i skole i Sundby. Han blev udlært som
maskinarbejder i 1969 og overtog derefter læremesterens forretning, som

han drev indtil 1972. Siden har han været overmontør og salgskonsulent for

Cimbria i Thisted, og han er medlem af bestyrelsen for samme.

I.M.4.a. Bente Overgaard Nielsen er født den 16. august 1967 i Hjørring.

I.M.4.b. Birte Overgaard Nielsen er født den 16. august 1967 i Hjørring,

og hun døde den 17. maj 1985.
I.M.4.C. Dorte Overgaard Nielsen er født den 18. december 1972 i Sundby,
Stagstrup segn.

I.M.4.d. Jette Overgaard Nielsen er født den 16. juli 197S i Sundby, Stag

strup sogn.

I.M.5.

Severine Dorthea Jensen er født den 1. april 1944 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn. Hun blev gift i Sennels med Alfred Holm Vinther, der er født

den 1. september 1938 i Hjortholm, Øsløs sogn.

Bosat: Kærsangervej 13, Balling.
Alfred Holm Vinther er landpolitiassistent.

I.M.S.a. Jane Holm Vinther er født den 4. juni 1965 i Kolding.
I.M.S.b. Henriette Holm Vinther er født den 4. maj 1967 i Kolding.

I.M.5.C. Inger Holm Vinther er født den 14. oktober 1974 i Thisted.

I.M.6.
Johanne Marie Jensen er født den 1. april 1944 paa Ullerupgaards Mark, Sen

nels sogn. Hun blev gift den 17. februar 1968 i Aarhus med Arly Møller

Hansen. Han er født den 15. marts 1945 i Sorø som søn af chauffør Gunnar

Hansen og hustru, fabriksarbejder Ester Møller, og han døde den 6. august
1977 i Kalundborg.

Bosat: Brombærvej 37, Skive.
Johanne Marie Jensen tjente efter endt skolegang som husassistent i for

skellige pladser. I 2 aar fra 1963 arbejdede hun paa Gymnastikhøjskolen

ved Viborg, og hun havde nu et ophold paa idærtshøjskolen i Gerlev paa
Sjælland, hvorfra hun kom til Horsens. Her var hun kokkepige paa et kolle
gium. Senere gennemgik hun uddannelse til plejer i Risskov, og siden 1971
har hun været ansat som sygehjælper forskellige steder, først paa Kalund

borg Sygehus og fra 1980 paa Skive Sygehus. - Fritidsinteresser: gymna
stik og havearbejde.
Arly Møller Hansen gik i skole i Kalundborg. Han blev udlært som maskin

arbejder samme sted, og efter at have læst til maskinmester i Horsens samt
at have gjort militærtjeneste i marinen sejlede han som maskinmester i A.P.

Møller i 7 aar. Fra 1974 til sin død havde han ansættelse som kedelpasser
paa NOVO i Kalundborg. Hans fritidsinteresser var bl.a. jagt og fiskeri.

I.M.ô.a. Mette Møller Hansen er født den 26. maj 1968 i Aarhus.

I.M.6.b. Thomas Møller Hansen er født den 14. oktober 1973 i Kalundborg.

I.M.7.

Maja Helene Jensen er født den 23. november 1948 paa Ullerupgaards Mark,
Sennels sogn. Hun blev gift den 22. november 1969 i Sennels med Anders

Ramsgaard, der er født den 21. september 1944 i Torsted som søn af land
mand Jens Mouritz Ramsgaard og hustru Clara.

Bosat: Ludvig Holbergs Vej 14, Grenaa.
Maja Helene Jensen tjente efter endt skolegang som husassistent. Desu

den havde hun et ophold paa Aabybro Ungdomsskole, og efter at have gennem-

gaaet uddannelse til økonoma paa Samsø samt paa Thisted Sygehus fra 1966

til 1970 havde hun ansættelse som økonomaassistent paa Bispebjerg Hospital,
inden hun begyndte som økonoma paa plejehjemmet Frydenholm i Holte, hvor

hun arbejdede indtil 1973. Dette aar rejste parret til Grenaa, og hun var

nu hjemmearbejdende husmoder i ca. 1*2 aar. Siden har hun været økonoma for

skellige steder, først paa Møllehjemmet i Auning og fra 1977 paa Grenaa
Sygehus.

Anders Ramsgaard tjente efter endt skolegang som landbrugsmedhjælper i

nogle aar. Han gjorde militærtjeneste i Fredericia samt i Gaza i 1964-1965,
og efter et ophold paa Gymnastikhøjskolen ved Viborg i 1965-1966 begyndte
han paa politiskolen i København. Desuden var han elev paa Dalum Landbrugs

skole i 1967-1968. Siden 1968 har han været ansat som politiassistent,
først i København Politi og fra 1973 i Grenaa Politi.

I.M.7.a. Annitta Ramsgaard er født den 28. februar 1971 i København.
I.M.7.b. Susanne Ramsgaard er født den 1. marts 1974 i Grenaa.
I.M.7.C. Jesper Ramsgaard er født den 9. marts 1981 i Grenaa.

I.M.8.

Johannes Kappelgaard Jensen er født den 13. oktober 1951 paa Ullerupgaards
Mark, Sennels sogn.
Bosat: Aalborgvej 110, Thisted.
Johannes Kappelgaard Jensen gik i skole i Sennels samt i Thisted, hvor

han tog 8. klasse, og i vinteren 1967-1968 havde han et 5 maaneders ophold
paa Aabybro Ungdomsskole. Han tjente som landbrugsmedhjælper indtil 1970,

og efter at være blevet udlært som maskinarbejder paa Sjørring Maskinfa

brik den 31. december 1973 arbejdede han forskellige steder. Desuden gen
nemgik han efteruddannelseskursur# og i 1977 havde han et 3 maaneders op
hold paa Ry Højskole. Siden 1978 har han arbejdet paa Joran Bor i Thisted

- Fritidsinteresse: sport.

I 1980 købte han forældrenes ejendom i Sennels sogn.

ïïx-àD|_ISi£spine_Jensen

er født den 12. juli 1869 i Hov, Sennels sogn, og hun døde den 31. marts

1954 i Thisted. Hun blev gift den 6. december 1895 i Sennels med Hans Pe
ter Nielsen. Han er født den 16. maj 1865 i Villerup, Vestervig sogn som

søn af husmand Niels Christian Andersen og hustru Christiane Mikkelsdatter, og han døde den 19. januar 1930 i Thisted.

Ane Kirstine Jensen lærte efter sin konfirmation at sy i Thisted og
gik - inden giftermaalet - rundt fra gaard til gaard som syerske. Ogsaa
efter giftermaalet syede hun for fremmede, og paa et tidspunkt var hun

værtinde i mødesalen, Nørregade 15 i Thisted. Som enke boede hun sidst i
Mellemgade, ligeledes i Thisted.

fisk. Parret boede paa Strømgade 185 i 1900, paa Nørregade 19 i 1905 og
paa Nørregade 30 i 1907. - Ved datteren (II.E.) Ella Margrethes vielse i
1927 nævnes han som arbejdsmand.
I ægteskabet er børnene II.A.-II.F.

II.A.

Karen Marie Nielsen er født den 6. oktober 1896 i Bedsted sogn, og hun dø
de den 3. december 1978 i Thisted. Hun blev gift den 26. marts 1916 i Thi

sted med Thomas Marinus Gotfred Gotfredsen. Han er født den 9. marts 1893
i Frederikshavn som søn af fisker Christian Theodor Gotfredsen og hustru
Dorthea Caroline Sørensen, og han døde den 3. januar 1971 i Thisted.

Karen Marie Nielsen var efter giftermaalet hjemmearbejdende husmoder
og virkede desuden som barnepige og jordemodermedhjælper.

Thomas Marinus Gotfred Gotfredsen blev uddannet som spinder og arbejde
de paa Thisted Uldspinderi i omkring 45 aar. Desuden var han formand for

tekstilarbejdernes fagforening i begyndelsen af 1950erne.

I ægteskabet er børnene II.A.1.-II.A.3.

II.A.l.

Edith Kristine Gotfredsen er født den 8. januar 1917 i Thisted. Hun blev

gift den 28. marts 1946 i Thisted med Hans Frede Sigurd Sørensen. Han er

født den 24. november 1914 i Masnedsund, Vordingborg sogn som søn af Lars
Peter Sørensen og hustru Hansine Marie Petersen, og han døde den 18. maj

1982 i Thisted.
Bosat: Nørre Allé 47, Thisted.
Edith Kristine Gotfredsen gik i skole i Thisted. Hun tjente som husas

sistent i Thisted samt i København, og fra 1946 til 1977 havde hun ansæt

telse paa Thisted Uldspinderi.
Hans Frede Sigurd Sørensen gik i skole i Vordingborg. Herefter var han
ude at sejle, og fra 1943 til sin død virkede han som arbejdsmand i Thi
sted.

II.A.l.a.

Finn Ove Sørensen er født den 21. marts 1942 paa Rigshospitalet i Køben

havn. Han blev gift anden gang den 5. juni 1981 i Ballerup med Britt Ethel

26. december 1942 paa Nørrebro som datter af møbelpolstrer Hans Arnold

Clemmensen og hustru Karen Margrets Hansen.
Bosat: Magieparken 39, Ballerup.
Finn Ove Sørensen gik i skole i 8 aar. Han var beskæftiget som bydreng
samt som arbejdsdreng, og efter 16 maaneders militærtjeneste i begyndelsen
af 1960erne har han siden arbejdet forskellige steder, bl.a. paa Carlsberg

i København. Desuden var han genindkaldt til militærtjeneste 3 uger i 1965.
Britt Ethel Myrna Clemmensen er rengøringsassistent og har desuden ar**

bejdet som bl.a. hospitalsmedhjælper samt paa en brødfabrik.

Britt Ethel Myrna Clemmensen har fra et tidligere ægteskab børnene Mi

chael og Evelyn Larsen, født henholdsvis den 1. juli 1964 og den 30. juni
1966.

II.A.l.a.l) Kate Maibritt Sørensen er født den 28. februar 1967 paa Frede
riksberg.

II.A.l.a.2) Tina Maiken Sørensen er født den 19. juni 1968 paa Frederiks

berg.
II.A.l.a.3) Karina June Sørensen er født den 4. juni 1971 i Glostrup.

II.A.2.
Kaja Inga Gotfredsen er født den 21. juli 1927 i Thisted, og hun døde i

1952. Hun blev gift med Kai Hald.
Kai Hald er lærer, og i ægteskabet er en søn.

II.A.3.
Alf Marinus Gotfredsen døde ca. 5 aar gammel i Thisted.

II.B.

Jensine Nielsen er født den 14. marts 1898 i Bedsted sogn, og hun døde den

14. april 1981 i København. Hun blev gift den 16. juni 1918 i Thisted med
Karl Gustaf Andersson. Han er født den 16. juni 1888 i Sverige som søn af

stenhugger Hans Andreas Andersson og hustru Inger, og han døde den 6.
marts 1968 i København.

Jensine Nielsen tjente efter endt skolegang i forskellige huslige plad
ser, bl.a. hos hestehandler Kjær i Thisted. Senere arbejdede hun paa et hO'

tel i Randers inden giftermaalet, efter hvilket parret bosatte sig i Thi

sted, og herfra kom det i slutningen af 1940erne til København, hvor Jen-

sine Nielsen arbejdede i køkkenet paa Rigshospitalet samt paa Beauvais.

Karl Gustaf Andersson, der voksede op paa Bornholm, blev uddannet som
stenhugger. Sin værnepligt aftjente han i Randers, og efter at have været

havnearbejder rejste han i 1947 til København, hvor han havde faaet ar
bejde. Hustruen rejste fra Thisted til København aaret efter.

Børn: II.B.l.-II.B.12.

II.B.l.

Ingrid Kirstine Andersson er født den 14. november 1918 i Thisted, og hun
døde den 6. december 1983 paa amtssygehuset i Glostrup. Hun blev gift ca.

1938 med Evald Odderskjær Nielsen, der døde den 3. august 1974.
Ingrid Kirstine Andersson gik i skole i Thisted. Hun tjente som husas
sistent, rejste til København som 19-aarig og arbejdede paa Brdr. Lykke-

bergs Fiskefabrik fra 1946 til 1974.

II.B.2.

Nancy Andersson er født den 17. november 1920 i Thisted, og hun døde den

25. september 1921 samme sted.

