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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 stemme, 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 konsejlspræsident J.C. Christensen har 
engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, 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- 
fædre, 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,

4"



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. Kragelund 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 hundrede 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.

En særlig tak til Jan Hyllested, Randers, som i aarene 1983-86 foretog 
en del undersøgelser i Tyskland vedrørende "Kartoffeltysker"-slægternes 
oprindelse, og som velvilligt har stillet oplysninger til raadighed for 
denne bogs udarbejdelse. Det drejer sig om alt stoffet om de tyske forfæd

re.
Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nule

vende og kommende generationer.

Skals, den 30. november 1987 
Nordisk Slægtsforskning ApS.

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



Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, om
handler ægteparret Niels Jacobsen Wackerhausen og Mariane Sørensdatter med 
forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af 

efterkommerne efter nævnte ægtepar.
Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketæl

lingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokol1er, 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 anetavleover- 
sigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se 
ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, 
børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver 



og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet 
er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, 
saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn 
med arabertal efterfulgt af en parantes etc. Man opnaar derved, at enhver 
person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et num
mer 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.



Hartkorn landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne 

ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter, 
var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der 
var "haardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den 

almindelige beregning var følgende:
1 td. rug eller byg ............................ 1 td. hartkorn

1 II gryn eller hvedemel ................. 2 II II

1 II hvede eller ærter .................. li II II

1 II havre ........................... 1 II II

1 II humle ........................... ............... i II II

4 læs enghø ........................... ............... 1 skp. II

12 gæs ............................... ................ 1 td. II

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grund-
lag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den 
saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen 
paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte 
derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - 
boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hart
korn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, over
drev og skove takseredes efter udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal 
hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv 
blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var 
stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hart- 
kornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet 
hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev 
den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uret
færdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matri
kel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang



langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af 
de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (à 14.000 kvadratalen) til at 
yde 1 td. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i 
Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele 
landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse 
med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdi ved op
dyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takst
ændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev 
derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, 
hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for 
skatter til stat og kommune.



Om

De tyske Kolonister
paa

Alheden



Det omraade, der senere betegnedes Alheden, blev efter middelalderens 
slutning, da pesten - den sorte død - totalt havde affolket omraadet, som 
herreløs jord lagt ind under kongens ejendom. I den efterfølgende tid, 
hvor landet jævnligt hærgedes af krige, erobrede lyngen større og større 
omraader af den forladte jord, og grænserne imellem de gamle hedesogne 
forsvandt. Efterhaanden var tusinder af tønder land forvandlet til en 
lyngørken, hvor natmandsfolket, eller rakkerne som de kaldtes, fandt sig 

et fristed.
Efter afslutningen af den store nordiske krig 1700-1721 hen laa landet i 

en ynkelig forfatning. Mange gaarde var afbrændte, andre stod tomme, og 
markerne laa uopdyrkede, ligesom statens finanser var i en sørgelig for
fatning. Det var derfor en nødvendighed for landets øvrighed at foretage 
sig et eller andet, saaledes at man igen kunne faa landet paa fode, og fle
re af tidens foretagsomme mænd paapegede de muligheder, som de mente maat- 
te ligge i en opdyrkning af Alheden. Ideen var rigtig nok, og kongen var 
ogsaa lydhør, men alene det at faa ideen praktiseret, viste sig at være 
meget vanskelig. I tiden før 1718 var en del franske familier kommet til 
Danmark og havde faaet ophold i Fredericia, hvor de med stort held havde 
opdyrket øde strækninger og forvandlet disse til frugtbare marker. Man 
forsøgte nu at overtale franskmændene til at kolonisere Alheden, men dette 
viste sig umuligt. I 1723 forsøgte man at hverve hjemsendte soldater til 
arbejdet med en udstedt kongelig forordning, hvori der blev tilbudt hede
opdyrkerne mange friheder og store skattelettelser. Der meldte sig imid
lertid kun én mand, hvorfor planen blev en fiaske. I 1751 forsøgte man at
ter at overtale danskere til at bosætte sig paa Alheden, men endnu engang 
viste det sig umuligt, simpelthen fordi den danske bonde kendte de magre 
heder for godt.

I 1756 modtog man imidlertid et forslag fra den tyskfødte kaptajn Lude
wig von Kahlen, der ville vie sine evner til opgaven og overbevise sin sam
tid om ideens rigtighed. Han ville selv tage fat med de bare næver, lige
som han fra Mecklenburg ville hente Europas dygtigste folk til opdyrknin
gen. Regeringen gik ind for hans idé, og midtvejs mellem Sejbæk og Grøn
høj lod man i 1756 opføre en gaard til ham, Kongenshus. Det lykkedes von 
Kahlen at fremskaffe nogle medarbejdere, men snart viste det sig, at disse 
ikke var i besiddelse af den glød, som han selv besad. Samarbejdet blev 
kort og dramatisk, og inden aarets udgang sad han alene paa gaarden, hvor



han nu i ca. 10 aar arbejdede energisk som hedebonde fra tidlig morgen til 
sen aften. Regeringen hjalp ham af og til, men tilsidst maatte han som en 
gammel og udslidt mand opgive, hvorefter han fik tildelt en militærpost i 
Frederikshavn, hvor han døde 1774. Hans arbejde gav ikke det store resul
tat, men han fulgte sin plan med eksempelløs energi og fortjener i høj 
grad at mindes som hedens første kolonist.

Omtrent samtidig havde nogle tyske nationaløkonomer, heriblandt Johan 
Henrik Justi, undersøgt heden og paavist, at der var baade muld og vand 
nok, hvorfor alle muligheder for en menneskelig eksistens skulle være til 
stede, og de opildnede nu regeringen til hurtigst muligt at paabegynde op
dyrkningen. Justi fremlagde saaledes det synspunkt, at man ved at opdyrke 
200 kvadratmil hede opnaaede det samme som ved at erobre et hertugdømme. 
Man nedsatte nu atter en kommission med kancelliraad Hans de Hofmann fra 
Fredericia som leder, idet han betragtedes som den mand som kunne gennem
føre sagen, og for hvem opgaven da ogsaa efterhaanden blev en hjertesag. 
Han allierede sig med legationschef Johan Frederik Moritz, der som rege
ringens udsending opholdt sig i Frankfurt am Main, hvorfra han hjemsendte 
en beretning til regeringen, hvori han skildrede de der boende bønders u- 
taalelige forhold paa grund af religionskrige, plyndringer og ekstra skat
teudskrivninger. Efter Moritz's mening burde man udnytte chancen for hverv
ning af kolonister til Alheden herfra, og formedelst en passende godtgø
relse for ulejligheden ville han gerne paatage sig opgaven, hvilket han ef
ter svære overvejelser fik bemyndigelse til.

Moritz havde afsendt sit brev den 1. marts 1759, og allerede den 27. i 
samme maaned modtog han et svar, hvori han fik løfte om en passende beløn
ning pr. indvandrer, nemlig 1 louisdor pr. stk. Allerede 3 uger senere hav
de han sin hvervekampagne igang, og store spalter i aviserne og plakater 
paa gaderne fortalte bønderne om den enestaaende chance, som den danske re
gering ville give indvandrerne. Folk strømmede til, og Moritz og hans un
deragenter fik travlt med at forklare forholdene nærmere. Han lovede kolo
nisterne, at de skulle være fæstere under kongen, at der ventede nyopførte 
gaarde, som de blot skulle overtage, og at der til hver gaard laa store 
arealer af uopdyrket jord med græs til knæene. Endvidere lovede han, at 
gaardene med tiden kunne overgaa til børnene, og der sikredes indvandrer
ne religionsfrihed samt skattefritagelse i 20 aar. Ved ankomsten til Dan
mark ville blive udbetalt 30 rdr. til hver voksen mand, 20 rdr. til hver
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voksen kvinde, 20 rdr. til større børn og 10 rdr. til de mindre børn.
Kun 5 maaneder efter denne kraftige agitations paabegyndelse ankom de 

første kolonister til Danmark. Trætte og udasede var de efter den lange 
rejse med datidens ukomfortable befordringsmidler, og modtagelsen, som de 
fik, var maaske deres livs største skuffelse. Præsten Fr. C. Carstens teg
ner i sit skrift om Alheden 1839 følgende triste billede: "Man forestiller 
sig med hvilken Rædsel, disse stakkels Folk nu endelig langt om længe saa 
Maalet for deres Rejse. Fra Mai nflodens smilende Bredder til Al hedens øde 
Sletter. Her var ingen oplivende Natur, ingen venlige Boliger, ingen Fræn
der eller Venner, som bød de trætte vandrende et hjerteligt Velkommen! 
Fortvivlet stirrede de paa det aldrig før anede Lynghav."

"Hvad var nu aarsagerne til, at saa mange lod sig friste af Moritz* 
plakat og straks var rede til at forlade deres skønne hjemland for at søge 
lykken i det fremmede? Dette spørgsmaal melder sig allerede her, ligesom 
dets behandling er nødvendig for den rette forstaaelse af udviklingen paa 

Alheden.
Kurfyrstendømmet Pfalz var dengang et selvstændigt regeringsomraade, et 

lille rige paa størrelse med Sjælland, men tæt bebygget og omfattende nog
le af Sydtysklands skønneste egne. De mange borgruiner paa bjerghøjderne 
stod allerede da som vidnesbyrd om en bevæget historisk fortid; mange af 
disse borge blev ødelagt under den saakaldte bondekrig i 1525, en bondeop
stand med revolutionær tendens, der dog i løbet af nogle maaneder blev 
slaaet ned. Reformationen delte den pfalziske befolkning i et katolsk min
dretal og et protestantisk flertal, der atter spaltedes i en luthersk og 
en calvinistisk lejr, og mellem disse sidstnævnte opstod der snart alvorli
ge brydninger, som o. 1546 fik en formel afslutning ved, at den handlekraf
tige kurfyrst Frederik III, trods talrige lutheranere, indførte den calvini- 
stiske (reformerte) lære som landsreligion. Under Trediveaarskrigen erobre- 
des Pfalz af Tilly, hvis hære under frygtlige ødelæggelser indtog by efter 
by, haardest gik det ud over Heidelberg, den calvi ni sti ske læres højborg. I 
1627 var der kun to professorer tilbage ved byens berømmelige universitet, 
og der blev aaret før kun indskrevet een student. Aarhundredets sidste halv
del bragte nye krigsbegivenheder. Da Ludvig XIV af Frankrig i 1674 kom i 
krig med det tyske rige, besatte franske tropper, trods kurfyrstens neutra
litetserklæring, straks Pfalz, og landet led haardt under dette overgreb af
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sin mægtige nabo, der ved sit tilbagetog gjorde det pfalziske land til gen- 
nemmarch-omraade for de efterfølgende tyske hære. Endelig udbrød i 1685 
den pfalziske arvefølgekrig, hvorunder Frankrig atter besatte landet, idet 
Ludvig XIV paaberaabte sig arveret. Inden de franske tropper trak sig til
bage, ødelagde de paa den mest babariske maade byerne Heidelberg, Mannheim, 