II.B.3.
Anna Lise Andersson er født den 25. marts 1922 i Thisted. Hun blev gift

den 4. oktober 1942 i Thisted med Helge Fritz Häuser Petersen. Han er født

den 1. august 1917 i Vejrup som søn af kommis Gunnar A. Häuser Petersen
og hustru Anna Johanne Marie Petra Andersen.
Bosat: Præstebakken 2, Esbjerg.

Anna Lise Andersson gik i skole i Thisted og var herpaa beskæftiget som

husassistent samme sted indtil giftermaalet. Senere arbejdede hun som eks

peditrice i en grøntbutik samt i Blomsterboden i Esbjerg i 27 aar. - Fri
tidsinteresser: haandarbejde og litteratur.

Helge Fritz Häuser Petersen gik i skole i Esbjerg. Han var beskæftiget
som bydreng i nogle aar samt som arbejdsmand i Esbjerg, hvor han sidst

virkede som værkfører paa Vølund. Her havde han ansættelse i 18 aar.

II.B.4.

Nanny Gunhild Andersson er født den 2. maj 1923 i Thisted.

Bosat: Gi. Køge Landevej 24 5A, Hvidovre.
Nanny Gunhild Andersson gik i skole i Thisted i 8 aar. Hun tjente som

husassistent samme sted, inden hun i 1943 rejste til København, hvor hun

var fabriksarbejder, og efter at have haft plads i huset hos en lægefami

lie i 11 aar fik hun ansættelse i et vaskeri paa Nørrebro. Her arbejdede

hun i 26 aar.
Jane Andersson (ll.B.12.a.) kom efter sin moder (II.B.12.) Jonna Sol

vejs død i 1969 til Nanny Gunhild Andersson, hos hvem hun er opvokset.

II.B.5.
Rita Irene Andersson er født den 18. maj 1924 i Thisted. Hun blev gift

den 4. oktober 1947 i København med Carl Oskar Kelager. Han er født den

22. marts 1914 i København som søn af Kristian Kelager, og han døde den
5. april 1957 samme sted. Rita Irene Andersson lever nu sammen med Werner
Tinnesen, der er født den 14. september 1927 i Sønderborg.

Bosat: Høje Gladsaxe 31, Gladsaxe, Søborg.
Rita Irene Andersson gik i skole i Thisted. Hun var ansat i en kiosk

samme sted, inden hun i 1946 rejste til København, hvor hun arbejdede i

De gamles By samt paa Rigshospitalet frem til 1948. Derefter var hun fa
briksarbejder samt ansat ved Københavns Sporveje i 4 aar, og ca. 1970
startede hun som bryggeriarbejder paa Tuborg. - Fritidsinteresse: camping.
Werner Tinnesen er bryggeriarbejder.

II.B.S.a.

Freddy Andersson er født den 29. juni 1943 i Thisted. Han blev gift med
Ulla.

Freddy Andersson er fabriksarbejder og har 3 børn.

II.B.S.b.
Hanne Kelager er født den 13. december 1948 i København. Hun blev gift mec

Viggo Helsfeldt.

Bosat: Høje Gladsaxe 54, Gladsaxe, Søborg.

Parret har 3 børn.

Karin Annette Kelager er født den 24« juni 1953 i København.
Hun er ekspeditrice og har 2 børn.

II.B.5.d.
Lone Tinnesen er født den 5. marts 1959 i København.

Bosat: Albjergparken 2, Brøndby Strand.
Lone Tinnesen har et barn.

II.B.6.

Henny Elsa Andersson er født den 26. juni 1926 i Thisted. Hun blev gift
den 7. oktober 1944 i København med Bent Arne Winther/ der er født den 3.

juni 1928 i København som søn af snedker Aage Winther og hustru Asta Eleo

nora Kirstine.
Bosat: GI. Køge Landevej 243B, Hvidovre.

Henny Elsa Andersson gik i skole i Thisted i 8 aar. Hun arbejdede i et
brødudsalg i 4 aar og rejste herefter til København« hvor hun bl.a. var an

sat i De gamles By i 1 aar. Efter at have været hjemmearbejdende husmoder

indtil midten af 1950erne syede hun lampeskærme i 3 aar, og siden har hun

været kantinedame forskellige steder, først i HB og fra 1975 i Irma. Fritidsinteresser: haandarbejde og frimærker.

II.B.6.a.

John Benny Vinther er født den 28. november 1949 paa Rigshospitalet i Kø
benhavn. Han blev gift den 31. august 1974 i Vanløse med Mariann Friis
Løvendahl, der er født den 2. november 1950 i København som datter af kemi

graf Mogens Friis Løvendahl og hustru Lissa Boisen.
Bosat: Karmstensvej 31, Ølstykke.

John Benny Vinther tog realeksamen i 1966. Fra samme aar til 1983 hav

de han ansættelse i Bikuben, først som elev og sidst som prokurist med
stilling som souschef i hovedsædet. I samme periode var han paa sparekasse
skole, og han blev handelsuddannet samt merkonom i finansiering. Sin værne
pligt aftjente han ved civilforsvaret i Hillerød i 1972-1973. Siden 1983

har han været ansat som ejendomsmægler i Ejendomsmæglerfirmaet Jimmy Torm,
Amager.
Mariann Friis Løvendahl gennemgik uddannelse til assistent i Bikuben,

hvor hun arbejdede fra 1967 til 1981t og siden har hun været fritidsple
jer.

II.B.6.a.l) Thomas Friis Vinther er født den 11. marts 1975 i København.
II.B.6.a»2) Gitte Friis Vinther er født den 7. september 1980 i København.

II.B.7.

Hans Jørgen Voldmann Andersson er født den 14. juli 1928 i Thisted, og
han døde den 6. december 1963 paa Rigshospitalet i København.

Han arbejdede paa et snedkerværksted, senere hos en bager paa Frede

riksberg. Hans fritidsinteresse var fodbold.

II.B.8.
Bente Grethe Andersson er født den 16. august 1929 i Thisted. Hun blev
gift den 13. januar 1951 i København med Poul Aage Vridstoft, der er født
den 13. august 1930 i København som søn af søfyrbøder Carl Hans Ludvig

Vridstoft og hustru Ingeborg Margrethe Nielsen.
Bosatî Gi. Køge Landevej 239B, Hvidovre.
Bente Grethe Andersson gik i skole i Thisted. Hun var bypige paa en

konditori samme sted i 2 aar samt beskæftiget paa Pasteur Mejeri, ligele

des i Thisted, i ca. 3 aar, og efter at have tjent som husassistent i Es
bjerg i 1 aar samt i København i 1 aar virkede hun som fabriksarbejder

indtil giftermaalet. Herpaa var hun hjemmearbejdende husmoder, og siden
1983 har hun været rengøringsassistent paa en skole i Ishøj.
Poul Aage Vridstoft gik i skole forskellige steder i København, sidst
i Sjællandsgades Skole. Han var beskæftiget som cykelbud, chaufførmedhjæl

per og chauffør indtil midten 1950erne, og efter at have været mælkemand
paa Nørrebro samt i Hvidovre i 15 aar arbejdede han i mejeriafdelingen i

A-Z Familiemarked, Ishøj. Desuden havde han ansættelse i mejeriafdelin
gen i Bilka, Hundige, og han begyndte nu som truckfører paa Coca-Cola,
hvor han arbejdede i lh aar. Siden 1983 har han været alt-mulig-mand i

medicinalvarefirmaet Lundbeck og Co. i Valby. - Fritidsinteresser: nøgle
ringe, smaa flasker og havearbejde.

II.B.8.a.

Karl Preben Vridstoft er født den 23. juni 1951 paa Rigshospitalet i Kø

benhavn. Han blev gift den 3. maj 1975 i Strandmarks Kirke i Hvidovre med
Eva Bente Jørgensen, der er født den 21. oktober 1954 i Vedde, Munke-

Bjergby sogn som datter af arbejdsmand Oskar Jørgensen og hustru Manna

Laugesen.

Bosat: Dønnergaards Allé 139, Greve Strand.
Karl Preben Vridstoft tog 9. klasse i Hvidovre og bestod senere handels
eksamen. Han var handels- og kontorelev hos Brdr. Dahl fra 1968 til 1971,
og efter et ophold i Los Angeles, USA, hvor han var beskæftiget som alt

fra opvasker til free-lance medarbejder for Danmarks Radio, virkede han

fra 1972 til 1977 som konsulent for det engelske firma Spirax-Sarco i Dan

mark. Desuden blev han merkonom i markedsføring i 1976. I 1977 fik han an

sættelse hos P. Brøste, og han er nu direktør for Den Permanente Export’s
amerikanske selskab, ejet af p. Brøste. I forbindelse med sit arbejde har
han i flere perioder været udstationeret med familie i USA. - Karl Preben

Vridstoft gjorde brandtjeneste ved civilforsvaret i Frøslev-lejren i juli

1974 og var paa befalingsmandsskole i Tinglev i sommeren 1978.
Eva Bente Jørgensen tog 9. klasse. Senere flyttede hun til København,
hvor hun i 1973 blev ansat som postbud i Post- og Telegrafvæsenet, og ef

ter at have taget sin afsked herfra i 1985 gennemgik hun EFG-basisaaret

indenfor handel og kontor.

II.B.8,a.l) Anette Christina Vridstoft er født den 2. maj 1974 paa Rigsho
spitalet i København.

II.B.8.a.2) André Casper Vridstoft er født den 8. august 1982 paa amtssy
gehuset i Roskilde.

II.B.8.b.

Elsebeth Susanne Vridstoft er født den 9. februar 1954 i København, Samu
els sogn. Hun blev gift den 6. april 1974 i Hvidovre med Christian Hugo
Jørgensen, der er født den 12. december 1951 paa Amager som søn af gartner

Johnny Hugo Viktor Jørgensen og hustru Rita Gurli Dorrit Larsen.
Bosat: Gildbrovej 66, Ishøj.
Elsebeth Susanne Vridstoft tog 8. klasse. Hun stod i handelslære i 2

aar, og efter at have arbejdet i forretning i ca. 7 aar samt at have været
beskæftiget indenfor rengøringsafdelingen paa Hvidovre Hospital i 8 aar
begyndte hun som HT-chauffør.

bejdsdreng, og efter at have gjort militærtjeneste/ sidst som konstabel,

kørte han som lastvognschauffør indtil 1984. Siden har han været HT-chauffør.

Nedennævnte barn Henrik Bo er søn af Elsebeth Susanne Vridstoft og
Jørn Erhnskjold Andersen.

H.B.8.b.l) Henrik Bo Vridstoft er født den 11. maj 1972 i København,

II.B.8.b.2) Lone Monika Jørgensen er født den 22. maj 1974 i København.
II.B.8.b.3) Lene Birgitte Jørgensen er født den 20. april 1980 i Køben
havn.

II.B.8.C.
Per Michael Vridstoft er født den 12. juli 1958 i København, Samuels sogn.

Han lever sammen med Eva Møller, der er født den 16. april 1960 paa Rigs
hospitalet i København som datter af elektriker Cai Fornitz Møller og hu
stru, kontorassistent Inge Andersen.

Bosat: Gi. Køge Landevej 318, Hvidovre.
Per Michael Vridstoft gik i skole indtil 1973. Han arbejdede i en slag

terforretning, inden han begyndte som telegrafbud i Post- og Telegrafvæse 
net, hvor han blev tjenestemand i 1978, og efter at have været kontorpakmester frem til 1984 kørte han som HT-chauffør i 1 aar. Siden har han væ

ret salgschauffør for firmaet Sanalco.
Eva Møller tog 10. klasse. Hun var piccoline samt billettør i en bio
graf indtil 1978 og begyndte i 1979 i Post- og Telegrafvæsenet, hvor hun

er kontorassistent.

II.B.8.C.1) Heidi Fornitz Vridstoft er født den 16. september 1980 i Hvid
ovre.

II.B.8.c.2) Hasse Fornitz Vridstoft er født den 17. juni 1984 i Hvidovre.

II.B.8.d.
Mona Jette Vridstoft er født den 9. november 1961 i Hvidovre. Hun lever
sammen med Palle Rhode, der er født den 4. februar 1958 paa Rigshospita

let i København som søn af chauffør Poul Jensen og hustru, hjemmehjælper
Maja Kjærholm Larsen.

Bosat: Serbiensgade 16, København S.

Mona Jette Vridstoft tog 9. klasse og begyndte derefter i Post- og Te

legrafvæsenet, hvor hun er kontorassistent,
Palle Rhode tog realeksamen. Han arbejdede paa FDB i Albertslund i ca.

7 aar og har siden været rengøringsassistent i Cirkus Benneweis og Tivoli.

II.B,8.d.l) Rune Vridstoft Rhode er født den 12. september 1984 paa Rigs
hospitalet i København.

II.B.9.
Mona Marie Andersson er født den 3. juli 1932 i Thisted. Hun blev gift

den 10. februar 1951 i København med John Poul Hasselstrøm, der er født

den 4. februar 1930 i København, Christians sogn som søn af snedker Ri

chardt Hasselstrøm.
Bosat; Hvidovrevej 540, Hvidovre.

Mona Marie Andersson gik i skole i 8 aar og var derefter beskæftiget

ved bl.a. kødopskæring indenfor HB i 18 aar.
John Poul Hasselstrøm gik i skole i 8 aar og er nu chauffør.

II.B.9.a.
Jan Hasselstrøm er født den 19. november 1950 i København. Han blev gift

den 30. oktober 1976 i København med Connie Jørgensen, der er født den 8.

december 1955 i København, Sankt Johannes sogn som datter af kasserer Poul
Bent Jørgensen og hustru, rengøringsassistent Birgit Elisabeth Andersen.
Bosat: Tjørnelunden 28, Ishøj.

Jan Hasselstrøm er gartner, og Connie Jørgensen er lagerassistent.

II.B.9.a.l) Karina Hasselstrøm er født den 29. april 1977 i København.
II.B.9.a.2) Katja Hasselstrøm er født den 3. juni 1981 i København.

II.B.9.b.

Majbritt Hasselstrøm er født den 30. august 1952 i København. Hun lever

sammen med Per Bøs Andersen, der er født den 21. november 1956 paa Frede
riksberg som søn af portvagt Erik Bøs Andersen og hustru Annie Svensen.

Bosat: Perlevej 5, Hvidovre.
Majbritt Hasselstrøm gennemgik efter endt skolegang uddannelse til bog
binder i København. Siden 1984 har hun haft ansættelse som saadan i Husum
Tryk.

Per Bøs Andersen tog 9. klasse. Han stod i lære som elektriker i 2 aar,
og efter at have aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Trænregiment i
Høvelte i 1978 har han siden været bryggeriarbejder paa Carlsberg.

II.B.9.b.l) Beilina Diana Hasselstrøm er født den 27. oktober 1969 i Kø

benhavn.
II.B.9,b.2) Jannick Hasselstrøm Andersen er født den 10. marts 1978 i Kø
benhavn.

II.B.9.C.

Allan Karl Hasselstrøm er født den 8. januar 1955 i København. Han blev

gift den 18. juni 1983 i København med Bente Hansen, der er født den 14.
januar 1960 i København som datter af snedker Henning Victor Hansen og hu
stru Ellinor Marie.
Bosat: Frederikssundsvej 94A, København NV.
Allan Karl Hasselstrøm tog 8. klasse. Han blev udlært som blikkensla

ger og har siden varet beskæftiget som saadan, afbrudt af 8 maaneders CF-

tjeneste i Næstved.
Bente Hansen tog 10. klasse og blev senere udlært som damefrisør.

II.B.10.

Karl Ejnar Andersson døde ca. 2 aar gammel.

II.B.ll.
Karen Birgit Andersson er født den 5. november 1934 i Thisted. Hun blev

gift med Ove Emil Larsen, der er født den 13. april 1929 i København, Blaa
gaards sogn som søn af havnearbejder Jens Peder Emil Larsen og hustru Dora
Franciska Mathilde Frølund.

Bosat: Aafløjen 44, Brønshøj.

Karen Birgit Andersson udgik af 2. fri mellem. Hun er montrice i en elektronikvirksomhed, hvor hun arbejdede første gang i 8 aar og blev genan
sat i 1979.

Ove Emil Larsen har i ca. 32 aar haft ansættelse paa Tuborg, hvor han
er bryggeriarbejder. Sin værnepligt aftjente han ved pionertropperne i

1951-1952.

II.B.11.a.

Kim Larsen er født den 23. juli 1953 i København. Han lever sammen med
Karen Herløv Kristensen, der er født den 3. oktober 1963 i Søborggaard

sogn som datter af bogholder Eigil Mogens Wiltus Kristensen og hustru,
kontorassistent Grethe Herløv.

Bosat: Nystedvej 29, Valby.
Kim Larsen er jord- og betonarbejder, og Karen Herløv Kristensen er la

gerarbejder.

II.B.ll.b.

Per Brian Larsen er født den 3. august 1954 i København, Helligkors sogn.

Han blev gift den 28. juli 1979 i Taastrup med Grethe Maj ory Mohr, der er

født den 17. juni 1960 i Søborggaard sogn som datter af lagerarbejder Leif
Johannes Mohr og hustru, lagerarbejder Sonja Jytte Majory Larsen.
Bosat: Aafløjen 8, Brønshøj.

Per Brian Larsen gik i skole i Husum i 10 aar. Han gennemgik uddannelse
til kontorassistent i et en gros firma (autolak), var paa handelsskole og

blev udlært i 1974. Herpaa aftjente ham sin værnepligt paa flyvestation

Skalstrup ved Roskilde samt i Gunderød, og siden har han arbejdet i sin
gamle læreplads, først i telefonekspeditionen samt i afhenterekspeditio-

nen, som han var med til at starte op, og fra 1985 i en nyoprettet indu
striafdeling. Her er han sagsbehandler.

Grethe Majory Mohr tog 9. klasse paa Mørkhøj Skole, Herlev. Hun var
stuepige paa Hotel 3 Falke, inden hun i 1976 begyndte som klinikelev ved
en tandlæge, og her fortsatte hun efter at være blevet udlært som klinik

assistent indtil 1985.

II.B.ll.b.l) Sabrina Mohr Larsen er født den 5. oktober 1984 i København,
Husumvold sogn.

II.B.11.c.

Dan Larsen er født den 26. juli 1956 paa Frederiksberg. Han blev gift den
31. juli 1976 i Samuels Kirke i København med Karen-Margrethe Martinsen,

der er født den 3. december 1956 i København som datter af pølse forhand 1er
Aksel F.W. Martinsen og hustru Etly Elin Hansen.
Bosat: Veksøvej 154, Brønshøj.

Dan Larsen gennemgik efter endt skolegang uddannelse til automaler i

firmaet Kjærsgaards Auto i Brønshøj. Desuden var han paa autcmalerskole i
Silkeborg, og han blev som den yngste i Danmark nogensinde udlært som
vognmaler i 1973. Efter at have arbejdet som svend indtil 1984 startede

han Kastrup Autolakering.
Karen-Margrethe Martinsen tog 9. klasse og gennemgik senere uddannelse

til zoneterapeut i København.

II.B.ll.c.l) Dennis Larsen er født den 30. april 1974 i København.

II.B.ll.c.2) Lars Larsen er født den 10. august 1977 i Glostrup.
II.B.11.c.3) Jesper Larsen er født den 7. juni 1984 i København.

II.B.ll.d.
Tonny Larsen er født den 10. marts 1960 i København. Han blev gift den

21. december 1985 i Brønshøj med Susanne Bjørklund, der er født den 5.
maj 1962 i Lyngby som datter af journalist John Bjørklund og hustru, kon

torassistent Hanne Snejbjerg Nielsen.

Bosat: Jyllingevej 13, Vanløse.
Tonny Larsen tog realeksamen og er nu lagerarbejder. Han gjorde CF-tje

neste i Herning i en maaned. - Fritidsinteresse: fodbold.

Susanne Bjørklund er pædagogmedhjælper. - Fritidsinteresse: haandbold.

II.B.ll.d.1) Lena Bjørklund Larsen er født den 28. august 1985 i Køben
havn.

II.B.12.
Jonna Solvej Andersson er født den 10. juni 1943 i Thisted, og hun døde
den 27. marts 1969 i København. Hun blev gift i 1967 i Vigerslev Kirke i
Valby med Erik Hansen.

Jonna Solvej Andersson tog realeksamen. Hun stod i lære som bogbinder

og arbejdede først hos Carl Aller og senere paa Gutenberghus.

Erik Hansen er elektriker og bosat i Roskilde. Efter giftermaalet med

Jonna Solvej Andersson boede parret i Esbjerg i en kort periode, hvorpaa
det kom til Fyn, og her arbejdede Erik Hansen paa Lindø-værftet. Sidst

var parret bosat i Uffesgade, København.

II.B.12.a.

Jane Andersson er født den 24. august 1962 i København.

Bosat: Bymuren 45, Hvidovre.
Jane Andersson er kontorassistent.

II.B.12.a.l) Camilla Ea Andersson er født den 13. marts 1984 i København.

II.C.

Niels Kristian Nielsen er født den 7. januar 1900 i Thisted, og han døde

ca. 1976.
Han var arbejdsmand.

II. D.

Christian Hundahl Nielsen er født den 29. januar 1903 i Thisted, og han
døde ca. 1978.

Han var chauffør.

II.E.

Ella Margrethe Nielsen er født den 9. juni 1905 i Thisted. Hun blev gift
den 15. februar 1927 i Thisted med Niels Peder Pedersen. Han er født den

10. november 1902 i Viborg som søn af arbejdsmand Anders Peder Pedersen
og hustru Andrea Jensine Kristine Knudsen, og han døde den 6. februar 1969

i Thisted.

Bosat; Kronborgvej 59, Thisted.
Ella Margrethe Nielsen gik i skole i Thisted. Hun tjente som husassi

stent forskellige steder indtil giftermaalet, sidst i København, og efter

at have været hjemmearbejdende husmoder samt at have virket som rengø

ringsassistent i 12 aar havde hun ansættelse forskellige steder, bl.a. paa
Thisted Uldspinderi og slagteriet i Thisted. - Fritidsinteresse: sang.

Niels Peder Pedersen gik i skole i Viborg. Han stod i lære som skomager
samme sted, og efter at have arbejdet hos skomager Nielsen i Thisted, hvor
til han kom i 1924, drev han i ca. 25 aar fra 1926 eget værksted. - Niels

Peder Pedersen var medlem af Thisted Sangforening i mange aar.
I ægteskabet er børnene II.E.1.-II.E.3.

II.E.l.

Niels Harry Pedersen er født den 5. maj 1927 i Thisted. Han blev gift den

4. oktober 1950 i København med Ruth Nielsen, der er født den 3. oktober

1929 i Haderslev som datter af elektriker Carl Kronborg Nielsen og hustru
Marie Knutzen.
Bosat: Konduktørvej 8, Skalborg, Aalborg SV.
Niels Harry Pedersen tog mellemskoleeksamen i Thisted i 1942. Han stod
i lære som tjener paa Hotel Royal samme sted, og efter at være blevet ud-

lært i 1947 gjorde han militærtjeneste i marinen, sidst i Frederikshavn,

hvorfra han hjemsendtes i 1949. Herpaa havde han ansættelse som tjener paa
bl.a. Hotel Codan i København indtil 1952, da parret bosatte sig i Aalborg

og han arbejdede nu paa Hotel Phønix samt paa Hotel Italiano. Siden 1965

har han været faglærer paa Aalborg Tekniske Skole.
Ruth Nielsen gik i skole i bl.a. Hvidbjerg og Lindholm. Hun tjente som

husassistent i Nørresundby, og efter at have været fabriksarbejder i 1 aar
var hun beskæftiget ved radiotjeneste i nogle aar, sidst i Kastrup. Siden

har hun været hjemmearbejdende husmoder.

II.E.l.a.

Eric Kronborg Pedersen er født den 15. november 1950 paa Frederiksberg,
Sankt Markus sogn. Han blev gift den 11. juni 1976 i Aalborg med Jette

Lilian Hansen, der er født den 9. februar 1952 i Skørping som datter af

arbejdsmand Ellerman Andreas Martinus Hansen og hustru Grethe Jensen.
Bosat: Boulevarden 32, Aalborg.
Eric Kronborg Pedersen er socialpædagog, og Jette Lilian Hansen er sy
gehjælper.

II.E.l.a.1) Tanja Kronborg Pedersen er født den 22. december 1975 i Aal

borg.
II.E.l.a.2) Teis Kronborg Pedersen er født den 7. maj 1980 i Aalborg.