Speier o.s.v.
Pfalz var efter disse mange ufredsaar o. 1700 et land i ruiner, men og- 

saa befolkningen var blevet præget af de onde tider. Pfalzerne mistede un
der krigens haarde og langvarige byrder ikke saa lidt af deres oprindelige 
karaktertræk og blev under de elendige levevilkaar tvunget ud i demoralise
ring. Da der endelig oprandt roligere tider, fulgtes de ikke af den længe 
ventede genopblomstring, tværtimod tog samfundsudviklingen i første halv
del af 1700erne en saa uheldig retning, at ethvert fremskridt for de for

armede borgere og bønder syntes udelukket.
Under Karl Philip (1716-1742) blev den franske paavirkning i Pfalz sta

dig mere iøjnefaldende. Inden for landets beskedne rammer dannede kurfyr
sten efter den franske konges forbillede en ganske uhyrlig hofstat omfat
tende flere hundrede personer, der under allehaande titler skulle besørge 
fyrstens opvartning. Hertil knyttede sig en vældig stab af embedsmænd, der 
holdt sig nær til hoffet og lod forretninger udføre af underordnede sted
fortrædere. Under dette bureaukrati, hvis medlemmer levede af landets ind
tægter, og som fornyedes gennem familieforbindelser efter et indviklet eks- 
petancesystem, regeredes de lavere klasser, de underordnede arbejdende 
"beamter" samt borgere og bønder. Navnlig bønderne blev udsuget uden skaan- 
sel gennem stadig voksende skatter og afgifter. At klage til landets over
hoved var utænkeligt, da fyrsten var omgivet af en "dreifache Mauer" be- 
staaende af embedsmænd, hoffolk og jesuitter. De sidstes tilstedeværelse 
ved hoffet i det, som nævnt, protestantiske kurfyrstendømme kunne synes 
overraskende.

Under pres fra fransk side havde Pfalz i 1697 maattet fraskrive sig den 
religionsfrihed, der var sikret landet ved den westfalske fred 1648. Nu 
kom katolikkerne atter til magten, og med den mægtige kirkelige organisa
tion bag sig kunne nu det katolske mindretal rejse en sand terrorisme mod 
protestanterne, der stod svage i kampen, da de endnu ikke havde kunnet 
sikre sig hverken gods eller pengemidler, men maatte nøjes med frivillige 
ofre. Afgørende var det dog, at den daværende kurfyrste saavel som hans to 



efterfølgere, ialt spændende over tiden 1690-1799, sluttede sig til kato
likkerne. Det blev selvsagt en periode med vedvarende kirkelige stridig
heder, hvorunder aandslivet stagnerede. Undertrykkelsen af protestanterne 
blev gennemført med jesuitisk grundighed; i alle raad skulle mindst 50% 
være katolikker.

Allerede under Trediveaarskrigen begyndte Pfalzerne at udvandre, især 
til Holland, hvor der var beskyttelse at finde. Under arvefølgekrigen og 
de efterfølgende religiøse forfølgelser maatte igen mange forlade hjem
stavnen og drog til Nordtyskland samt egnen omkring Magdeburg. Da kom kvæ
keren Penn til Pfalz, og han fortalte begejstret om Amerika, de vide slet
ter og de fredelige urskove, hvor man levede lykkeligt og roligt. Hans ta
ler gjorde indtryk paa Pfalzerne, som i saa høj grad savnede netop disse 
goder, og inden længe kom en udvandring i gang; mange drog af sted; trods 
rejsens vanskeligheder og ofte en usigelig elendighed naaede man det for
jættede land. Denne udvandring fortsatte i stigende grad - hvad der jo og
saa var tilfældet fra andre europæiske lande - men det var sikkert beteg
nende, naar en udvandrer dengang kaldtes en "Pfalzer". I Amerika dannede 
de pfalziske emigranter staten Pennsylvanien, men andre drog østpaa, til 
Rusland, hvor der opstod en tysk koloni ved Volga. Endelig blev der o. 1750 
i Pfalz hvervet kolonister til Spanien, hvor man ønskede nogle omraader 

ved Sierra Morena kultiveret.
Da den danske repræsentant i 1759 begyndte sin agitation for udvandring 

til Danmark, var tanken om at skifte hjemland altsaa langtfra fremmed for 
den pfalziske befolkning. De alvorlige problemer, politiske, sociale og 
især religiøse, der havde fremkaldt udvandringen i det forudgaaende aar- 
hundrede, var endnu uløste. Politisk var Pfalz ved sin geografiske belig
genhed mellem Frankrig og Tyskland paa forhaand udsat for tryk. Siden 1690 
havde landet ikke været ramt af egentlige krigshandlinger; bortset fra en 
fransk besættelse i 1734-35 og atter i 1740, som i begge tilfælde skyldtes 
regeringens franskvenlige holdning, havde de sidste 70 aar været en for
holdsvis rolig tid. Dog maa det erindres, at bondebefolkningen hovedsage
lig var protestantisk og derfor tyskorienteret, idet man jo huskede, hvor
ledes den religiøse undertrykkelse i sin tid var kommet fra Frankrig.

Fr. C. Carstens beretter, hvorledes en af kolonisterne paa Alheden, en 
gammel mand i firsaarsalderen, havde fortalt ham (ca. 1835) om grunden til, 
at man brød op og forlod hjemstavnen: "Kunde vi i to aar faa lov til selv
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at bjerge vor høst, maatte vi regne med, at fjenden kom og tog den det 
tredie." Denne forklaring, som manden ikke kunne have kendt af egen erfa
ring, men havde faaet overleveret, bunder tilsyneladende i et nedarvet had 
til franskmandene - den religiøse fjende for de pfalziske protestanter. 
Naar de franske tropper besatte landet eller kom der paa gennemmarch, var 
dette naturligvis en alvorlig gene for bønderne, men disse var, i modsæt
ning til den pfalziske regering, der lagde vægt paa et venskabeligt forhold 

til Frankrig, paa forhaand fjendtligt indstillet, hvorfor ethvert overgreb 
fra troppernes side uvilkaarligt forstærkedes og gik ind i traditionen som 
noget langt værre, end det rimeligvis var. Det blev i nogen grad til en 
genoplivelse af de gamle beretninger om fortidens brand og ødelæggelser. 
Faktisk havde Pfalzerne ikke kendt til egentlige krigsbegivenheder i de 
sidste 70 aar, og mange vesteuropæiske omraader var paa denne tid, ca. 
1760, haardere ramt af krigens hærgen.

De sociale forhold, der holdt de pfalziske bønder undertrykte og forar
mede, kunne synes mere nærliggende som aarsag til udvandring. Skønt bønder
ne nok saa meget kunne have grund til at protestere mod den tilværelse, 
man bød dem - skatteudsugning, plager af det fredede vildt og andre jagt
foranstaltninger, tvang til, ogsaa for protestanter, at overholde de mange 
katolske helligdage o.s.v., var protesternes tid endnu ikke inde, men det 
udelukkede dog ikke, at frihedsdrømmen i pfalzernes sind ogsaa kom til at 
omfatte disse problemer.

Et var legemets behov, moget andet og vigtigere var sjælens. Ogsaa i 
kirkelig henseende var Pfalz ved reformationen blevet et grænseland, hvor 
modsætningerne antog en egen skarphed. Kirkens intolerance nærede den fol
kelige fanatisme, og for Pfalzeren, "af natur en kraftig, rigt begavet 
gren af den frankiske stamme", førte denne udvikling til konflikt med ikke 
blot hans racemæssige ophav, men ogsaa med landets regering, samt den kir
kelige autoritet, og der kan ikke være tvivl om, at det var trangen til 
den religiøse frigørelse, som i 1759 fik pfalzeren til at forlade sin hjem
stavn og give sig en usikker skæbne i vold. Herom vidner ogsaa, at koloni
sterne, inden de drog af sted, fik løfte om kirkelig frihed og, hvis der 
kunne samles 30 familier af samme tro, kirkelig betjening i overensstem
melse med denne.

Netop paa den tid var den pfalziske regering blevet opmærksom paa en 
tilbagegang i befolkningstallet og søgte nu at afbøde denne fare. Der blev 



af regeringen oprettet en række fabrikker af forskellig art, saaledes en 

betydelig porcelænsfabrik i Frankenthal, en by, som yderligere fik hjælp 
gennem skattenedsættelser o.s.v., desuden begunstigede man indvandringen 
af fremmede arbejdere, al timens der udstedtes skarpe forbud mod udvandring.

Dette betød, at den, der lod sig lokke af Moritz' plakater og udvandre
de fra Pfalz, ikke havde nogen vej tilbage. Naar der alligevel var en næs
ten overstrømmende tilslutning, ser man heri det bedste bevis paa, at dette 
skridt, udvandringen, i hvert fald for de flestes vedkommende, var en løs
ning, man havde længtes efter, en beslutning af største alvor. Selvfølgelig 
var der i strømmen, som gik mod nord, ogsaa en del løse fugle, eventyrere, 
der imødesaa en sorgløs fremtid uden dermed at forbinde nogen videregaaende 
ide. Disse var, som regelen, de mest højrøstede og fremtrædende, naar der 
var noget af kritisere, men flertallet af dem, som naaede Alheden, var u- 
tvivlsomt hæderlige, maalbevidste, mere eller mindre fattige mennesker, 
der af omstændighederme havde lært at være paa vagt imod al autoritet.

Landgrevskabet Hessen-Darmstadt laa i 1760 som en nordlig nabostat til 
Pfalz og var af omtrent samme størrelse, ligesom der ogsaa i de to staters 
historie findes flere fællestræk. Begge blev de centrer for reformations
tidens stærke brydninger og derefter for Trediveaarskrigens ødelæggelser, 
men hertil kom i Hessen forskellige indre stridigheder, der især skyldtes 
en uheldig deling af et relativt lille landomraade imellem flere fyrsteli
ge arvinger og den heraf følgende samlingspolitik.

1567 var landet Hessen blevet delt mellem fire brødre, saa der herefter 
var lige saa mange smaastarer; Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, Hessen- 
Rheinfels og Hessen-Marburg. Efter at de to sidstnævnte fyrstehuse var ud
døde i henholdsvis 1604 og 1583, opstod der arvestridigheder mellem H.-Kas
sel og H.-Darmstadt. Splittelsen uddybedes yderligere under Trediveaarskri- 
gen, idet Kassel støttede protestanterne, mens Darmstadt, skønt landgreven, 
Ludvig V, var lutheraner, sluttede sig til den kejserlige hær. Resultatet 
blev, at H.-Darmstadt udsattes for angreb og plyndringer af baade "venner" 
og fjender, ligesom en pfalzisk hær erobrede byen Darmstadt og tog den 
flygtende landgreve til fange. H.-Kassel blev til gengæld hærget af de kej
serlige hære og maatte 1623 afstaa et mindre omraade til Darmstadt, men ef
ter kejserens nederlag i 1648 maatte erobringen tilbagegives, og den lange 
ufredstid fik endelig ende. Den havde været ledsaget af hungersnød og pest, 
saa hele byer uddøde, og mange hessiske kirkebøger blev ikke førte i 10- 
15 aar.
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Den franske hofskik med al dens overdaadighed, der bredte sig uhindret 
af alle politiske grænselinier, naaede til Hessen under landgrev Ernst Lud
wig (1678-1739). Han genopbyggede det i 1715 nedbrændte slot i Darmstadt 
med Versailles som forbillede, med orangerier og store haveanlæg. Sine pen
gevanskeligheder søgte greven at afhjælpe ved ihærdig dyrkelse af guldma- 
geriet, men mere indbringende var dog de kobbergruber, som var blevet aab- 
net 1710.