II.E.l.b.
Lisbeth Kronborg Pedersen er født den 19. juli 1952 i Lindholm. Hun blev
gift den 21. juni 1975 i Klosterkirken i Aalborg med Flemming Holt, der
er født den 3. oktober 1950 i Aalborg som søn af ekspeditionssekretær

Kjeld Tommy Holt og hustru, rengøringsassistent Gerda Larsen. Ægteskabet

blev ophævet i 1977.
Bosat: Stationsmestervej 96, Aalborg SV.

Lisbeth Kronborg Pedersen tog realeksamen paa Poul Paghs Gades Skole i
Aalborg i 1969 og bestod studentereksamen paa Aalborg Katedralskole i 1972.

Hun blev dimitteret som lærer fra Aalborg Seminarium i 1976, og efter at
have været fast vikar paa Bavnebakkeskolen i Støvring indtil 1978 begyndte
hun som timelærer paa Aalborg Tekniske Skole, levnedsmiddelafdelingen.

Sidstnævnte sted blev hun fastansat i 1981.
Flemming Holt har været lærer paa Gug Skole ved Aalborg siden 1974 og

er desuden pædagogisk medarbejder paa Amtscentralen for Undervisningsmid

ler, Aalborg.

II.E.l.b.l) Pernille Holt er født den 12. november 1975 i Aalborg.

II.E.l.c.

Helle Kronborg Pedersen er født den 9. september 1958 i Aalborg. Hun lever
sammen med Eric Bentzen, der har faaet navneændring fra Nielsen. Han er

født den 19. juni 1955 i Toronto, Canada som søn af elektromekaniker Svend
Nielsen og hustru, kontorassistent Tonny Christensen.
Bosat: Islandsgade 2, Aalborg.

Helle Kronborg Pedersen bestod nysproglig studentereksamen paa Aalborg
Katedralskole og begyndte derefter at studere paa danskoverbygningen ved
Aalborg Universitetscenter.

Eric Bentzen tog realeksamen paa Ryesgades Skole i Aalborg og bestod

samfundssproglig studentereksamen paa Hasseris Gymnasium. Herefter begynd

te han at studere paa danskoverbygningen ved Aalborg Universitetscenter.

II.E.l.d.
Mogens Kronborg Pedersen er født den 9. oktober 1959 i Aalborg.

Bosat: Fyrkildevej 124, Aalborg 0.

Mogens Kronborg Pedersen er teknisk assistent.

II.E.2.

Erik Hundahl Pedersen er født den 21. juli 1932 i Thisted. Han blev gift

første gang den 8. august 1953 med Ellen Margrethe Jensen, der er født den

27. november 1929. Ægteskabet blev ophævet i 1983. Erik Hundahl Pedersen

lever nu sammen med Inger Jensen, der er født den 18. maj 1941 i Hornsyld,

Nebsager sogn som datter af smedemester og gaardejer Carl Jensen og hustru

Karoline Andersen.
Bosat: Vibevej 10, Vildbjerg.

Erik Hundahl Pedersen bestod mellemskoleeksamen i Thisted. Han stod i

lære i urmager- og optikerfirmaet Iver Lykke, Thisted og i 1952 blev han
færdiguddannet fra Den danske Urmagerskole i København. Han studerede nu

en tid ved Zeiss i Oberkochen, Tyskland samt ved Lanco i Solothurn i
Schweiz. Derefter arbejdede han en tid i Svendborg Specialoptik samt i fa.

Mathilde Pedersen i Kjellerup. I 1968 skiftede han erhverv og blev rejse
sekretær for Arbejderbo med opførelse af social/almene boliger og institu
tioner. Fra 1971 havde han ansættelse i Trehøje Kommune som familievejle
der og efter kurser paa den Sociale Højskole samt Forvaltningshøjskolen,

blev han udnævnt til souschef i social- og sundhedsforvaltningen samme
sted. - Erik Hundahl Pedersen har desuden gennemgaaet den administrative

linie af forvaltningsuddannelsen samt socialformidleruddannelsen paa For
valtningshøjskolen ved Aarhus Universitet i 1977-1980.
Inger Jensen bestod realeksamen i Horsens i 1958. Hun tjente i huset i

et par aar, hvorpaa hun tog uddannelse som sygeplejerske fra sygeplejesko
len i Silkeborg i 1963. Efter en tid som sygeplejerske i Glostrup havde

hun et ophold paa Askov Højskole i 1965-1966 samt 4 maaneders ophold i
kibbutz i Israel. Derefter arbejdede hun paa sygehuset i Hillerød i l*s aar

og dernæst som hjemmesygeplejerske i Aarhus i 4 maaneder, inden hun i 1969
blev uddannet som sundhedsplejerske fra Danmarks Sygeplejehøjskole ved

Aarhus Universitet. Hun arbejdede nu som saadan i 4 aar i Ringkøbing Amt,
da hun atter læste paa Danmarks Sygeplejehøjskole og bestod den højere ad

ministrative uddannelse i 1974. Fra 1974 til 1983 havde hun ansættelse som
afdelingssygeplejerske paa børneafdelingen paa Herning Sygehus, afbrudt af
h aar som sygeplejerske i de Forenede arabiske Emirater. Hun har siden ar

bejdet indenfor ældreomsorgen og samtidig undervist paa plejehjemsassisten
skolen i Brande i 2 aar.

I ægteskabet med Ellen Margrethe Jensen har Erik Hundahl Pedersen 3
børn.

Il.E.2.a.
Mette Hundahl Pedersen er født den 13. september 1954 i Thisted. Hun blev

gift den 27. august 1980 med Viggo Levin Jensen, der er født den 21. april
1955 i Esbjerg.

Bosat: Ewaldsvej 4, Løsning.
Mette Hundahl Pedersen bestod realeksamen i Kjellerup. Hun var au-pair
i Skotland i 1 aar og arbejdede i en aar række som sygehjælper. I 1985 blev

hun uddannet som sygeplejerske fra Aarhus Amts Sygeplejeskole i Silkeborg.
Viggo Levin Jensen blev uddannet som speditør i Esbjerg og i 1984 eta

blerede han med flere familiemedlemmer aktieselskabet, Trans-Express, som

han er direktør for.

II.E.2.a.l) Tine Hundahl Jensen er født den 17. oktober 1977.
II.E.2.a.2) Niels Hundahl Jensen er født den 25. september 1980.

II.E.2.b.

Morten Hundahl Pedersen er født den 10. juni 1959 i Kjellerup.
Han bestod studentereksamen i Viborg i 1978 og aftjente sin værnepligt
i Skanderborg samt ved ingeniørtropperne i Randers. Siden 1981 har han

studeret ved Aarhus Universitet (stud, scient, i geologi).

II.E.2.C.

Henrik Hundahl Pedersen er født den 11. juni 1961 i Kjellerup.
Han bestod studentereksamen i Viborg i 1980 og aftjen te sin værnepligt
ved Søværnet i Arresødallejren ved Frederikssund. Siden 1984 har han stude
ret til cand. mag. ved universitetet.

II.E.3.

Inga Pedersen er født den 12. februar 1936 i Thisted. Hun blev gift den
26. februar 1955 med Martin Kristensen.

Bosat: Islandsgade 27B, Thisted.
Inga Pedersen blev uddannet paa en tandlægeklinik og flyttede efter gif

termaalet til Thisted, hvor parret erhvervede Bimbo Bar, som det har dre

vet i en aarrække.

II.E.3.a.

Flemming Hundahl Kristensen er født den 2. juli 1955.
Han er uddannet indenfor EDB, men driver restaurant i Thisted.

II.F.
Christiane Nielsen er født den 20. april 1907 i Thisted. Hun blev gift den
5. maj 1928 i Thisted med Svend Harry Andersen, der er født den 10. juni

1906 i Lemvig som søn af gæstgiver Jens Peter Andersen og hustru Madsine
Cathrine Ravnsbæk. Ægteskabet blev ophævet i 1965.
Bosat: Husum Vænge 42, Brønshøj.

Christiane Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent og var
senere beskæftiget som fabriksarbejder forskellige steder, bl.a. paa sko

tøjsfabrikken Adi i København, hvor hun havde ansættelse i 18 aar.

Svend Harry Andersen sejlede i udenrigsfart efter endt skolegang og
var senere beskæftiget som havnearbejder paa havnen i København.
I ægteskabet er børnene II.F.l.-II.F.3.

II.F.l.

Poul Erik Ravnsbæk Andersen er født den 14. august 1928 i Thisted. Han

blev gift den 27. april 1950 i København. Ægteskabet blev ophævet i 1967,
og Poul Erik Ravnsbæk Andersen lever nu sammen med Inge Hansen, der er

født den 1. maj 1938 paa Frederiksberg som datter af buffist Ruth Hansen.
Bosat: Hyldemorsvej 28, Herlev.

Poul Erik Ravnsbæk Andersen gik i skole indtil 1945. Han stod i lære
som typograf, fra 1946 i København, og efter at være blevet udlært i 1950

fortsatte han indenfor sit fag. Siden 1965 har han været ansat som lærer

paa den grafiske fagskole. Desuden har han været fodboldtræner i Brønshøj

samt i Herlev i en aarrække.
Inge Hansen, nu Frölich, er damefrisør.

II.F.l.a.

Birgitte Ravnsbæk Andersen er født den 24. april 1952 paa Frederiksberg,
Sankt Markus sogn. Hun blev gift den 4. september 1971 i Grøndals Kirke i
København med Pay Juhl, der er født den 11. februar 1948 i Rødovre som søl

af Martin Juhl.

Bosat: Egehøj 3, Slangerup.
Birgitte Ravnsbæk Andersen tog realeksamen. Hun blev kontoruddannet,
bestod senere eksamen som lægesekretær og har siden været beskæftiget som

saadan. Desuden har hun været HF-studerende paa enkeltfag samt været paa
højskole med udøvelse af sin fritidsinteresse, billedkunst, for øje, og

hun har udstillet forskellige steder.

Pay Juhl driver en detailhandel og en grossistvirksomhed.

II.F.l.a.l) Anette Juhl er født den 7. april 1974 i Hørsholm.
II.F.l.a.2) Kennet Juhl er født den 26. marts 1978 i Hillerød.

II.F.l.b.
Inger Ravnsbæk Andersen er født den 16. juni 1960 i København. Hun blev

gift den 20. maj 1983 med Raymond Zimmermann, der er søn af William Zim
mermann og hustru Antoinette Cuérel.

Bosat: Rue de la Piscine 1, Penthalaz, Schweiz.

Inger Ravnsbæk Andersen afsluttede sin skolegang med realeksamen i 1975
og havde desuden et 2 aars skoleophold i Schweiz. Hun stod i lære indenfor

hotelbranchen fra 1978 til 1979 og senere fik hun ansættelse som kontoras
sistent. - Fritidsinteresser: perlevævning, broderi samt tegning og maleri.

Raymond Zimmermann afsluttede sin skolegang i 1968 og blev derefter ud
lært som snedker i 1971. - Fritidsinteresse: lystfiskeri.

II.F.l.b,1) Linda Zimmermann er født den 11. august 1985 i Lausanne.

II.F.2.

Hans Peter Ravnsbæk Andersen er født den 7. september 1931 i Thisted. Han
blev gift den 24. november 1956 med Solveig Mortensen, der er født den 20.

juli 1935 i København, Frederiks sogn som datter af specialarbejder Robert
Charles Theobald Mortensen og hustru Else Fanny Speigel Halter.

Bosat: Degnemose Allé 31, Brønshøj.

Hans Peter Ravnsbæk Andersen afsluttede sin skolegang efter 7. klasse.
Han aftjente sin værnepligt i 1952-1953. Han er nu kontorbud.
Solveig Mortensen arbejder nu som ekspeditrice.

II.F.2.a.

Janni Ravnsbæk Andersen er født den 21. maj 1957 i København. Hun blev

gift med Michael Scheverlein.

Bosat: Ahornvej 57, Frølunde, Korsør.

Janni Ravnsbæk Andersen er kontorassistent, og Michael Scheverlein er
chef-økonom.

II.F.2.b.

Torben Ravnsbæk Andersen er født den 12. august 1964 i København. Han le
ver sammen med Winnie Wanda Dahl, der er født den 7. august 1960 i Køben

havn som datter af chauffør Rudolf Dahl og hustru, kantinedame Ena Laura
Enoch.
Bosat: Frederiksborgvej 43b, København NV.