Under hans søn Ludwig VIII (1739-1768) udbrød den preussiske syvaars- 
krig, 1756-63, og han stillede sig straks paa Østrigs side, hvorved han 
gjorde sit land til en af krigens skuepladser.

I modsætning til Pfalz er Hessen, navnlig den sydøstlige, højtliggende 
del, Odenwald, d.v.s. øde skove, ikke særlig frugtbart land, kendetegnet 
ved et ret barskt klima. Det var navnlig fra denne egn, kreis Erbach, der 
blev reflekteret paa Moritz' tilbud om udvandring til Danmark.

"I Odenwald lever en kraftig mennesketype med god legemsbygning, men 
man kan ogsaa i fattige smaabyer, hvor flertal let af indbyggerne, trods 
svært arbejde, kun er i stand til at skaffe sig en sparsom og daarligt næ
rende kost, træffe mindre mennesker med bøjet nakke, indsunket bryst og 
krumme lemmer, en følge af anstrengende arbejde i for tidlig alder. Karak
teren hos odenwalderen er en sælsom blanding af trohjertethed og fiffig
hed, sund natur og grovhed, ærligt enfold og tilbageholdende væsen. Manden 
arbejder godt og drikker gerne brændevin, dog vinder nutildags øllet frem 
paa brændevinens bekostning. Forbindelsen mellem de ledige af begge køn er 
fri, sædeligheden er ikke stor, og der er byer, hvorfra de fleste piger ta
ger tjeneste i byerne som amme for, naar de har sammenparet en sum, at ven
de tilbage og stifte hjem.

Levemaaden i Odenwald er forskellig hos bønder og daglejere. De mere 
velhavende spiser melretter, saltet og tørret kød o.s.v., mens daglejeren 
maa nøjes med kartofler og brød, bestaaende halvt af kartofler og halvt 
af mel. - Boligen er hos odenwalderen lav og ikke særlig lys, stuen er i 
regelen mørk og oplyses ved lyspinde af bøge- eller birketræ. Renligheden 
er ikke stor, vinduerne bliver sjældent lukket op, og om vinteren opvarmes 
stuen saa stærkt, at den indtrædende er nær ved at falde om. Den nærmeste 
stol ved ovnen tilhører bedstefaderen (den Herchen), den næste plads er 
husfaderens. Naar forældrene afstaar deres ejendom til børnene, forbeholder 
de sig ret til stadig at være medbestemmende og delagtig i udbyttet, eller 



de gaar paa aftægt og modtager en aarlig ydelse, der retter sig efter om
stændighederne."

Denne beskrivelse af forholdene i Odenwald er fra 1854, altsaa en lille 
aarhundrede efter udvandringen fra Erbach til Alheden, men der er næppe 
tvivl om, at den givne karakteristik er af almen gyldighed. Uden at hæfte 
sig ved enkelthederne, hvortil der vel dengang mange steder kunne findes 
sidestykke, ogsaa her i landet, faar man et tydeligt indtryk af, at Oden
wald var en fattig egn, hvor kampen for tilværelsen var haard, og mulighe
derne for at arbejde sig frem til forbedrede kaar var yderst ringe.

Parforcejagten var et særligt udslag af den herskende franske mode og 
naaede et højdepunkt i Hessen under Ludwig VIII. Det var en form for jagt, 
som var forbeholdt fyrster, der kunne rejse et vældigt opbud af jægere, 
heste og hunde og i øvrigt kunne tillade sig at lade jagten foregaa over et 
større terræn uden hensynstagen til markernes afgrøde, ja, maaske knap nok 
til bonden og hans dyr. Naar man tager i betragtning, at parforcejagten 
var et ret pludseligt opdukkende fænomen, som den hessiske bonde stod ufor- 
staaende men magtesløs over for, han man maaske ogsaa her en af grundene 
til den utilfredshed, der fremkaldte tanken om udvandring.

Føjer men endelig hertil de ubehageligheder og ødelæggelser, som Syv- 
aarskrigen medførte, har man formentlig de alvorligste aarsager til udvan
dringen fra Hessen i den her omhandlede periode. Forinden var der - som 
fra Pfalz - udvandret mange til Amerika. Herom vidner den odenwaldske ud

vandrersang:

Jetzt ist die Zeit und Stunde da, 
jetzt ziehn wir nach Amerika; 
die Wagen stehn schon vor der Thür, 
mit Weib und Kindern ziehen wir.

Alle die mit und anverwandt 
geben uns zum letzen Mal die Hand. 
Ihr Brüder, weinet nicht so sehr, 
wir sehn uns nun und nimmermehr.



Fra Frankfurteravisen med legationsraad Moritz1 "Avertissements" efter 
kolonister i foraaret 17b9.
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Und wenn das Schiff im Meere Schwimmt,
so werden Lieder angestimmt. 
Wir fürchten keinen Wasserfall 
und denken: Gott ist überall.

Drum wendet euren trüben Blick 
wir hoffen auf ein bessres Glück. 
Den tausend Seelen geht es gut - 
Dies tröstet uns und macht uns Muth.

Det vil af det foranstaaende fremgaa, at Al hedens første kolonister, 
skønt de kom fra et ret snævert geografisk omraade, var temmelig forskel

lige, baade af miljø og aandelig indstilling, og de to hovedgrupper, de 
kunne inddeles i, pfalzere og hesser, havde tilsyneladende hver sine bevæg
grunde for udvandringen og vel ogsaa derfor hver sine forestillinger om 
den tilværelse og lykke, de ventede at finde paa Alheden.

Som nævnt foran indledte den danske legationschef Johan Frederik Moritz 

i april 1759 sin hvervekampagne i Tyskland for at skaffe indvandrere til 
hedeopdyrkningen. I den anledning indrykkede han i de stedlige aviser føl
gende annonce (se fotokopi):

"Ifølge en af Hans kongelige Majestæt i Danmark og Norge m.v. allernaa- 
digst herom udgiven Forordning tilbydes Personer, som vil nedsætte sig i 
øde liggende Distrikter i den til Hertugdømmet Slesvig grænsende Provins 
Jylland, vigtige Friheder. Da der allerede er flere Familier, som har be
nyttet sig af denne kgl. Naade og er rejst til Danmark, saa bekendtgøres 
hermed dette fordelagtige Tilbud for alle, selv i de mindste Byer, i denne 
Egn, saa alle heraf kan se, hvorledes man her igennem faar Lejlighed til 
at fremme Velfærden for sig og sine, saaledes at mange ved den kgl. Beslut
ning nu vil kunde faa opfyldt, hvad man i mange Aar saa brændende har øn
sket sig.

De allernaadigst lovede Friheder bestaar hovedsagelig i følgende Punk
ter:
1. en kgl. dansk Embedsmand vil modtage de ankommende Kolonister og anvi

se dem de Steder, hvor de med størst Fordel kan bosætte sig. Enhver Ko-
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lonist vil faa Fæstebrev paa den tildelte Jord.
2. Kolonisterne og deres Efterkommere i Kolonierne skal nu og for Fremti

den være fri for alle Frugt- (herunder forstaaet Korn-) og Kvægtiender.
3. Kolonisterne skal i 20 Aar være fri for alle kongelige Skatter ag Af

gifter, af hvad Navn nævnes kan.
4. Frihed for alle Udskrivninger (til Soldatertjeneste).
5. Frihed for Pligtkørsel af enhver Art.
6. Frihed for Indkvartering til gennemmarch.
7. Naar en Kolonist dør, skal hans Børn eller Slægtninge, som efterfølger 

ham paa Gaarden, have udstedt nyt Fæstebrev herpaa (Arvefæste).
8. Saafremt Kolonisterne efter de 20 Aars Forløb maatte have nødigt, at 

Frihederne forlænges yderligere, kan de gøre sig Forhaabning om, at det
te vil blive dem bevilget.
Skulle nu en og anden, som ønsker at blive Kolonist, begære yderligere 

Oplysning om det anførte eller andre Forhold, kan man, og maa i hvert fald 
inden Afrejsen, henvende sig til Undertegnede i Frankfurt am Main, hvor 
man vil faa alle nødvendige Oplysninger samt faa udleveret det til Rejsen 
paakrævede Pas.

Johann Friedrich Moritz 
Kongelig Dansk Legationsraad.11

For yderligere at styrke interessen blev en maaned senere overalt op
hængt en plakat af samme indhold som foran staaende, men med den tilfø
jelse, at kolonisterne nu blev lovet rejsepenge bestaaende af 30 danske 
rigsdaler for hver voksen mand, 20 rdr. for hver kvinde og 10 rdr. for 
hvert barn i alderen 12 til 16 aar. Denne godtgørelse skulle kolonisterne 
dog først have udbetalt efter ankomsten til Danmark. Inden afrejsen var 
det imidlertid nødvendigt med et kongeligt pas, og skønt de første pas 
blev udstedt i København allerede den 12. maj, naaede de dog først frem 
til Moritz den 17. juli med det resultat til følge, at det ikke blev mu
ligt at afsende den første kolonne af kolonister før den 28. august. Ef
ter anvisning var kolonnen beordret til at bevæge sig via Lübeck til Jyl
land, men rejsen synes at have været temmelig besværlig for dette første 
hold, som omfattede 15 familier, idet kun 9 familier gennemførte turen og 
naaede Viborg den 17. oktober.

Allerede den 31. august afrejste den næste flok kolonister fra Frank
furt bestaaende af 18 familier, og den 15. og den 25. september afgik an- 



dre kolonner fra Frankfurt. Disse kolonner klarede dog den lange rejse paa 
1200 kilometer noget hurtigere, saaledes at de sidste 18 naaede frem til 
Fredericia den 22. oktober. Dermed havde man for vinterens komme ialt mod
taget 37 familier, hvoraf som nævnt de 9 familier var indkvarteret i Vi
borg, medens de resterende 28 familier blev indkvarteret for vinteren i 
Fredericia.

Allerede i marts aaret efter afrejste en ny større kolonne med kurs mod 
Danmark. Nogle havde heste eller andre trækdyr at spænde for vognen, hvor- 
paa man transporterede sine ejendele, men det har dog nok kun været de fær
reste. Mange maatte selv trække kæren og det maa anses for givet, at de 
fleste af kolonisterne tilbagelagde strækningen til fods.