Torben Ravnsbæk Andersen afsluttede sin skolegang i 1980 og fra 1981
til 1982 var han ansat i det Grafiske Hus og fra 1983 til 1985 i Novo In

dustri A/S. Sidstnævnte sted først som arbejdsmand, senere som konsulent
med ansvar for intern postgang.

II.F.3.

Aage Ravnsbæk Andersen er født den 20. september 1934 i Thisted. Han blev
gift med Gyda Petersen.

Bosat: Magielund 55, Brøndby Strand.
Aage Ravnsbæk Andersen er specialarbejder, og parret har 3 børn.

I,
Kirsten og Lars Christian Jensen med børn

I.
Kirsten og Lars Christian Jensen paa guldbryllupsdagen med born,
svigerbørn og børnebørn

I.A.
Jens Nielsen Jensen og Louise Augusta An
dreassen

I.A.2.b.
Jette Jensen og Kai Molgaard

1.8.1.
Jens Mærkedahl Jensen og
Ingeborg Johanne Andersen

I.A.2.
Børge L. Jensen og
Vibeke Matthiesen

I.B.
Jens Hundal Jensen og
Marie Sofie J. Mærkedal

I.B.3.
Ida Hundahl Jensen og
Lars Sorensen

I.B.5.
Inga Hundahl Jensen og
Marius Kr. Jakobsen

I.B.5.a.
Jens J. Jakobsen og
Anna Marie Jensen

I.B.5.b.
Bjarne Hundahl Jakobsen og
Jonna Klode

I.B.5.d.
Tove Hundahl Jakobsen og
Keld Klode

I.B.6,
Rita Hundahl Jensen og
Ejnar Sørensen

I.B.7.
Carlo Hundahl Jensen og
Grethe Korsgaard Thøgersen

I.c.
Anton Kristian Jensen og
Katrine Pedersen

I.C.l,
Anna Kirstine Jensen og
Anders Chr. P. Rostgaard

I.D.
Karl Marius Jensen og
Magda Sofie Iversen

I.D.1,
Ingrid Jensen og
Aksel Viiladsen

I.D.I.b.
Kirsten Margr. Viiladsen og
Harry Damsgaard

I.D.1.C.
Betty Viiladsen og
Niels Kr. Kjærgaard

I. D. 1 .d.
Aage Villadsen og
Lone Sloth

I.0.2.
Ejler Jensen og
Erna Elisabeth Poulsen

I.D.2.a.
Jette Vang Jensen,
gift Bendtsen, med
born

I.D.2.b.
Karl Marius Jensen
og Lea H. Østergaard

I.D.3.
Erna Jensen og
Jens Chr. Sunesen

I.D.3.a.
Jørgen Sunesen og
Lene Hoxer Kristen
sen

I.D.3.C.

Elsebet Sunesen og
Ivan Roald Kristensen

1.0.4.
Martin Jensen og
Esther Poulsen

I. D.5.
Kathrine Jensen og
Mads Andersen Dahlgaard

I.D.S.b.
Karin Andersen
Dahlgaard

I.D.6.b.
Vita Jensen og
Niels Chr. Daugaard

1.0.5.a.
Karl-Gustav Dahlgaard og
Aase Lorentzen

I.0.6.
Niels Jensen og
Inga Thomsen

I.D.7.
Marie Jensen og
Thorvald Chr. Jensen Yde

I.G.
Syverine Dortea Jensen og
Jens Kristian Hove

I.G.1.
Magnus Ibsen Hove og
Elinor Ruth Eidorff Eliasen

I.G.2.
Maja Hove og
Knud Erik Andersen

I.G.2.a.
Bjarne Hove Andersen og
Jonna Boel Pedersen

I.G.2.b.
Kurt Hove Andersen og
Birte P. Lund

I.J.
Niels Knudgaard Jensen og
Alma Kirstine Overgaard

Niels Knudgaard Jensens ejendom
i Skovsted

I.J.2.
Gunnar K. Jensen og
Anne-Lise Eriksen

IJ.
Niels K. Jensen og
Alma K. Overgaard

I.J.1.
Holger K. Jensen og
Jensine Margr. Ras
mussen

I.0.3.
Henning K. Jensen og
Elly Johanne Jørgensen

I

I.J.4.
Valborg Margr. Jensen og
Søren Peter H. Rasmussen

I.J.^.a.
Tom Holm Rasmussen

I.J.^.b.
Rudi Margr. Holm
Rasmussen

I.J.4.c.
Niels 8o Holm Ras
mussen

I.K.2.
Birgit Heegaard Jensen og
Niels Andreas Pedersen

I.K.
Gustav Martinus Jensen og Kristiane Mathilde
Heegaard

I.L.
Laurits Kristian Jensen og
Herdis Margr. Larsen

I.L.
Herdis og Laurits Kr. Jensen fotograferet i smedien sammen
med børnene Ragna og Asger samt en smedesvend

I.L.1.
Ragna Jensen

I.L.2.
Asger Jensen og
Rita Agnete Christensen

I.L.3.
Erik Jensen og
Annelis Frost

I.M.
Viggo Jensen og
Louise Petra P. Kappelgaard

I.M.1.
Gudrun Kappel Jensen og
Niels Pedersen Malle

I.L.5.
Sune Jensen og
Dorit Kær

I.M.
Louise Petra Jensen med børne
børn og oldebørn

I.M.I.a.
Anna Kappel Malle og
Kurt Kristensen

I.M.I.a.
Børnene Morten og
Peter Malle Kris
tensen

IJLI.b.
Niels Viggo Malle og sonnen Niels

I.M.1.C.
Jens Christian Malle

I.M.2.
Gerda Kappel Jensen og
Søren Petersen

I.M.6.
Johanne Marie Jensen,
gift Hansen, med bør
nene Mette og Thomas

I.M.6.
Arly Møller Hansen

ii.

Ane Kirstine Oensen og Hans Peter Nielsen med børnene Niels,
Christian og Christiane

II. A.
Karen Marie Nielsen og Thomas Marinus Gotfred Gotfredsen

II.B.
Jensine Nielsen og
Karl Gustaf Anders
son

II.B.4.
Nanny Gunhild Andersson

II.B.8.
Bente Grethe Andersson og
Poul Aage Vridstoft

II.B.
Jensine Nielsen som
ældre

II.B.3.
Anna Lise Andersson
og Helge Fritz H.
Petersen

II.B.6.
Henny Elsa Andersson,
gift Winther, og søn
nen John

II.B.6.a.
John Benny Winther
og Mariann F. Løvendahl

II.B.S.a.
Karl Preben Vridstoft og
Eva Bente Jørgensen

II.B.8.c.
Per Michael Vridstoft og
Eva Møller

II.B.Ô.d.
Mona Dette Vridstoft og
Palle Rhode

II.B.11.
Karen Birgit Andersson og
Ove Emil Larsen

II.B.H.b.
Per Brian Larsen og
Grethe Majory Mohr

II.B.11.c.
Dan Larsen og
Karen-Margrethe Martinsen

II.E.
Ella Margr. Nielsen og
Niels Peder Pedersen

II.E.1.
Niels Harry Pedersen og
Ruth Nielsen

II.E.a.b.
Morten Hundahl Pedersen

II.E.2.
Erik Hundahl Pedersen

II.E.2.C.
Henrik Hundahl Pedersen

III.
Ane Marie
Jensen
——=c =ssss
——rrzz—=—s ==

er født den 1. januar 1871 i Hov, Sennels sogn, og hun døde den 14. april

1941 i Hillerslev. Hun blev gift den 27. februar 1903 i Hillerslev med
Andreas Eriksen. Han er født den 16. marts 1870 i Odgaard, Hillerslev

sogn som søn af møller Niels Eriksen og hustru Karen Thomasdatter, og han
døde i maj 1939 i Hillerslev.

Andreas Eriksen var møller i Hillerslev, hvor han overtog møllen efter
sin fader.
I ægteskabet er børnene III.A.-III.B.

III.A.
Niels Eriksen er født den 28. april 1903 i Odgaard, Hillerslev sogn.
Bosat: Sennelsvej 166, Thisted.

III.B.

Jens Hundahl Eriksen er født den 8. maj 1905 i Odgaard, Hillerslev sogn.
Han blev gift den 19. november 1940 i Kaastrup med Anna Kirstine Neergaard
Gregersen, der er født den 6. november 1920 i Ballerum, Kaastrup sogn som
datter af Christen Neergaard Gregersen og hustru Severine Gregersen.
Bosat; Sennelsvej 166, Thisted.

Jens Hundahl Eriksen gik i skole i Skovsted. Fra 1919 til 1933 tjente

han paa forskellige gaarde i Thisted Amt, og efter at have kørt som chauf
før i 7 aar købte han i 1940 sin nuhavende ejendom, der er paa Ih tdr.

land.
Anna Kirstine Neergaard Gregersen gik i skole i Ballerum. Hun lærte

husgerning, havde plads forskellige steder i Thisted Amt indtil giftermaa-

let og var derefter beskæftiget som kogekone i 12 aar.
I ægteskabet er børnene III.B.l.-III.B.2.

III.B.l.
Henry Neergaard Eriksen er født den 5. april 1941 i Hov, Sennels sogn. Han

blev gift den 27. juli 1963 i Hunstrup med Inge Margrethe Josefsen, der
er født den 20. december 1942 i Hjardemaal som datter af gaardejer Alfred

Josefsen og hustru Alma Kirstine.
Bosat: Svinget 8, Thisted.

Henry Neergaard Eriksen gik i skole i Hov. Han lærte landbrug og var
beskæftiget ved dette indtil 1963, afbrudt af militærtjeneste i Viborg i

1960-1961. i 1 aar var han nu beskæftiget hos entreprenør N.C. Andersen i
Thisted, og siden 1964 har han arbejdet paa svineslagteriet i Thisted. Fritidsinteresser: lystfiskeri og mønter.

Inge Margrethe Josefsen gik i skole i Kløv og var desuden elev paa
Hundborg Ungdomsskole i 1958-1959. I sommeren 1960 tjente hun paa sommer

pensionatet Kattegat i Liseleje, og hun var derefter ansat som kontorassi
stent paa Thisted Landboforenings regnskabskontor indtil 1966.

III.B.l.a. Jan Neergaard Eriksen er født den 31. december 1969 i Thisted.

III.B.2.
Inga Marie Neergaard Eriksen er født den 27. marts 1945 i Hov, Sennels
sogn. Hun blev gift første gang den 3. april 1964 med Peter Kirk, der er

født den 9. marts 1937 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, og anden gang den 7.
juli 1972 i Fjerritslev med Villy Nordentoft Nielsen, der er født den 24.
februar 1933 i Korsholm, Kettrup sogn som søn af gaardejer Martin Nielsen

og hustru Laura Sofie.
Bosat: Oddevej 47, Klim, Fjerritslev.

Inga Marie Neergaard Eriksen gik i skole i Sennels. Hun havde plads

som husassistent paa forskellige gaarde indtil 1964, og efter at have væ
ret hjemmearbejdende husmoder begyndte hun i 1982 som afløser paa alder

domshjemmet i Klim. Hendes fritidsinteresse er musik, især klaverspil,

som hun i 5 aar som barn modtog undervisning i.
Villy Nordentoft Nielsen gik i skole i Kettrup. Han var beskæftiget

ved landbrug paa forskellige gaarde i Han Herred indtil 1960, afbrudt af
militærtjeneste ved Dronningens Livregiment samt ved Den danske Brigade i

Vesttyskland fra 1953 til 1954. Herpaa kørte han bl.a. som tankbilchaufføi
for mejeriet i Torup indtil 1977, da han maatte holde op paa grund af en

rygskade.

III.B.2.a.
Bjarne Neergaard Kirk er født den 24. september 1964 i Fjerritslev, Kolle

rup sogn. Han lever sammen med Hanne Agnete Møller Madsen, der er født der
15. oktober 1964 som datter af Nanny og Knud Møller Madsen.
Bosat: Oddevej 14, Klim, Fjerritslev.