Ved udgangen af aaret 1761 var ialt ankommet ca. 290 familier, bestaa- 
ende af 1146 personer. Regeringen var nu ved at blive foruroliget over det 
store antal, og Moritz - der gentagne gange havde faaet besked paa at hol
de inde - maatte nu have en kraftig opfordring til helt at stoppe.

Det var ogsaa paa høje tid, for med planlægningen saa det skidt ud. 
Sandheden var nemlig den, at regeringen intet havde gjort for at forberede 
modtagelsen af kolonisterne, ligesom Moritz paa sin side ikke havde taget 
hensyn til, hvem han hvervede, idet han jo fik sin kontante dusør pr. stk. 
Efter Nytaar 1760 stod det imidlertid klart, at de allerede ankomne koloni
ster skulle placeres paa Alheden, og omsider den 16. maj havde man faaet 
transporteret de 9 kolonister fra Viborg samt 17 af kolonisterne fra Fre
dericia op paa Alheden sammen med de udpegede kongelige kommissærer for 
at bese lokaliteterne. I den forbindelse naaede man til enighed om i før
ste omgang at kolonisere Havredal (Frederikshede) og Grønhøj (Frederiks- 
høj), og da kolonisterne ønskede at bo sammen i byer af en vis størrelse, 
besluttedes det at opføre 30 gaarde i hver by, skønt dette klart var for 
meget i forhold til den omkringliggende jord. Herudover besluttedes det 
at opføre 15 gaarde i Frederiksmose, 15 i Frederiksdal og 10 paa Christi- 
anshede. Endvidere skulle der bygges 9 paa Julianehede samt 43 gaarde læn
gere sydpaa paa Randbøl Hede omfattende 13 gaarde i Moltkenberg, 10 gaar
de i Frederiksnaade og 20 i Frederikshaab. Hver gaard skulle bestaa af 
8 fag stuehus og 8 fag udhus, og oprindelig var hver gaard beregnet til 
en familie, men antallet af indvandrede familier havde langt oversteget 
det i København forventede, og med planer om opførelse af ialt 152 gaarde 
og en kendsgerning, der hed ca. 290 indvandrede familier, kan det ikke
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Frederiks Kirke.
Foto: Georg Pe (Lokalhist. Arkiv for Viborg Kommune).



undre, at man naaede en beslutning om to familier paa hver gaard.

Da de i Fredericia indkvarterede kolonister blev informeret om, hvilke 
forhold de ville blive budt oppe paa heden, protesterede de kraftigt og 
flere nægtede at tage imod hedejorden og at aflægge ed til den danske kon
ge. For at skræmme dem, blev 3 af hovedmændene fængslet for nogle dage, • 
hvorefter man valgte at udvise 18 familier med blot 48 timers varsel. Der 
faldt herefter i første omgang nogenlunde ro over tingene.

Byggeriet af de mange kolonigaarde, som jo rent faktisk var lovet til
endebragt inden kolonisternes ankomst, var saaledes daarligt begyndte, da 
de første kolonister ankom til heden, hvorfor de fleste i den første tid 
maatte bo ligesom taterne, i hytter bygget af 1er med lyngtag. Sidst paa 
aaret 1760 var saaledes i Havredal og Grønhøj blot rejst 40 ud af de plan
lagte 60 huse, og kun 22 af disse 40 var forsynet med skorsten og altsaa 
dermed beboelige for vinteren. Resultatet blev da ogsaa, at en del kolo
nister maatte blive boende i deres lerhytter vinteren over. Omsider blev 
dog de lovede gaarde bygget færdige, saaledes at kolonisterne fik lidt me
re taalelige forhold. I øvrigt fremgaar det af regnskaberne, at opførel

sen af de 152 kolonigaarde kom til at koste den danske stat 88.000 rdr., 
svarende til 580 rdr. pr. gaard.

De første kolonister fik i sommeren 1760 udleveret 10 faar til hver 
familie, og i foraaret 1761 indkøbte staten ialt 454 stude af 11 rdr., og 
227 køer af 6 rdr., saaledes at hver familie kunne faa udleveret 2 stude 
en 1 ko. Et problem var imidlertid, at kolonisterne paa grund af det for
sinkede byggeri kom for sent igang med hedeopdyrkningen med det resultat 
til følge, at der endnu i 1761 ingen avl var og følgelig intet foder til 

kreaturerne i den tilstundende vinter. Som følge heraf saa staten sig 
nødsaget til rundt om i Jylland hos bønderne at indkøbe 7200 læs hø og 
halm, som derefter fordeltes mellem kolonisterne.

De følgende aar var en haard kamp for tilværelsen paa den barske hede
jord, og allerede i 1762 ramtes kolonierne af en kvægsyge, hvoraf 85 stu
de og 56 køer døde. Misvækst og sandflugt gjorde ikke tingene lettere, saa 
efterhaanden indskrænkedes antallet af kolonister. Nogle valgte simpelthen 
at rejse tilbage til Tyskland, ikke mindre end 68 familier udvistes i 1763, 
da det stod klart, at de ikke duede som agerdyrkere, og en del familier 
valgte i løbet af 1765 at emigrere til Rusland. Tilbage var ved udgangen 
af 1765 blot 61 familier, der viste sig som en nøjsom, udholdende og dyg-



tig bondebefolkning, som har udgjort grundstammen til mange nulevende fa

milier over hele Danmark.
I de første aar udsattes kolonisterne for forskellige reaktioner fra 

den danske befolknings side: forundring, foragt og ikke mindst misundelse. 
Man havde selv sagt nej til at paatage sig opgaven med at opdyrke heden, 
og nu kom saa disse fremmede, som paatog sig en umulig opgave. Det viste 
sig imidlertid snart, at de fremmede ikke var saa daarlige endda, og med 
sig bragte de vor nationalspise kartoflen, hvad der gav dem det endnu kend
te tilnavn "kartoffeltyskere".

Paa Frederiks kirkegaard staar en sten til minde om de i nvandrede ko
lonister, som kom til Alheden 1759-1762. Stenen har følgende indskrift: 
"1759-1959. Fra fremmed Land de kom og Danmarks Sønner blev, her i Sten 
dem Slægten Minderuner skrev. Agricola - Betzer - Bitsch - Braüner - Bar
thel - Cramer - Dickes - Dürr - Frank - Harritz - Herbei - Schmidt - Her
mann - Herold - Jung - Krath - Kriegbaum - Laier - Lauth - Marquard - Moul 
- Morratz - Marcher - Phil bert - Rost - Schønhlider - Wacher - Wendel - 
Winkler - Würtz."

Litteratur: Vald. Andersen: "Alheden" og "Den jyske Hedekolonisation".



Anetavle
for

Niels J. Wackerhausen
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Mariane Sørensdatters 
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Interessen for nærværende 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 redegørelse 
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, kancelli korrespon
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, ar 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. Og endelig sidder her 
den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, 
dels fordi han til ful de behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen 
af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre ka-
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tegorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa 
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 over 
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 en 
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 fra 
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 præste- 
gaarden. 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. midten 
af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirke
bøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der 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 hjem
meværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandler 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 e- 
jer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne 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-tallet. 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.
Skifteprotokol1 erne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, 

hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efter
ladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I 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 inablandet 

i retssager, medens jordebøgerne 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 bestillingsmænd 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 forfædre.

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.



1. GENERATION

Ane 2 Niels Jacobsen Wackerhausen
i lighed med sine forfædre ofte blot kaldet Wacker, er født den 9. maj 
1814 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han døde den 20. februar 1897 
samme sted.

Han blev døbt den 17. juli 1814; konen Cathrine Margrete Andreasdatter 
fra Torning sogn bar ham til daaben, og faddere var kolonisten Anders Vil- 
lumsen, skoleholder Andreas Laier, gaardmand Niels Skov fra Torning sogn 
og Andreas Murmester fra Torning.

Niels Jacobsen Wackerhausen blev gift den 26. september 1840 i Torning 
med

Ane 3 Mariane Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var kolonisterne Jens Sørensen fra Frederiksmose 
og Jesper Jensen fra Christianshøj.

Mariane Sørensdatter er født den 4. december 1807 i Sdr. Knudstrup, 
Torning sogn, og hun døde den 6. november 1880 i Frederikshøj.

Ved daaben blev hun baaret af Christen Jørgensens hustru fra Engesvang, 
og faddere var Christen Jørgensen, Peder Ravnholt og dennes hustru fra 
Graae samt Jens Madsen fra St. Graaeskov.

Niels Jacobsen Wackerhausen ses den 31. august 1842 af faderen at have 
faaet skøde paa fødegaarden i Christianshøj omfattende bygninger, besæt
ning, redskaber og indbo. Den 3. september 1842 fulgte fæstebrevet paa de 
til gaarden hørende jorder, udstedt paa Viborg Amtsstue af kammerraad og 
amtsforvalter Niels Morville. Det fremgaar heraf, at der var tale om et 
jordareal af hartkorn 1 td. 1 skp. 1 1/8 alb., som Niels Jacobsen Wacker- 
hausen nu efter faderen fik fæste paa paa livstid. I øvrigt oplyses, at 
gaardens besætning havde en værdi af 45 rdr. sølv.

I folketællingen 1845 ses Niels Jacobsen Wackerhausen opført som 31- 

aarig kolonifæster. Han og hustruen havde da endnu blot sønnen Jacob, 5 
aar gammel, og endvidere nævnes paa gaarden den 17-aarige tjenestekarl 
Jens Pedersen Ravn. Naar Niels Jacobsen Wackerhausens forældre ikke nævnes 

som aftægtsfolk paa gaarden det aar, skyldes det, at faderen da var afgaa- 
et ved døden, medens stedmoderen havde valgt at bosætte sig andetsteds.

I folketællingen 1850 opføres Niels Jacobsen Wackerhausen nu som 36- 
aarig kolonifæster. Foruden han og hustru nævnes parrets 3 børn, Jacob,



10 aar, Søren, 5 aar, og Jens, 2 aar gammel.