IV. Kristen Dahlgaard
Jensen
=========

er født den 5» oktober 1872 i Hov, Sennels sogn# og han døde den 22. okto
ber 1967 i Hundborg. Han blev gift den 21. juni 1896 i Sennels med Karoli
ne Kristensen. Hun er født den 13. januar 1873 i Sennels som datter af Kri
sten Smed Larsen og hustru Maren Gade Pedersen, og hun døde den 5. juni

1948 i Hov, Sennels sogn.
Om sine forældre fortæller sønnen Carl (IV.G.) bl.a.:
"Min far gik 7 aar i Hov Skole og var ellers hjemme paa gaarden, han

var ikke soldat. Han blev gift med Karoline Kristensen fra Sennels, og de
flyttede fra gaarden, da hans far døde i 1898. Far og mor kom til Sennels,

hvor de sad til leje en tid, og senere købte de et hus i Hov med lidt jord
til. Paa et tidspunkt købtes noget mere jord. Ellers gik far som daglejer
rundt om paa gaardene, og han var med som ilægger ved tærskemaskinen om

efteraaret, det var jo sraaa tider, han kunne tjene 1 kr. om dagen, men
fik saa en del af kosten. Far og mor havde 7 børn, saa der var mange munde

at mætte, men vi var raske allesammen. Da drengene var 10 aar, kom de ud

at tjene om sommeren, men de var hjemme om vinteren for at gaa i skole.
Far var i mange aar træskomand og lavede mange træsko til hele sognet. Om

sommeren havde de lugearbejde i roerne, og om efteraaret var de i kartof

felmarkerne. Vi børn hjalp til med at samle kartofler op. Huset, som min
far og mor havde, blev bygget i 1912 og 1915.
Min mor gik 7 aar i Sennels Skole og fik efter sin konfirmation lært
at sy. Hun gik rundt som syerske paa gaardene, og efter giftermaalet blev
hun ved med at sy, men det var mest hjemme og mest herretøj. Efterhaanden

som børneflokken blev større var der ikke meget tid til at sy. Men mor
blev ofte brugt; naar der var gilde, var hun altid tilstede, hun skulle

se efter, om alt var i orden, inden der blev serveret. Var der en af na
boerne, der var syge, blev der altid sendt bud efter hende, og var en el
ler anden død, blev det hende, der skulle hen for at vaske den døde, inden

denne blev lagt i kisten. Saa blev der sendt bud til ligsynsmanden, som

skulle se, om den døde nu ogsaa var død. Det var dengang. Mor var enestaa-

ende, og vi har haft et godt hjem."
I ægteskabet er børnene IV.A.-IV.G.

Bjarne Neergaard Kirk begyndte efter endt skolegang som specialarbej

der og er nu beskæftiget ved WS i Fjerritslev.
Hanne Agnete Møller Madsen tog 10. klasse i Skovsgaard. Hun gennemgik

EFG-basisaaret, og efter at have tjent som husassistent h aar samt at ha
ve bestaaet HH-eksamen i Aalborg begyndte hun som kontorelev paa Migatronic i Fjerritslev.

III.B.2.b.
Brian Neergaard Kirk er født den 11. september 1965 i Gøttrup Have, Gøt-

trup sogn.

Han var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugsmedhjælper i nog

le aar, afbrudt af et 3 maaneders ophold paa Try Landbrugsskole, og herpå
begyndte han at køre for Bejstrup Maskinstation.

III.B.2.c.
Jens Thorvald Hundahl Kirk, der har faaet tilføjet mellemnavnet Hundahl,

er født den 1. april 1969 i Gøttrup Have, Gøttrup sogn.

Han er ansat paa Klim Møbelfabrik.

III.B.2.d.
Keld Neergaard Nielsen er født den 19. juni 1974 i Brovst.

IV.
Hjemmet i Hov

Daabsfadet i Sennels Kirke, skænket af Carl Kristian
Dahlgaard (IV.G.)

IV.A.

Karen Marie Dahlgaard er født den 20. august 1896 i Hov, Sennels sogn, og
hun døde den 19. marts 1975 i Sennels. Hun blev gift første gang den 30.
april 1931 i Sennels med Kristian Olesen (Bech). Han er født den 2. juni

1879 i Hov, Sennels sogn som søn af gaardmand Ole Andersen og hustru Ane
Kathrine Kristensen, og han døde i 1937 og blev begravet den 8. oktober.

Karen Marie Dahlgaard giftede sig herefter anden gang i 1939 i Sennels med
Jens Vestergaard, der i 1905 fik navneændring fra Vestergaard Jensen. Han

er født den 17. juni 1890 i Sennels sogn som søn af husmand Niels Kristian
Jensen og hustru Mette Marie Andersen, og han døde den 3. januar 1975 sam
me sted.

Karen Marie Dahlgaard havde i mange aar plads hos sin onkel og tante,

Jens Overgaard og hustru, og hun var herpaa husbestyrerinde hos Anders

Bech Olesen fra Kjelstrup, afbrudt af en periode, hvor hun opholdt sig
hos en broder, der havde mistet sin hustru. Efter sit første giftermaal

boede Karen Marie Dahlgaard i Hov, hvor Chr. Bech Olesen havde en gaard,

og da han døde, drev hun gaarden videre i et par aar indtil sit andet gif
termaal med ungdomsvennen Jens Vestergaard, med hvem hun boede i Sennels.

Karen Marie Dahlgaards 2 ægteskaber var barnløse.

IV.B.

Jens Hundahl Dahlgaard er født den 16. august 1897 i Sennels sogn, og han
døde den 18. november 1976 i Thisted. Han blev gift første gang den 15.

september 1922 i Sennels med Alma Gravesen Larsen. Hun er født den 10. de
cember 1899 i Sennels som datter af husmand Niels Gravesen Larsen og hu

stru Ane Marie Poulsen, og hun døde den 18. februar 1927 samme sted. Jens

Hundahl Dahlgaard giftede sig herefter anden gang den 1. september 1929 i

Sennels med Maren Sørensen Bak, der i 1906 fik navneændring fra Sørensen.
Hun er født den 22. juli 1903 i Østerild som datter af Jens Larsen Søren

sen (Bak) og hustru Mette Katrine Nielsen, og hun døde den 31. maj 1985 i

Sennels.
Jens Hundahl Dahlgaard drev en ejendom, udstykket fra Kirkegaard i Sen
nels sogn.

Om sine forældre fortæller sønnen Erik (IV.B.6.) bl.a.;
"Min fars skolegang var som for den tids børn. Han havde ingen højsko
leophold eller anden uddannelse udover forskellige pladser paa egnens gaar

1918-1919 ved kystartilleriet paa Lynæs. I 1922 købte han en udstyknings
parcel fra Kirkegaard i Sennels sogn, og han blev nu gift med Alma Grave
sen, der i 1927 døde fra 2 smaa børn, hvoraf det ene døde som spæd. I aa-

ret 1930 købtes tillægsjord, saa der herefter var 20 tdr. bygsædeland.
Far havde ingen tillidshverv af betydning, men husmandsbevægelsen havde

hans store interesse og bevaagenhed. Han drev ejendommen indtil 1969, da
yngste søn overtog den, og herefter byggedes nyt hus i Sennels, hvor far
boede indtil sin død.
Min mor er født den 22. juli 1903 i Østerild. Hun fik ingen uddannelse,

havde kun 7 aars skolegang og derefter plads paa forskellige gaarde indtil

hun efter Almas død blev husbestyrerinde for far. I 1929 blev de gift, og
dermed var hendes livsbane afstukket. Hun var en dygtig kvinde, der i 30'

ernes krise forstod at faa alting til at naa sammen. Mor overlevede far i
9 aar. Hun solgte huset i 1982 og flyttede derefter i beskyttet bolig ved
Sennels Plejehjem. De sidste aar var helbredet ikke godt, og hun døde stil

le og roligt den 31. maj 1985.”
I Jens Hundahl Dahlgaards 2 ægteskaber er børnene IV.B.1.-IV.B.6.

IV.B.l.
Harald Gravesen Dahlgaard er født den 28. juni 1925 i Sennels sogn. Han
blev gift den 7. maj 1950 i Snedsted med Thea Kristiansen. Hun er født

den 5. marts 1923 i Elsted, Snedsted sogn som datter af gaardejer Kristi

an Kristensen og hustru Elna Færgegaard, og hun døde den 20. april 1976 i

Thisted. Harald Gravesen Dahlgaard lever nu sammen med Asta Jensen, der
er født den 27. januar 1928 i Staarup, Højslev sogn som datter af boels

mand Johannes Jensen og hustru Maren Sørensen.
Bosat: Sennelsvej 77, Sennels, Thisted.

Harald Gravesen Dahlgaard gik i skole i Sennels. Han tjente som land
brugsmedhjælper paa hjemegnen, og efter at have gjort militærtjeneste i
Viborg fra 1946 til 1948, sidst som korporal, var han beskæftiget ved

landbrug i Hillerslev samt i Kaastrup, inden han købte en gaard i Elsted.
Senere tilkøbtes mere jord, og i 1983 overtog datteren Annette (IB.B.l.a.)

og dennes mand halvdelen af stedet, som Harald Gravesen Dahlgaard og Asta
Jensen fraflyttede i midten af 1980erne. - Fritidsinteresser: kortspil og
snedkeri.

Thea Kristiansen gik i skole i Elsted. Hun tjente som husassistent i

Snedsted og Kjelstrup samt i Koldbygaard inden giftermaalet, efter hvilket
hun blev medhjælpende hustru,

iv.B.l.a.

Annette Gravesen Dahlgaard er født den 28. februar 1952 i Elsted, Snedsted
sogn. Hun blev gift med John Andersen.

Bosat: Engkærbro, Elsted, Snedsted.
John Andersen er gaardejer.

I ægteskabet er børnene Lars, Lotte og Claus.

IV.B.l.b.

Birgitte Gravesen Dahlgaard er født den 4. marts 1958 i Elsted, Snedsted
sogn.

Bosat: Raakærsvej 7, Flade, Nykøbing M.
Birgitte Gravesen Dahlgaard er sygehjælper.

IV.B.2.

Anna Karoline Gravesen Dahlgaard er født den 18. januar 1927 i Sennels

sogn, og hun døde den 19. juni 1927 samme sted.

IV.B.3.

Alfred Kristian Dahlgaard er født den 10. februar 1930 i Sennels sogn. Han

blev gift den 3. januar 1954 i Løvel med Olga Marie Bust, der er født den
12. oktober 1931 i Løvel som datter af gaardejer Herman Bust og hustru
Dagmar Kristensen.

Bosat: Torshøjvej 10, Nors, Thisted.
Alfred Kristian Dahlgaard gik i skole i Sennels. Han havde et ophold

paa Uldum Højskole i 1951-1952 og var ellers beskæftiget ved landbrug paa
Sennels-egnen samt i Løvel i lh aar, inden han den 20. november 1953 købte
sin nuhavende gaard i Nors paa 20 tdr. sædeland. - Fritidsinteresser: kort
spil og folkedans.
Olga Marie Bust gik i skole i Løvel og var herpaa beskæftiget som hus
assistent i bl.a. Sennels indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa

Danabod Højskole i 1951. Siden 1968 har hun været hjemmehjælper, fra 1970

ved Thisted Kommune. - Fritidsinteresser: kortspil, folkedans og haandarbejde.

IV.B.3.a.

Preben Bust Dahlgaard er født den 28. september 1956 i Nors. Han blev gift
den 28. oktober 1978 i Sennels med Rita Høgh Jensen, der er født den 20.

april 1953 i Højstrup, Tømmerby sogn som datter af gaardejer Jens Peter
Jensen og hustru Ingrid Nielsen.

Bosat: Gartnervænget 18, Snedsted.
Preben Bust Dahlgaard gik i skole i Nors samt i Thisted og bestod
sproglig studentereksamen i 1975. Han var beskæftiget ved landbrug i nogle
maaneder, og efter at have aftjent sin værnepligt i Skive kørte han som
chauffør for Nordthy Brugs i 7 maaneder. I 1978 bestod han HH-eksamen i

Thisted, og han var nu beskæftiget som bl.a. kontorassistent paa en møbel

fabrik i Thisted samt som medhjælper i en børnehave i Hanstholm, inden han
begyndte paa Nr. Nissum Seminarium, hvorfra han blev dimitteret som lærer
i 1983. Siden har han haft forskellige vikariater. - Fritidsinteresser:

foreningsarbejde, digte og folkedans.

Rita Høgh Jensen gik i skole i Tømmerby og Sennels samt i Thisted, hvor
hun bestod nysproglig studentereksamen paa gymnasiet i 1972. Hun blev di

mitteret som lærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1976 og har siden været an
sat som saadan i Snedsted. - Fritidsinteresser: sport, haandarbejde og

litteratur.

IV.B.3.a.l) Jakob Høgh Dahlgaard er født den 19. februar 1984 i Thisted.

IV.B.3.b.

Solveig Bust Dahlgaard er født den 16. marts 1960 i Nors. Hun blev gift
den 16. marts 1985 i Sjørring med Ole Grønkjær Sørensen, der er født den

17. januar 1949 i Thisted som søn af Henry Sørensen.

Bosat: Kastanievej 64, Thisted.
Solveig Bust Dahlgaard tog realeksamen i Thisted, og efter at have

tjent som husassistent i 4 maaneder har hun siden haft ansættelse paa plejehjemmet Søskrænten, nu som sygehjælper.

Ole Grønkjær Sørensen blev efter endt skolegang uddannet som mekaniker,

og efter at have arbejdet hos Skaarup Larsen paa BP i Thisted blev han an
sat paa Thy Marine samme sted.

IV.B.3.b.l) Lasse Dahlgaard Sørensen er født den 23. november 1978 i Sjør

ring.

IV.B.3.b.2) Jane Dahlgaard Sørensen er født den 4. august 1985 i Thisted.

IV.B.3.C.

Linda Bust Dahlgaard er født den 1. september 1965 i Nors.

Hun bestod studentereksamen i 1985 og var derefter au-pair i England i
6 maaneder.

IV.B.3.d.

Jens Bust Dahlgaard er født den 2. maj 1978 i Thisted.

IV.B.4.
Meta Dahlgaard er født den 15. maj 1932 i Sennels. Hun blev gift den 8.
december 1957 i Sennels med Johannes Hulmose, der fik navneændring fra

Hulmose Nielsen i 1984. Han er født den 14. oktober 1922 i Hulmose, Hoven
sogn som søn af gaardejer Kresten Hulmose Nielsen og hustru Ane Margrethe

Jensen.
Bosat: Vester Grenevej 9, Hoven, Tarm.

Meta Dahlgaard gik i skole i Sennels og var herpaa beskæftiget som hus

assistent samme sted, i Faartoft, Hoven og Ølgod indtil giftermaalet, af
brudt af et 3 maaneders ophold paa Ryslinge Højskole i 1951. Efter at hav«

været hjemmearbejdende husmoder frem til 1976 havde hun ansættelse paa

Trikohl Renseri i Ølgod i 4 aar, og siden 1981 har hun været ansat som fa
briksarbejder paa Brantex i Tarm. Desuden har hun været ungdomsleder paa

4H-gaarden i 6 aar. - Fritidsinteresser: haandarbejde og keramik.
Johannes Hulmose gik i skole i Hoven. Han var beskæftiget ved landbrug

dels hjemme og dels ude, sidst som bestyrer, og efter giftermaalet bygge
des Lindhøj i Hoven paa 28 tdr. land, som stadig drives. - Fritidsinteres
se: træarbejde.

IV.B.4.a.

Susanne Hulmose er født den 23. februar 1959 i Hoven. Hun blev gift den
2. juni 1984 i Hoven med Torben Wagner, der i 1982 fik navneændring fra

Wagner Jørgensen. Han er født den 24. oktober 1958 i Nykøbing Sj. som søn

af smedesvend Henning Wagner Jørgensen og hustru Inger Mathiesen.

Bosat: Agerhøj 25, Tarm.
Susanne Hulmose tog realeksamen i 1976. Hun blev udlært som frisør i

1979, men maatte senere forlade dette fag paa grund af eksem, og efter at

være blevet færdiguddannet som teknisk assistent i 1983 har hun siden væ

ret beskæftiget som saadan.

Torben Wagner begyndte efter endt skolegang som smedelærling og blev
udlært i 1978. Herpaa rejste han til Tarm, og siden har han arbejdet som
smedesvend.

IV.B.4.a.l) Mads Hulmose Wagner er født den 30. juli 1985 i Tarm, Egvad
sogn.

IV.B.4.b.

Mona Hulmose er født den 30. november 1963 i Tarm, Egvad sogn.

Bosat: Elmevej 30, Tarm.
Mona Hulmose gik i skole i Hoven samt i Tarm, hvor hun tog 10. klasse.

Hun gennemgik EFG-basisaaret indenfor handel og kontor paa handelsskolen

i Skjern, og efter at være blevet udlært som ekspedient paa Nielsens Tøm
merhandel i Tarm i 1984 blev hun senere samme aar ansat paa Vestjysk Træ

lasthandel i Varde.

IV.B.5.
Herdis Karoline Dahlgaard er født den 1. juni 1935 i Sennels sogn. Hun
blev gift den 13. april 1957 i Sennels med Jørgen Knudsen Godiksen, der

er født den 5. december 1928 i Faartoft, Thisted sogn som søn af gaardejer

Niels Godiksen og hustru Amalie Pedersen.
Bosat: Lækjærvej 31, Nors, Thisted.
Herdis Karoline Dahlgaard gik i skole i Sennels og var herpaa beskæf

tiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Uldum
Højskole i 1954. Siden giftermaalet har hun været medhjælpende hustru. -

Fritidsinteresse : haandarbejde.

Jørgen Knudsen Godiksen gik i skole i Faartoft i 8 aar. Han var beskæf

tiget ved landbrug hjemme, og efter et ophold paa Vraa Højskole i 1947-

1948 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i 1949-1950. Desuden havde
han et 5 maaneders ophold paa Ladelund Landbrugsskole i 1951, og han tjen

te nu som landbrugsmedhjælper i Thy indtil 1957, afbrudt af

aar, hvor

han arbejdede i Sønderjylland. I 1957 købte han sin nuhavende gaard paa

21 tdr. sædeland, og i 1965 tilkøbtes en naboejendom paa 18 tdr. sædeland.
Begge drives med kvæg og svin.

IV. B. 5. a.
Niels Godiksen er født den 15. april 1959 i Nors.

Han gik i skole i Nors samt i Thisted, hvor han tog realeksamen i 1976,
og efter et 3 maaneders ophold paa Lægaard Landbrugsskole var han beskæf

tiget ved landbrug i Thy indtil november 1978. Herpaa aftjente han sin vær
nepligt ved Livgarden, og senere gjorde han militærtjeneste paa Cypern i
2 aar indtil maj 1982. Desuden havde han plads som landbrugsmedhjælper

paa Mors samt endnu et ophold paa Lægaard Landbrugsskole, hvor han gennem
gik driftslederkurset, og efter at have gennemgaaet et tnseminørkursus i
Graasten fik han ansættelse i Thy Kvægavlsforening. - Fritidsinteresse:

sport.

IV.B.S.b.

Finn Godiksen er født den 12. april 1961 i Nors.
Bosat: Egilsgade 7, København S.

Finn Godiksen gik i skole i Nors samt i Thisted og begyndte i 1976 paa
Aabybro Ungdomsskole, hvor han tog 9. skoleaar. Han var beskæftiget ved

landbrug indtil den 1. august 1979, afbrudt af et 3 maaneders grundskole
ophold paa Lægaard Landbrugsskole, og efter at have været elev paa Olle-

rup Gymnastikhøjskole i 1979-1980 arbejdede han om natten i Hanstholm i

nogle maaneder. Her var han beskæftiget ved losning af industrifisk. Fra
oktober 1980 til juli 1981 gjorde han militærtjeneste ved Livgarden, og
han arbejdede nu atter i Hanstholm i nogle maaneder samt som fodermester

i 1 aar indtil den 1. oktober 1982, da han begyndte paa Dalum Landbrugs

skole i Odense, hvor han fik landbrugets grønne bevis. Herpaa startede
han i politiet, hvor han blev ansat den 1. august 1983, og han er nu poli

tibetjent.

IV.B.5.C.
Lene Godiksen er født den 16. september 1966 paa Thisted Sygehus.

Hun gik i skole i Nors samt i Thisted, hvor hun bestod studentereksamen
i 1985, og herefter begyndte hun som au-pair i Rom, Italien.

IV.B.6.
Erik Hundahl Dahlgaard er født den 26. august 1941 i Sennels sogn. Han

blev gift den 15. marts 1969 i Nors med Ellen Pedersen, der er født den

27. august 1939 i Nors som datter af Kristian Martinus Pedersen og hustru

Emma Nielsine Kathrine Bach.
Bosat: Stevnsvej 12, Thisted.

Erik Hundahl Dahlgaard gik i skole i Sennels. Han var beskæftiget ved
landbrug, dels hjemme og dels ude, afbrudt af 16 maaneders militærtjene

ste i Nr. Uttrup fra 1961, og efter at have arbejdet paa maltfabrikken i

Thisted havde han ansættelse paa Nordthy Korn frem til 1969. Dette aar o-

vertog han sit fødehjem, som han siden har drevet. - Fritidsinteresser:
kortspil og litteratur.

Ellen Pedersen gik i skole i Nors Havreland samt i Thisted, hvor hun
tog mellemskoleeksamen i 1955. Hun lærte at sy i Nors, hvor hun desuden
tjente som husassistent, og efter at have været ansat i køkkenet paa en

restaurant i 4 aar kom hun til Mallings Conditori i Thisted, hvor hun ar
bejdede i 2 aar. Desuden var hun ansat hos købmanden i Sennels i nogle
aar, hjemmearbejdende husmoder samt beskæftiget som rengøringsassistent i

4 aar fra 1980, og siden har hun haft ansættelse ved postvæsenet i Øster-

ild. - Fritidsinteresse; haandarbejde.

IV.B.6.a, Kurt Hundahl Dahlgaard er født den 17. september 1970 i Thisted.
IV.B.6.b. Benny Hundahl Dahlgaard er født den 11. august 1974 i Thisted.

IV.C.

Kristen Smed Dahlgaard er født den 19. september 1898 i Sennels sogn, og

han døde den 22. december 1967 i Borsholm, Hornbæk sogn. Han blev gift den
20. november 1932 med Jenny Kristine Søgaard Kristensen, der er født den

8. maj 1908 i Hassing sogn som datter af arbejder og husejer Kristian Pe
ter Søgaard Kristensen og hustru Ane Marie Petrea Kristensen.
Bosat: Blishøj 2, Helsingør.

Kristen Smed Dahlgaard var bestyrer.

I ægteskabet er børnene IV.C.1.-IV.C.2.

IV.C.1.

Vagn Emil Dahlgaard er født den 27. juli 1933 i Aalsgaarde, Hellebæk sogn.
Han blev gift med G. Petersen, der er født den 5. september 1941 i Horn

bæk.
Bosat: Willemoesvej 3, Hornbæk.

IV.C.2.
Lis Smed Dahlgaard er født den 15. februar 1947 paa Esbønderup Sygehus.

Hun blev gift den 28. september 1968 i Hellebæk med Flemming Bjørklund Pe

tersen, der er født den 30. august 1943 i Aalborg Domsogn som søn af poli
tiassistent Knud Ferdinand Petersen og hustru Marie Agnete Rasmussen.
Bosat: Villingerødvej 25, Dronningmølle.

Lis Smed Dahlgaard gennemgik efter endt skolegang uddannelse til kli
nikassistent og er nu rengøringsassistent.

Flemming Bjørklund Petersen gennemgik efter endt skolegang uddannelse
til maskinarbejder.

lV.C.2.a. Hanne Bjørklund Petersen er født den 1. oktober 1969 i Helsing
ør.
IV.C.2.b. Rikke Bjørklund Petersen er født den 29. juni 1971 i Helsingør.

IV.C.2.c. Søren Bjørklund Petersen er født den 23. maj 1975 i Helsingør.

IV.D.

Victor Dahlgaard er født den 24. november 1899 i Sennels sogn, og han dø
de den 7. oktober 1967 i Frankfri, Brylle sogn. Han blev gift den 21. a-

pril 1935 i Brylle med Ingrid Jørgensen. Hun er født den 2. februar 1915
i Lejbølle, Bøstrup sogn som datter af murermester Axel Jørgensen og hu

stru Gertha Pedersen, og hun døde den 21. november 1980 i Odense.
Victor Dahlgaard gik i skole i Sennels, Han havde plads som karl paa

forskellige gaarde, og efter et ophold paa Køng Folkehøjskole, hvor han
blev uddannet til kontrolassistent med eksamenskarakteren ug- i marts 1927

virkede han som kontrolassistent paa mejeriet i Verninge. Da der i aarene
1939-1940 blev foretaget en bedømmelse af 500 kontrolassistenters arbejde,

kom Victor Dahlgaard i den bedste gruppe, der udgjorde kun 25 assistenter.