Efter 90 aars fæsteforhold i kolonierne og paa et tidspunkt, hvor fæste
væsenet de fleste steder i landet forlængst var ophørt, besluttedes det om
sider at ophæve fæsteforholdet mellem staten og kolonisterne, saaledes at 
disse blev selvejere. Overdragelsen skete i henhold til en vedtaget lov af 
31. marts 1852, men det er vel tvivlsomt, om kolonisterne naar det kom til 
stykket, egentlig var særlig interesseret heri; det var nok snarere et 
spørgsmaal om, at staten nu blev fri for sine forpligtelser overfor dem. 
Ændringen berørte dog ikke kolonisternes tiendefrihed, og desuden paatog 
staten sig ogsaa fremover at lønne koloniens lærere. Overdragelsen af jor
derne til fæsterne foregik i øvrigt uden krav om udbetaling, saaledes at 
købesummen blev staaende som prioritet i ejendommen, og den 25. marts 1854 
blev kolonisternes skøder, udstedt af Kong Frederik VII, tinglyst. Det 

fremgaar heraf, at Niels Jacobsen Wackerhausen nu blev ejer af matrikel 
nr. 4 i Frederikshøj, som ved ommatrikuleringen i 1844 havde faaet tillagt 
et nyt hartkorn paa 5 skpr. 1 1/4 alb., og for hvilket Niels Jacobsen Wa- 
ckerhausen skulle betale et beløb paa 97 rdr. og 671 skill., hvilket beløb 
stadig adskillige aar senere ses tinglyst som statskassens første-priori
tet i ejendommen, hvorpaa der endvidere hvilede en gæld paa 200 rdr., som 
Niels Jacobsen Wackerhausens far mange aar i forvejen havde optaget, og 
som han selv den 11. juni 1760 fornyede ved at indbetale det gamle laan og 
optage et nyt laan paa 200 rdr. hos skolelærer Aaboe i Engesvang mod an
den-prioritets panteret i ejendommen.

I 1867 afhændede Niels Jacobsen Wackerhausen en større del af det hede- 
og moseareal, som hørte under gaarden, saaledes at denne herefter opføres 
som matrikel nr 4a med et hartkorn paa 2 skpr. 2 alb.

Den 3. oktober 1875 ses Niels Jacobsen Wackerhausen derpaa at have ud
stedt et skøde paa matrikel nr. 4a til sønnen Jens (IV.), som derefter 
paatog sig at forrente og til sin tid udbetale den paa boet hvilende gæld 
i henhold til panteobligationen af 1860 paa 200 rdr., som nu konvertere
des til 400 kroner. Endvidere skulle sønnen betale gælden til statskassen, 
der nu udgjorde en rest paa 81 kroner og 25 øre, og endelig skulle han 
svare forældrene en nærmere bestemt aftægt i henhold til en parterne imel
lem udstedt aftægtskontrakt. Til gengæld skulle ejendommen matrikel nr. 4a 
i Christianshøj med paastaaende bygninger m.m. "herefter tilhøre ham og 
arvinger med alle de herligheder og rettigheder samt byrder og forpligtel-



ser, hvormed jeg selv i henhold til fornævnte mit skøde har ejet samme som 
en del af min tidligere samlede ejendom, fri og frelst for enhvers beføje
de krav eller tiltale og uden andre foregaaende end de her nævnte forhæf
telser". Overdragelssummen udgjordes saaledes dels af 481 kr. og 25 øre, 
for hvilket beløb sønnen overtog gælden, dels af aftægtskontrakten hvis 
værdi for en 5-aarig periode sattes til 550 kr. En vedføjelse paa skødet 
fortæller imidlertid, af hensyn til brugen af det stemplede papir, at e- 
jendomsværdien vurderedes til 500 kr. mere end den berigtigede købesum. I 

øvrigt er skødet paaført en kvittering fra en repræsentant for bestyrelsen 
for den frivillige fattigkasse, idet parterne i forbindelse med handelens 
indgaaelse havde givet 25 øre til kassen.

Den i forbindelse med skødet udstedte aftægtskontrakt har folgende ord
lyd:

"Underskrevne Jens Nielsen, som i dag af min fader Niels Jacobsen Wa- 
cherhausen har modtaget skøde paa parcellen, mtr. nr. 4a af den ham hidtil 
tilhørende ejendom i Væster Christianshøj, Kragelund sogn, hvilken parcel 
er ifølge indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 31 marts 1875 
skyldsat for hartkorn 2 skpr. 2 alb., gammel skat 6 kr. og 63 øre, tilfor
pligter her ved mig og bemel te parcels efterfølgende ejere at yde mine 
forældre, fornævnte min fader Niels Jacobsen Wacherhausen og hans hustru 
min moder Mariane Sørensdatter, saalænge nogen af dem er i live frit og u- 
den vederlag følgende aftægt:

1.
Jeg leverer dem aarligt: 3 tdr. rug, 2 skpr. byg eller boghvedegryn, 

1 skp. bygmalt, leveres med halvdelen hver 1 mai og hver 1 november, 16 
pd. skært saltet og tørret midtsideflæsk, der leveres hvert aars 1 febru
ar, 12 pd. smør, nemlig 1 td. den første dag i hver maaned, 4 snese hønse
æg, nemlig en snes hver 1 februar, 1 mai, 1 august og 1 november. Alle 
nævnte varer skulle være gode, rene, sunde og forsvarlige handelsvarer og 
til de bestemte tider leveres til aftægtsnyderne paa deres bopæl eller 
hvilket andetsted - dog indenfor en afstand af 2 mile fra ejendommen - de 
maatte bestemme. Naar den ene af aftægtsnyderne er afgaaet ved døden ydes 
hver gang kun halvdelen af de i denne post anførte varer til den efterle
vende.

2.
Jeg leverer dem aarligt 5000 skudtørv af almindelig størrelse som brænd



selstørv og af god bonitet, hvilke torv jeg i rette tid lader skære, røgte, 
og i tør tilstand hjemfører til aftægtsnydernes bopæl, eller det sted, dis
se paavise, dog ikke over 1/4 mil fra ejendommen.

3.
Jeg fodrer hver vinter tvende faar for dem og græsser ligeledes hver 

sommer indtil indbindingstid deres 2 faar tilligemed yngel, begge dele, 
saavel fodring som græsning forsvarlig, ligemed mine egne faar i samme rum 
og under samme røgt, tøjring eller bevogtning som disse.

4.
Dersom aftægtsnyderne eller den længstlevende af dem skulle ønske at 

tage bopæl hos mig og derom give mig underretning 3 maaneder forinden de 
ville udflytte, da indrømmes dem samme indtil den længstlevendes død, i en 
af stedets bygninger, hvor jeg efter deres anvisning indretter til dem en 
beqvemme, sund og hyggelig beboelseslejlighed, mindst 3 fag stor, med stue, 
kammer og køkken, med skorsten og arnested, samt med særskilt udgang, lige
som jeg og indrømmer dem fornødent husrum til deres brændsel. Denne bebo
elseslejlighed holder jeg til enhver tid forsvarlig vedlige paa tag og 
fag, ud- og indvendig. Endvidere have aftægtsnyderne til enhver tid fri, u- 
hindret brug af stedets bagerovn og brøggers, bage- og brøggerredskaber, 
brønd, vandsted, gaardsplads, veje og stier.

5.
Jeg besørger saa ofte de forlange det og paa den maade de ønsker deres 

korn formalet, deres brød tillavet og bagt og deres øl brygget. Alt uden 
nogen udgift for dem. Dersom aftægtsnyderne tage bopæl hos mig, saaledes 
som i 4 post er anført, forskaffer jeg dem i tilfælde af deres sygdom el
ler svaghed al fornøden og forsvarlig pleje og opvartning, og naar de ved 
døden afgaar, bekoster jeg deres anstændige jordefærd efter egnens skik og 
brug, hvorimod deres efterladenskaber ved den længstlevendes død da tilhø
rer mig.

6.
Værdien af den her betingede aftægt anslaas med hensyn til loven og 

brugen af det stemplede papir til 110 kr. aarligt hvilket udgjør for 5 aar 
550 kr., skriver femhundredeogfemti kroner.

Til sikkerhed for den promte og i alle maader skadesløs opfyldelse af 
denne aftægtskontrakt giver jeg herved prioritet og panteret næstefter 
200 rdr. (400 kr.) og 41 rdr. (82 kr.), eller tilsammen 482 kr. priori-
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tetsgæld i forbemelte i dag tilskødede ejendom med bygninger, avl og af
grøde, hvorhos bemærkes at ejendommen indestaar for nævnte pantegæld 200 
rdr. samt restgæld til statskassen c. 41 rdr.

7.

I tilfælde af søgsmaal angaaende opfyldelse af denne aftægtskontrakt 
eller noget deraf dependerende følges forordningen af 25 januar 1828.

At denne aftægtskontrakt, hvoraf aftægtsyderen har modtaget en 1igely- 
dende bekræftet genpart, saaledes er oprettet og vedtaget bekræftes herved 
med contrahenternes vidnefaste underskrift.

Christianshøi den 8 October 1875

Jens Nielsen Wacherhausen Niels Jacobsen Wacherhausen."
Niels Jacobsen Wackerhausen og Mariane Sørensdatter boede herefter paa 

aftægt hos sønnen indtil deres død i henholdsvis 1880 og 1897. I øvrigt 
ses sønnen Jens at have drevet gaarden i Christianshøj indtil 1912, da 
han afhændede den til sin søn Christen Laursen Wackerhausen.

Niels Jacobsen Wackerhausen og Mariane Sørensdatter havde i deres ægte
skab børnene: I. Jacob, født 1841, II. Søren, født 1844, død samme aar, 
III. Søren, født 1845, IV. Jens, født 1848, og V. Jacobus, født 1851. Dis
se børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.



2. GENERATION

Ane 4 Johann Jacob Wackerhausen 
hvis fordanskede navn var Jacob Jacobsen Wackerhausen, er født ca. 1778 i 
kolonien Frederikshede (Havredal), Frederiks sogn, hvis kirkebog desværre 
er gaaet tabt før 1813 i forbindelse med en brand i præstegaarden. Han 
døde den 14. december 1843 i Christianshøj, Kragelund sogn.

Johann Jacob Wackerhausen blev gift første gang senest 1806 med

Ane 5 Dorthe Kirstine Rasmusdatter
men vielsen er forgæves søgt i Kragelund, Funder, Torning, Karup, Hørup, 
Levring, Bording, Ikast, Sunds, Them, Linaa, Gødvad, Balle, Sinding, Serup, 
Sejling, Sjørslev, Vroue, Resen og Viborg sogne.

Dorthe Kirstine Rasmusdatter er født ca. 1776, men hvor hun er kommet 
fra, og hvor vielsen har fundet sted, har det desværre ikke trods grundig 
efterforskning været muligt at klarlægge. Ved børnenes daab optræder ikke 
faddere som synes at have familiemæssig relation til Dorthe Kirstine, der 
i øvrigt ses at være afgaaet ved døden den 13. december 1833 i Christians
høj, i kirkebogen angivet 571 aar gammel. Johann Jacob Wackerhausen ind
gik derefter nyt ægteskab med Maren Knudsdatter, der var enke efter Jens 
Jespersen Gildbak i Stenholt, Kragelund sogn, og som afgik ved døden den 
14. januar 1847 i Christianshøj.

Johann Jacob Wackerhausen og første hustru flyttede i forbindelse med 
ægteskabets indgaaelse til Christianshøj, hvor de overtog den gaard, som 
Niels Pedersen indtil da havde siddet paa, og som denne i henhold til en 
kontrakt af 25. februar 1807 overdrog Johann Jacob Wackerhausen. Selve fæ
stebrevet er udstedt paa Viborg Amtsstue den 11. november 1810 og har føl

gende ordlyd:
"Underskrevne Michael Rodewald Giørup landvæsenscommisair og amtsfor

valter for Viborg amt, giør hermed vitterlig, at da colonisten Niels Pe
dersen i Christianshøj, Kragelund sogn, Hids herred, Aarhus (stift) amt, 
ved contract af 25 februar 1807, som af amtet er approberet og i verifi
ceret genpart er dette original fæstebrev vedhæftet, har afstaaet hans hid
til i fæste havte coloniegaard, beliggende i Christianshøj, Kragelund 
sogn til Jacob Jacobsen af Frederikshede, det tyske sogn paa Alheden, 
hvilken gaard er staaende for ager og engs hartkorn 2 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr.



3/4 alb., og bemelte Jacob Jacobsen siden den tid har haft i besiddelse 
og brug, men hvorpaa han hidtil ikke har været meddelt formelig fæstebrev, 
saa haver jeg paa embedsvegne stæd og fæstet, ligesom jeg hermed stæder og 
fæster til fornævnte Jacob Jacobsen fra Frederikshede den gaard i Christi
anshøj i Kragelund sogn, som Niels Pedersen sidst har havt i fæste paa føl
gende vilkaar:

1.
Jacob Jacobsen og hustru maa deres livstid nyde, bruge og beholde be

melte gaard, hvis bygninger bestaar af fag stuehus og fag lade og udhus 
(antallet af fag er desværre ikke oplyst, blot er der gjort plads hertil 
i teksten) med alle dens tilliggende og tilhørende ejendomme.

2.
Fæsteren er forpligtet, at holde gaarden efter fæstepligt forsvarlig 

vedlige, dens avling forbedrer samt vedbørligen dyrker og driver, ligesom 
og at være ansvarlig for besætningen eller dens værdie 90 rdlr. saavel som 
gaardens inventarium af vogn, plov og harve til avlingens drift; Og som 
fæsteren er forbunden at holde saa meget kvæg ved gaarden, især stude, ki- 
ør og faar, at samme stedse kan være af 90 rdr. værdie, saa forpligtes og 
fæsteren at beflitte sig aarlig paa ydermere kvægs tillæg og hol del se ved 
gaarden til avlingens desto bedre bedrift.

3.
Fæsteren er pligtig til i rette tid at udrede og betale alle af stedets 

hartkorn paabudne eller herefter paabydende skatter med hvad videre af 
hartkornet bør udredes i overensstemmelse med den kongelige resolution af 
16 marts 1796 og det kongelige rentekammers skrivelse af 23 October 1802.

4.
Fæsteren er forbunden til at underkaste sig alle de bestemmelser, som 

ved den kongelige resolution af 16 marts 1796 vorde fastsatte ved Alhe
dens coloniesteders overdragelse til fuld ejendom i sin tid.

5.

Stedets bygninger som ere assureret i Landets almindelige Brandkasse, 
er fæsteren forbunden til stedse at holde forsikrede.

6.
Fæsteren er det tilladt at afstaa den herved til fæstede gaard med til

liggende ejendomme til et af hans børn, slægtninge eller fremmed, naar ik- 
kuns den, gaarden overlades til, er duelig og beqvem eller sufficiant gaar-

'xX. A 



den at forestaa og bedrive, dog skal ved slig forandring af gaardsbesidder, 
altid i forvejen derom giøres ansøgning til forventende approbation, hvoref

ter nyt fæstebrev til fæsteren eller efterkommerne bliver at udfærdige.
7.

Skal fæsteren ifølge forordningen af 8 juni 1787 vise hans foresatte 
hørrighed og lydighed i at efterkomme hans pligter samt iøvrigt holde sig 
Hans Majestæts love og anmodninger efterrettelig, alt under dette fæstes 
forbrydelse og tab."

Johann Jacob Wackerhausen sad blot som enefæster paa gaarden indtil 
1813, da han i henhold til et udstedt fæstebrev afhændede halvparten af 
gaarden med et hartkorn paa 1 td. 1 skp. 1 7/8 alb. til Jacob Nicolajsen 
fra Frederikshede.

Efter Johann Jacob Wackerhausens første hustru Dorthe Kirstine Rasmus- 

datters død blev der den 14. marts 1834 paabegyndt skifte i boet med en 
registrerings- og vurderingsforretning over samtlige boets effekter. Skif
teforvalter var Carl Andersen fra Viborg, der mødte som fuldmægtig for 
kammerraad, amts- og koloniforvalter Morville, og som blev bistaaet af 
sognefoged Anker Andersen og Jesper Jensen af Kragelund som vitterligheds- 
og vurderingsmænd. Som arvinger nævnes foruden enkemanden selv børnene 
Rasmus, 27 aar, Peder, 25 aar, Anne Cathrine, 22 aar og ugift, Niels (Ane 
2), 20 aar, og Cathrine Margrethe, 17 aar gammel. Værgemaalet for de to 
piger paatog faderen sig.

Boets registrering og vurdering udviser et efter den tids forhold tem
meligt fattigt fæstebondemiljø. I stuen nævnes saaledes blot: et fyrre
træsbord og to bænke, et skab, et hængeskab, en kiste, to stole, et skrin, 
en jernbilæggerkakkelovn, to smaa hylder, to tinrækker, et fuglebur, en 
spinderok, et par karter og to opslagne sengesteder, hvor der blot nævnes 
to vadmelsoverdyner og vadmelsunderdyner samt et lagen. Den mest værdi
fulde effekt i stuen var kakkelovnen, der vurderedes til 7 rdr., medens 
alle øvrige effekter blot havde en værdi af 1 rdr. eller derunder. Afdø

des garderobe synes alene at have bestaaet af en sort kjole, en grøn kjole 
og et sort forklæde, og i køkkenet nævnes en jerngryde, en stegepande, 
seks stenfade, en kærne, en balje, et kat, en øltønde, en spand og en 
strippe, et gammelt dejtrug, to løbe, en skorstenslænke, en ildtang, to 
halmløbe og en gammel spand.

Herudover nævnes i gaarden en arbejdsvogn, vurderet til 3 rdr., en
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plov, sat til 4 rdr., en harve, 1 rdr., en slibesten, en trillebør, en 
hakkelseskiste med kniv, et sæt studetøj, et kornmaal, en langt svinetrug, 
en fork, en rive, en fiskestang med tilbehør, en høle med drag, to tørve- 
spader, en sav, en greb, en skovl, en kartoffel hakke, en lille fork, to- 
navere og en økse. Endelig kan nævnes, at gaardens besætning bestod af et 
par graabrogede stude, sat til 40 rdr., to køer, sat til 22 rdr., og otte 
faar til 11 rdr.

Boets aktiver androg herefter 110 rdr., men herfra gik 45 rdr. sølv 
svarende til 46 rdr. 39 skill., idet det var det beløb, som Johann Jacob 
Wackerhausen skulle svare til for besætningen. Egentlig skulle han i hen
hold til sit fæstebrev svare for en besætning til en værdi af 90 rdr., men 
da han i 1813 fraskrev sig halvdelen af gaarden overtog den nye fæster sam
tidig halvdelen af besætningen.

"Derpaa tog mændene colonibygningerne i øjesyn og befandtes sammes 
brøstfæld (forfald, som skulle istandsættes) at ville beløbe sig til om
trent 55 rdr. sedler, at saavidt den paa boet satte vurdering som den an
satte besætning er efter bedste skiønnende beregnet, det bekræftede mændene 

med lovens eed, saa sandt hjælpe dem Gud og hans hellige ord". Endvidere 
forklarede enkemanden, at han skyldte Niels Andersen i Hauge, Vinderslev 
sogn, 250 rdr. i henhold til en udstedt obligation, og hermed sluttede i 
første omgang forretningen.

Den afsluttende skifteforretning fandt sted aaret efter den 12. februar 
1835 paa Viborg Amtsstue, hvor blot enkemanden mødte op. Det tog her ikke 
lang tid at fastslaa, at boets aktiver var paa 64 rdr., medens passiverne 
var paa 305 rdr., hvortil kom skifteomkostninger paa 3 rdr. Boet var saa- 
ledes insolvent, saa der kunne intet blive til arv og deling.

Johann Jacob Wackerhausen fortsatte driften af gaarden, og i folketæl
lingen 1834 for kolonien Christianshøj figurerer han her som 58-aarig kolo
nifæster sammen med sine to yngste døtre Cathrine Margrethe, 18 aar, og 
Johanne Marie, 12 aar gammel. I folketællingen 1840 er han atter at finde 
her som koloni fæster, nu sammen med sin anden hustru Maren Knudsdatter, 
og sønnen Niels, til hvem Johann Jacob Wackerhausen derpaa den 31. august 
1842 afhændede fæstet paa gaarden med et hartkorn paa 1 td. 1 skp. 1 1/8 
alb. og bygninger paa 8 fag stuehus, 8 fag staldhus og 8 fag udhus samt 
en besætning paa to stude, en ko og ti faar og redskaber bestaaende af en 
jernbeslagen vogn, en plov og en harve. I forbindelse med overtagelsen 



forpligtede sønnen Niels sig til at indfri den paa boet hæftende gæld til 
Niels Andersen i Hauge paa 200 rdr., og endvidere forpligtede han sig til 
en vis aftægtsydelse til faderen og stedmoderen. De gamle reserverede sig 
saaledes et stykke jord, Holm kaldet, med tilhørende tørvemaal, hvorpaa 
de skulle have opført et aftægtshus, som ved den sidstes død skulle falde 
tilbage til gaardens beboer. Jorden skulle sønnen vederlagsfrit pløje, 
harve og saa for de gamle samt indbjærge afgrøder for dem. Endvidere skul
le han opgrave, bjærge, røgte og hjemkøre for dem aarligt 20 læs hedetorv 
af 8 snese og 10 læs mosetørv af 20 snese pr. læs. Paa kolonigaardens græs
arealer skulle de to gamle endelig have ret til fri græsning til to køer 
og ti faar.

Johann Jacob Wackerhausen fik i sit første ægteskab med Dorthe Kirstine 
Rasmusdatter børnene: Rasmus, født den 17. januar 1807, Peder, født den 
17. november 1810, Anne Cathrine, født den 29. marts 1812, Niels (Ane 2), 
født den 9. maj 1814, Cathrine Margrethe, født den 4. april 1816, og ende
lig Johanne Marie, født ca. 1822.

Ane 6 Søren Hansen
er født 1781 i Graagaarde, Torning sogn, og han døde den 23. april 1861 i 
Sdr. Knudstrup, Torning sogn.

Han blev døbt den 25. marts 1781; Mette Nielsdatter fra Sdr. Knudstrup 
bar ham til daaben, og faddere var Peder Andersen fra Graagaarde, Søren 
Andersen fra Sdr. Knudstrup, Esper Villumsen fra Torning og Rasmus Ander
sens hustru fra Nr. Knudstrup.