Fra 1942 til sin død i 1967 drev han en købmandsforretning i Frankfri, fra

1959 desuden med landbrug knyttet til forretningen.
Ingrid Jørgensen, der sammen med sine forældre kom til Frankfri i 1919,
gik i skole i Solevad. Hun var paa husholdningsskole paa Haraidsborg ved

Roskilde i 1934, blev ved sin moders død i 1942 ansvarlig for husholdnin
gen paa købmandsgaarden i Frankfri og drev efter sin mands død i 1967 saavel købmandsforretning som landbrug videre indtil sin død, hvorpaa datte

ren Gertha (IV.D.1.) overtog forretningen.
I ægteskabet er børnene IV.D.l.-IV.D.2.

IV.D.l.

Gertha Dahlgaard er født den 19. juli 1935 i Frankfri, Brylle sogn.
Bosat: Hellevad 10/ Frankfri, Tommerup.
Gertha Dahlgaard gik i skole i Solevad og havde i 1950-1951 et ophold
paa efterskolen i Nr. Broby. Hun tjente som husassistent i Brobyværk i 1
aar samt paa en gaard i Hjelmerup, ligeledes i 1 aar, og efter at have

hjulpet til hjemme indtil 1980 overtog hun ved moderens død dennes køb
mandsforretning. Desuden havde hun et ophold paa Skals Haandarbejdsskole

i 1965. - Fritidsinteresser: yoga og haandarbejde.

IV.D.2.
Axel Dahlgaard er født den 21. juni 1943 i Frankfri, Brylle sogn.

Bosat: Hellevad 10, Frankfri, Tommerup.
Axel Dahlgaard gik i skole i Solevad samt i Verninge og begyndte deref
ter paa Glamsbjerg Friskole, hvor han tog præliminæreksamen i 1959. Han
gennemgik uddannelse paa Fyns Korn i Odense# hvor han blev udlært i 1962,

og efter at have gjort 16 maaneders militærtjeneste ved Jyske Trænregiment
i Aalborg samt at have bestaaet handelseksamen i Odense arbejdede han hos
Muus sidstnævnte sted i nogle aar. I 1974 bestod han HA paa Odense Univer

sitet, og han blev nu ansat i vingaarden, Odense, hvor han arbejdede frem
til 1979. Desuden bestod han HD i afsætningsøkonomi i 1976. Han er nu pro

duktchef hos Erik Andersen, Nørrebro i København. - Fritidsinteresser:
sport og litteratur.

IV. E.

Maren Sofie Dahlgaard er født den 7. marts 1901 i Sennels sogn, og hun

døde som ugift den 11. november 1970 i Bedsted.
Hun var husbestyrerinde.

IV.F.
Olga Viktoria Dahlgaard er født den 4. februar 1903 i Sennels sogn, og

hun døde i 1982 i Thisted. Hun blev gift den 8. maj 1928 i Sennels med

Christen Lukasen Christensen. Han er født den 1. september 1893 i Tved
sogn som søn af Christian Christensen og hustru Ellen Marie Thomsen, og
han døde i 1974 i Thisted.
Olga Viktoria Dahlgaard tjente efter endt skolegang i forskellige husli

ge pladser, bl.a. i Frøstrup, hvor hun traf sin tilkommende mand. Efter

giftermaalet var hun hjemmearbejdende husmoder samt medhjælpende hustru.

Christen Lukasen Christensen, der kom ud at tjene som 10-aarig, havde
plads som landbrugsmedhjælper i nogle aar og flyttede derefter til Frø
strup, hvor han var grisehandler.
I ægteskabet er børnene IV.F.1.-IV.F.4.

IV.F.l.
Svend Lukasen Christensen er født den 28. januar 1929 i Frøstrup, Tømmer

by sogn, og han døde som lille.

IV.F.2.

Svend Lukasen Christensen døde ca. 4 aar gammel.

IV.F.3.

Ellen Marie Christensen er født den 16. september 1934 i Frøstrup, Tømmer
by sogn. Hun blev gift den 25. maj 1958 i Tømmerby med Niels Busk Knudsen,
der er født den 19. februar 1924 i Borris, Sdr. Borris sogn som søn af
gaardejer Anton Busk Knudsen og hustru Caroline Eriksen.

Bosat: Storegade 68, Borris, Skjern.
Ellen Marie Christensen gik i skole i Tømmerby. Hun tjente som husassi

stent, og efter et ophold paa Borris Husholdningsskole i 1954 gennemgik

hun uddannelse til barneplejerske paa et spædbørnshjem i Herning indtil
1956. Desuden virkede hun som husbestyrerinde i Maabjerg ved Holstebro i
1 aar samt som barneplejerske paa sanatoriet i Kolding inden giftermaalet

efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder, og siden 1980 har hun
været ansat paa plejehjemmet i Borris. Fritidsinteresse: haandarbejde.

Niels Busk Knudsen gik i skole i Borris. Han var beskæftiget ved land

brug paa hjemegnen, og efter 11 maaneders militærtjeneste i København i
midten af 1940erne arbejdede han hjemme hos forældrene indtil giftermaa

let. Herpaa byggede han sin nuhavende gaard i Borris. - Fritidsinteresser
jagt og billard.

IV.F.3.a.
Klaus Busk Knudsen er født den 4. marts 1959 i Borris, Sdr. Borris sogn.

Bosat: Dannebrogsgade 25, Aarhus.

delseksamen. Han var beskæftiget som fabriksarbejder i 4 aar og havde derpaa et ophold paa højskole, hvorefter han bestod HF-eksamen. Han er nu ju
rastuderende.

IV.F.3.b.

Flemming Busk Knudsen er født den 15. august 1960 i Borris, Sdr. Borris
sogn.

Bosat: Kildevej 8, Holstebro.

Flemming Busk Knudsen tog 10. klasse. Han blev uddannet som slagter i
Skjern, og efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro begyndte han

som slagtermester, ligeledes i Holstebro.

IV.F.3.C.
Per Busk Knudsen er født den 11. maj 1965 i Borris, Sdr. Borris sogn.

IV.F.3.d.

Lene Busk Knudsen er født den 27. december 1969 i Tarm, Egvad sogn.

IV.F.4.

Kristian Lukasen, der i 1973 fik navneændring fra Lukasen Christensen, er

født den 17. marts 1938 i Frøstrup, Tømmerby sogn, og han døde den 6. juni
1975 i Aarhus. Han blev gift den 30. marts 1961 i Skjern med Birte Johanne

Nejrup, der er født den 26. oktober 1936 i Skjern som datter af togfører

Jens Peter Nejrup og hustru Jenny Magdalene Rasmussen.

Bosat: Violvej 10, Harboør.
Kristian Lukasen gik i skole i Tømmerby og havde senere et ophold paa

Han Herreders Ungdomsskole. Han blev dimitteret som lærer fra Nr. Nissum
Seminarium i 1960, og efter at have arbejdet paa Præstbro Drengehjem i 1
aar underviste han fra 1961 til sin død i Harboør, afbrudt af

aar i mid

ten af 1960erne, hvor han var beskæftiget paa Pallisbjerg Drengehjem. Fra

1964 til 1974 var han endvidere pædagogisk vejleder paa Nr. Nissum Semina
rium. - Kristian Lukasen stiftede Harboør Ungdomsklub i 1962, virkede som

klubleder for samme indtil 1974, og var kommunal-politiker, viceborgmester
i Thyborøn-Harboør i 1974-1975 samt hjemmeværnsmand fra 1962 til 1972.

Birte Johanne Nejrup tog realeksamen i Skjern i 1953. Fra samme aar til

1956 havde hun ansættelse i politiet. Varde, og hun begyndte nu paa Nr.

Nissum Seminarium, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1960. Herpaa

var hun lærer i Roslev i en periode, og siden 1961 har hun undervist i

Harboør, fra 1975 som overlærer. Hun var formand for Harboør Ungdomsklub i

nogle aar indtil 1974 og har været formand for fritidsnævnet siden 1976. Fritidsinteresser: porcelænsmaling, haandarbejde og musik.

IV. F. 4. a.
Marianne Lukasen er født den 25. juni 1964 i Skjern.
Bosat: Tagensvej 52, vær. 322, København N.

Marianne Lukasen gik i skole i Harboør indtil 1980 og bestod studenter

eksamen paa Lemvig Gymnasium i 1983. Samme aar begyndte hun som stud,
pharm, paa Den farmaceutiske Højskole i København, hvor han bestod 1. del

i 1985.

IV.F.4.b.

Christian Lukasen er født den 1. april 1971 i Lemvig.

IV.G.

Carl Kristian Dahlgaard er født den 1. juli 1904 i Sennels sogn.

Bosat: Sennelsvej 91, Sennels, Thisted.

Carl Kristian Dahlgaard gik i skole i Hov, tjente herpaa i forskellige
pladser i Thy indtil 1925 og var derefter fast daglejer i 35 aar. I 1965
blev han kirkeværge. Han var paa gymnastikskole i Hadsten, blev delingsfø

rer og har været gymnastikleder i Sennels. Desuden blev han fællestillids
mand i MLU i ca. 1950, og han har bl.a. været formand for borgerforeningel

samt for ungdomsforeningen. - Carl Kristian Dahlgaard fik i 1956 sølvme
dalje fra Det kgl. Danske Husholdningsselskabs Præsidium for dygtigt og

trofast arbejde.
I Sennels Sogneblad nr. 114, Pinsen 1984, staar der bl.a.:

”Sennels kirkes døbefont er som bekendt den smukkeste font i det gamle

Thisted amt. Den har en stor, firkløver formet kumme*, øverst i kummen er

der paa en lidt ufiks maade anbragt et rundt messingfad, som kirken er

hvervede for snart 300 aar siden, i 1687. Fadet er gennem aarene blevet
pudset saa meget, at det nu er ved at være tjenligt til at komme paa pen
sion.

Kirkeværgen, Carl Dahlgaard, gaar og mumler om, at han ogsaa snart skal

paa pension. Han fylder 80 aar den 1. juli, og i den anledning har han
villet betænke kirken med en gave. Hos gørtler Jørgen Dahlerup i Hørsholm
har han bestilt et smukt messingfad, specielt tegnet til Sennels-fonten.

Fadet er netop blevet leveret, sammen med et stativ, som er noget fiksere
end det gamle bræt med hul i.

Det er et smukt og kostbart fad, som nok skal kunne holde de næste 300
aar, og som vor kirkeværge skal have megen tak for. Fadet vil blive taget

i brug under gudstjenesten pinsedag; der er en lille pige, der skal døbes
den dag.”

IV.
Kristen Dahlgaard Jensen og Karoline Kristensen med familie

IV.
Kristen Dahlgaard Jensen og
Karoline Kristensen med børn

IV.
Kristen Dahlgaard Jensen samt
sønnen Jens, barnebarnet Alfred
og oldebarnet Preben

IV.B.
Jens Hundahl Dahlgaard og
Maren Sørensen Bak

IV.B.1.
Harald G. Dahlgaard og
Asta Jensen

IV.B.3.
Alfred Kr. Dahlgaard og
Olga Marie Bust

Meta Dahlgaard og
Johannes Hulmose

IV.B.5.
Herdis K. Dahlgaard og
Jørgen K. Godiksen

IV.B.5.b.
Finn Godiksen

IV.B.6.
Erik Hundahl Dahlgaard og
Ellen Pedersen

D.1.
tha Dahlgaard

IV.D.2.
Axel Dahlgaard

IV.F.3.
Ellen Marie Christensen og Niels
Busk Knudsen med datteren Lene

IV. D.
Victor Dahlgaard og
Ingrid Sorgensen

IV.E.
Maren Sofie Dahl
gaard

IV.F.
Olga V. Dahlgaard og
Christen Lukasen
Christensen

IV.F.3.
Sønnerne Klaus, Flemming og Per

IV.F.4.
Kristian Lukasen og Birte Dohanne Nejrup

IV. F.4-.
Børnene Marianne og
Christian

Supplement
til bogens

efterkommerov ersigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, saalænge slægtens medlem
mer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra føds
ler, giftermaal og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærvæ

rende slægtsbog er da ogsaa kun ført up-to-date og vil i løbet af faa
aar blive mangelfuld, saafremt fremtidige begivenheder indenfor slægten

ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af

efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye
begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efter

kommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil

være til stor hjælp sidenhen, ikke saa meget for Dem selv, som for de af
slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det re

gistreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