Søren Hansen blev gift den 1. februar 1806 i Torning med

Ane 7 Ane Jørgensdatter
Forlovere ved vielsen var Peder Madsen Ravnholt fra Graae og Anders 

Jørgensen fra Over Frederiksmose.
Ane Jørgensdatter er født 1776 i Stenrøgel, Torning sogn, og hun døde 

den 28. marts 1869 i Sdr. Knudstrup.
Hun blev døbt den 1. december 1776; Ane Kirstine Nielsdatter fra Ndr. 

Hvam bar hende til daaben, og faddere var Christen Nielsen fra Ndr. Hvam, 
Strange Christensen fra Stenrøgel, Jens Hindberg fra Graaskov og Gantzhorns 

hustru fra Stenrøgel.



Ifølge en købekontrakt af 14. oktober 1805 og efterfølgende skøde af 
22. juni 1806 ses Søren Hansen af Søren Andersen i Sdr. Knudstrup at have 
købt dennes gaard her af hartkorn 1 td. 3 skpr. 1 fjdkr. li alb. formedelst 
280 rdr., som fordelte sig med en panteobligation paa 150 rdr. til sælge
ren og overtagelsen af første-prioritets pantegæld til den kongelige kre- 
ditkasse paa 85 rdr. og en gæld til Hr. inspektør Brøgger paa 45 rdr. Af 
det udstedte skøde fremgaar det, at Søren Andersen og Søren Hansen var i 
familie, saaledes at sidstnævnte var en halvbrodersøn til Søren Andersen. 
Den nærmere forklaring er den, at Søren Hansens farmor Inger Olufsdatter 
(Ane 25) i sit første ægteskab med Anders Graa var mor til nævnte Søren 
Andersen.

I folketællingen 1845 opføres Søren Hansen paa gaarden i Sdr. Knudstrup 
sammen med hustruen og sønnen Jørgen Sørensen, 24 aar, samt den 32-aarige 
Ane Cathrine Jacobsdatter, der var ugift og i pleje fra sognets fattigvæ
sen.

I øvrigt synes Søren Hansen at have klaret sig nogenlunde godt rent ø- 
konomisk, og i 1814 hjemkøbte han kirkekorn- og kirkekvægtienderne af 
gaarden samt i 1831 kongekvægtienden. Den 27. december 1849 afhændede han 
derpaa gaarden, der havde matrikel nr. la, og hvis hartkorn nu var ansat 
til 1 td. 1 fjdkr. 1/4 alb., til sønnen Jørgen Sørensen formedelst 2000 
rdr., hvoraf de 200 rdr. var en nærmere bestemt aftægtsydelse. I øvrigt 
ses sønnen samme dag at have frasolgt en parcel med et hartkorn paa 3 
skpr. 3 fjdkr. 11 alb., utvivlsomt for at skaffe penge til overtagelsen.

Selve den oprettede aftægtskontrakt mellem paa den ene side Jørgen Sø
rensen og paa den anden side forældrene Søren Hansen og Ane Jørgensdatter, 
oplyser i sine hovedpunkter, at sønnen skulle indrette forældrene en af
tægtsbolig med stue og køkken i de 3 sydligste fag af stuehuset. Paa deres 
aftægt maatte forældrene medtage to senge med tilhørende sengetøj, et bord, 
en dragkiste, to stole, en greb og en skovl samt diverse køkkenredskaber, 
som alt faldt tilbage til gaarden ved den længstlevendes død. I aftægtsbo
ligen skulle sønnen derefter aarligt levere sine forældre 4 tdr. rug, 4 
skpr. byg, 4 skpr. boghvedegryn, 2 lispund (16 kilo) saltet og tørret 
flæsk, skaaret midt af siden, 1 lispund smør, 1 lispund sommerost, 4 sne
se æg, 4 skpr. bygmalt og 3 tdr. spisekartofler. Fra den 1. maj til den 1. 
november skulle forældrene daglig have leveret 2 liter sødmælk og resten 
af aaret 1 liter. Endvidere skulle Jørgen Sørensen fodre og græsse fire 



faar med deres yngel for forældrene og til i Idebrændsel aarligt levere dem 
16 læs skudtørv af 24 snese og 3 traver god brændelyng. Endelig var han 
forpligtet til hvert aar at tilberede dem et stykke jord i marken, hvor 
de kunne udlægge 1 skp. tidlige kartofler, og tilføre jorden den fornødne 
gødning.
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3. GENERATION

Ane 8 Johann Jacob Wackerhausen 

er født den 4. maj 1751 i Kohlhof (eller Bussenbrunner Hof) et par kilome
ter øst for Heidelberg, og han døde den 31. august 1835 i Trehuse, 0. Fre
deri kshede i Frederiks sogn.

Han blev døbt den 6. maj 1751 i Providenzkirche i Heidelberg, og som 
faddere nævnes Johann Jacob Schneider, fæster i Bussenbrunner Hof, Kohlhof 
og dennes hustru Anna Margaretha Mack.

Johann Jacob Wackerhausen blev gift første gang 1774 eller 1775, utvivl
somt i Frederiks, med

Ane 9 Catharina Elisabeth Marquardt

Hun er født den 4. december 1752 mellem klokken 10 og 11 om formidda
gen i Gronau by og sogn, grevskabet Erbach-Schönberg i Odenwald, og hun 
døde ca. 1791 i Frederikshede (Havredal), Frederiks sogn.

Johann Jacob Wackerhausen var nu enkemand i nogle aar, hvorpaa han blev 
gift anden gang mellem 1797 og 1801 i Frederiks med Anna Margaretha Jung, 
der var enke efter den i 1796 i en alder af 46 aar afdøde Johann Philipp 
Friderich Breiiner. Hun er selv født 1750 i Zwingenberg an der Bergstrasse, 

Hessen-Darmstadt, som datter af senere kolonist i Frederikshøj (Grønhøj) 
Johannes Jung og hustru Anna Catharina Katzenberger.

Johann Jacob Wackerhausen ses i 1770 at have faaet fæste paa halvgaar- 
den nr. 12 i kolonien Frederikshede efter faderen, der havde haft gaarden 
i de forudgaaende 10 aar siden familiens ankomst til Frederiks sogn.

I den første tid efter ægteskabets indgaaelse havde Johann Jacob Wacker- 
hausen en del problemer med sin svigerfar Johann Peter Marquardt (Ane 18). 
Striden de to imellem drejede sig om Johann Jacob Wackerhausens hustru, 
som øjensynlig - efter svigerfaderens opfattelse - af svigersønnen misbrug
tes ved at blive sat til for haardt arbejde. Paa et vist tidspunkt kom det 

til et direkte sammenstød, hvorefter Johann Jacob Wackerhausen valgte at 
indbringe sagen for koloni forvalteren, til hvem han skrev et brev af føl
gende indhold:

"Velædle Hr. Forvalter.
Da min Svigerfader Peter Marquardt Tid efter anden og nu sidst i Gaar 

den 1. August har været i mit Huus og fordret det, han en Gang har givet 



mig til Medgift med min Kone, og derhos forbyder min Kone, at icke skal 
røre hendes Hænder til nogen Slags Arbejde, men alene kuns æde og drikke, 
hvilket er icke nogen Nytte og Gavn for nogen af Siderne, hvorimod jeg er 
nødsaget at andrage min Nød for Hr. Forvalter, det hand herudi er mig be
hjælpelig, det sligt icke skulde tage for megen Overhaand; Ja, han blev 
saa grov til sidst, at jeg maatte vise ham Døren, hvorover han trak mig i 
Haaret og slog mig under øret; Ja, kaldte paa hans Kone at hun skulde tage 

ham hans Høele, som han vilde hucke i mig og .... hvilket Jacob Breuner 
kand være Vidne til. Ja, han har og sagt til min Kone, at hun skulde øde 
og sælge, hvad hun kunde, at jeg derover maate liide, hvilket jeg kan be

vidne med Erlandt Skomager.
Friederiksheede, den 2. August 1775 

Johann Jacob Wackerhausen."

I en "designation over de Fæste Forandringer, som ere forrefaldne ved 
Colonierne paa All-Heeden pro 1780" oplyses om Johann Jacob Wackerhausen, 
at hand "har foruden sin iboende (Gaard) haft i nogle aars tid til Søsken
debarn Andreas Fillers Gaard under bedrift formedelst denne sidstes Ungdom." 
Det hedder videre, at "bemelte Andreas Filler som en meget skikkelig Ung
karl har nu i Aar selv antaget sig sin Gaard Nr. 11 i Byens østergade". 
Ved samme lejlighed havde Johann Jacob Wackerhausen til Andreas Filler af
givet den besætning og de redskaber og inventar, som hørte dennes gaard 
til. Nævnte Andreas Filler var i øvrigt fætter til Johann Jacob Wackerhau- 

sen, idet deres mødre var søskende.
I vinteren 1782-1783 synes en del kolonister at have mistet kreaturer, 

som døde af sult og kulde. En af de der blev ramt, var Johann Jacob Wa- 
ckerhausen, og saavel han som en anden kolonist, Siegmund Döhr, indsendte 
derpaa ansøgninger om økonomisk hjælp, hvilket førte til følgende brev:

"Pro Memorial
HaUnder 24 (forrige maaned) er mig fra det Kongl. Rente Kammer tilskre

vet saaledes:
Ved 2^e hertil indkomne Ansøgninger af 28^e Apriil sidstleden anholdte 

Colonisterne Siegmund Döhr og Jacob Wackershauser af Friderichsheede om at 
forundes nogen Hielp til Plov-Studes Ind-Kjøb i de for dem bortdødes Sted. 
Men da Man allerede under 5te April dette Aar, har bevilget fornævnte Sieg

mund Döhr et Laan af den Kongelige Casse paa 10 Rd., hvorved det maa have 
sit Forblivende, ligesom Man ei heller for Consequencens Skyld kan tilstaae 
Jacob Wacherhausen den af ham ansøgte Hielp: Saa ville Herr Kammer Herre 



og Amtmand Buchwalt behage at tilkiendegive Suppl i canterne saadant til 
fornøden Efterretning.

Som herved comuniceres Deres Velærværdighed med Anmodning af bekiendt- 
giøre samme for de 2e*6 Supplicanter Siegmund Döhr og Jacob Wackershausen 

af Friderichsheede
Randers den 3^e Juni 1783

Buchwalt."
I august 1784 blev der foretaget en synsforretning, der skulle kaste 

lys over alle kolonisternes økonomiske forhold. Vurderingen var alene ret
tet mod brøstfældigheden paa bygningerne med en angivelse af, hvad det 
ville koste at udbedre skaderne, og besætningens værdi i penge, medens ud
sæden af korn og kartofler o.s.v. ikke var medregnet ved vurderingen og 
heller ikke indbo og kantante aktiver. Af opstillingen fremgaar, at der i 
koloniomraaderne ialt var tale om 92 ejendomme med en samlet brøstfæl dighed 
paa 1715 rdr. og en samlet besætningsværdi paa 4252 rdr. For saa vist an- 
gaar Johann Jacob Wackerhausen oplyser, at hans besætning havde en værdi 

paa 39 rdr., hvilket var i underkanten af gennemsnittet, medens brøstfæl- 
digheden paa bygningerne opgjordes til 19 rdr., hvilket vel nogenlunde 
svarede til gennemsnittet.

I folketællingen 1787 opføres Johann Jacob Wackerhausen som 36-aarig 
kolonist i Frederikshede sammen med sin 35-aarige hustru Catharine Elisa
beth Marquardt og 5 børn, nemlig Barbara, 12 aar, Anne Cathrine, 10 aar, 
Johann Jacob, 9 aar, Anna Margaretha, 7 aar, og Johann Philipp, 1 aar gam
mel .

I 1790-1791 afgik Johann Jacob Wackerhausens hustru ved døden, og han 
sad nu alene tilbage med 7 børn, hvoraf de 5 var under konfirmationsalde
ren og den yngste blot 1 aar gammel. Naar han alligevel ventede en aarrække 
med at blive gift igen, maa det skyldes, at de to ældste døtre har overta
get arbejdet med hjem og børn. Den ældste datter forblev ugift, medens 
datter nr. 2 Anna Cathrine indgik ægteskab 1795 med Johann Adam Würtz, 
til hvem Johann Jacob Wackerhausen derpaa i 1801 afhændede gaarden i Fre
derikshede. Han nævnes dog endnu selv her i byen i 1801 sammen med sin an
den hustru Anna Margaretha Jung. I huset havde parret 2 børn fra hans før
ste ægteskab, træskomager Johann Jacob, 23 aar, og Rosina, 11 aar, samt 
to af hendes børn fra første ægteskab Elisabeth, 18 aar, og Johann Peter, 
14 aar gammel. I forbindelse med afstaaelsen af gaarden til svigersønnen
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Markedsscene fra Nytorv i Viborg; - det var paa disse markeder, kolo
nisterne fik tilnavnet Kartoffeltyskere. - Tegning af Hans Smidth.

En kolonistgaard fra Frederiks sogn. Bygningerne er dog forlængst 
nedrevet og erstattet af mere tidsvarende byggeri.



Kolonistbyen Frederikshøj eller Grønhøj, tegning af Hans Smidth omkr. 1880

Krostue og købmandshandel i Grønhøj, tegnet 1899 af Valdemar Neiiendam til 
Mulius Erichsens bog: Heden før og nu, 1903.



Johann Adam Würtz flyttede Johann Jacog Wackerhausen og anden hustru nu 
til Trehuse, hvor de nævnes paa gaard nr. 1, som utvivlsomt er identisk 
med den gaard, som Anna Margaretha Jungs afdøde mand Johann Philipp Fride- 
rich Breüner havde siddet paa. Johann Jacob Wackerhausen drev nu gaarden 
indtil 1818, da fæstet blev overtaget af Anna Margaretha Jungs søn Johann 
Peter Breüner, der i 1824 nævnes her med et hartkorn paa 1 td. 3 skpr. 1 

fjdkr. 1 alb. og en brandforsikringssum paa 830 rdr.
Johann Jacob Wackerhausen og hustru sad derpaa fra 1818 som aftægtsfolk 

paa gaarden i Trehøje. I 1823 afgik hun ved døden, medens han levede endnu 
i 12 aar. Den 16. november 1835 blev der derefter foretaget registrering- 
og vurderingsforretning i boet efter afdøde aftægtsmand Jacob Wackerhausen 
hos kolonisten Peter Breuner i 0. Frederikshede (Trehuse). Som arvinger 
nævnes afdødes børn fra første ægteskab, nemlig Anna Cathrine, gift med 
Johann Adam Würtz i Frederikshede, Johann Jacob (Ane 4), 60 aar og bosat 
i Christianshøj, Anna Margaretha, gift med Johann Philipp Philbert i Fre- 
derikshøj (Grønhøj), Maria Christina, 46 aar, ugift og opholdende sig 
paa gaarden hos Peter Breuner, og Anna Rosina, 43 aar, ligeledes ugift og 
for tiden i Vium sogn hos Laust Johansen Bolen. Afdøde efterlod sig kun 
faa effekter, nemlig fire faar, sat til 2 rdr., et bord og en bænk, en 
gammel hjemmegjort bolstersdyne, to puder, et garnvinde, en huspostil, 
et gammelt degnetrug, en gammel jerngryde, et gammelt kar, et gammelt køk
kenskab og af klæder en gammel kjol, en trøje, et par bukser og to par 
strømper. "Videre forefandtes ikke den afdøde tilhørende, og erklærede de 
tilstedeværende myndige arvinger samt Peter Breüner paa Jacob Jacobsens 
vegne at hvad som er forefunden og vurderet maatte tilhøre de to umyndige 
døtre (de to ugifte), da de selv havde bekostet den afdødes begravelse. 
Paa grund heraf forlangte arvingerne tilligemed de umyndiges værge, at 
skiftet maatte sluttes og i dag tilendebringes".

Johann Jacob Wackerhausen havde i sit første ægteskab børnene: Barbare, 
født ca. 1775, død ugift før 1835, Anna Cathrine, født ca. 1776, gift med 
Johann Adam Würtz, Johann Jacob (Ane 4), født ca. 1778, Anna Margaretha, 
født ca. 1780, gift med Johann Philbert, Johann Philipp, født ca. 1786, 
død ugift før 1835, Maria Christina, født ca. 1788, død ugift 1868, og An
na Rosina, født ca. 1790, gift med Laust Johansen fra Djeld i Sevel sogn.



Ane 12 Hans Enevoldsen 

er født 1748 i Graagaarde, Torning sogn, og han døde ved aarsskiftet 1790- 
1791 samme sted og blev begravet den 9. januar 1791.

Han blev døbt den 13. november 1748; Anders Pedersens hustru Mette Mik- 
kelsdatter fra Graagaarde bar ham til daaben, og faddere var Peder Hansen, 
Carl Pedersen, Peder Madsen, Anne Hansdatter og Knud Knudsens hustru fra 
Knudstrup.

Hans Enevoldsen blev trolovet den 9. oktober 1777 og gift den 4. novem
ber samme aar i Torning Kirke med

Ane 13 Kirsten Sørensdatter
Forlovere ved vielsen var Jens Hindberg og Jens Madsens fra Graaskov.
Kirsten Sørensdatter er født 1755 i Torning by og sogn, og hun døde den 

8. september 1816 i Graagaarde.
Hun blev døbt den 27. juli 1755; Bodil Pedersdatter fra Torning bar 

hende til daaben, og faddere var Villum Mikkelsen, Jens Andersen og Maren 
Jørgensdatter, alle fra Torning, samt Mikkel Christensen fra Torning Præ- 
stegaard.

Hans Enevoldsen var fæster af den ene af de to Graagaarde i Torning 
sogn, som han ifølge godset Kjærsholms jordebog fra 1786 havde faaet fæste 
paa den 2. juli 1776 af major Friedenreich til Palstrup. I amtsstuens 
hartkornsspecifi kation fra 1791 ses Graagaarde opført med to gaarde, begge 
hørende under Kjærsholm. Den af gaardene, som var bortfæstet til Hans Ene
voldsen, havde et hartkorn paa 3 tdr. 7 skpr. 3 fjdkr. 1| alb. og svarede 
aarlige landgildeydelser paa 10 rdr. og 4 mk. i kontanter samt i natura
lier to høns og to æg.

Med Hans Enevoldsen og i særdeleshed dennes fader befinder vi os i det 
lidt mere velstaaende fæstebondemiljø. Som nævnt døde Hans Enevoldsen i 
en ung alder, og den 3. februar 1791, 30. dagen efter hans død, blev der 
derpaa under ledelse af inspektør Brøgger fra Kjærsholm paabegyndt skif
teforretning i boet mellem enken og børnene Enevold, 11 aar, Søren (Ane 6), 
8 aar, Anders, 5 aar, og Inger Johanne, 2 aar gammel. Som formynder for 
børnene blev antaget deres faders halvbroder Rasmus Andersen fra Nr. Kund- 
strup, medens enken som sin lavværge valgte Christen Christensen Vohr fra 
Vinderslev. Fra boets registrering og vurdering kan af effekter nævnes:
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I dagligstuen: et egetræsbord med skuffe, vurderet til 2 rdr., to bænke, 
en jernbi læggerkakkelovn, sat til 10 rdr., et stueur, tre træstole, et bø
getræsskrin med laas, en fyrretræshalvkiste med laas, et sengested med 
grønt hjemmegjort omhæng og tilhørende sengetøj, ialt vurderet til godt 
10 rdr., to alkovesengesteder med tilhørende sengetøj og blaatavlet for
hæng, et lille syskrin, tre krus med tinlaag, et lille spejl, en tinlyse
stage, to hylder, otte stentallerkner, et messingstrygejern, et jernstryge
jern, en trækande, fire gamle sakse, en lysesaks, en huspostil, en bibel 
og nogle andre gamle gudelige bøger.

I et lille kammer nævnes en øltønde, en mel fjerding og tolv sorte fla
sker, medens der i den anden stue bl.a. var: et langt fyrretræsbord, en 

kandebænk, to sengesteder med tilhørende sengetøj, et par malmlysestager 
og en rødmalet egetræskiste med laas, som indeholdt afdødes garderobe, 
nemlig: en bl aa klædeskjortel, alene vurderet til 3 rdr., en klædesvest, 
en blaa vest af hjemmegjort tøj, en flonelstrøje, en gul klædesvest, et 
par nye og et par gamle skindbukser, en "kallemanches" brøstdug, en ny 
graa rejsekjortel, en brun vest, en lædervest, en gammel brun vest, et 
par hvide vadmelsbukser, en gammel graa rejsekjortel, et rødt hatteslag, 
en grøn fløjlshue, en hat, et par blaa vanter, et par støvler, tre par 
strømper og fire skjorter.

I et lille kammer ved siden af den anden stue nævnes et jernbundent 
skrin, et gammelt bord, en messingkedel, en kærne og otte høvle, medens 
køkken og bryggers bl.a. indeholdt en kobbergruekedel, vurderet til 8 rdr., 
en mindre kedel til 4 rdr., en stor messingkedel, et par egetræskar, to 
baljer, to stripper, en gammel halmselde, to jerngryder, en kobbertekedel, 
en jernpande, en jernrist, otte stenfade og tallerkner og en loftstige.

Af besætning paa gaarden nævnes fire køer, 27 rdr., to kvier, 12 rdr. 
2 mk., fem stude, fire kviekalve, toogtredive faar, som alene vurderedes 
til 32 rdr., seksten lam, to søer, vurderet til 4 rdr., og fire bistader.

Boets aktiver opgjordes til 227 rdr., hvorefter enken fremsatte ønske 
om at maatte fortsætte sin afdøde mands fæste paa gaarden, hvilket bevil
gedes.

Den 24. marts mødtes man atter, og ved den lejlighed blev fremlagt en 
række værdipapirer, nemlig 4 panteobligationer udstedt af 4 forskellige 
beboere i Hauge og hver lydende paa 49 rdr. 5 mk. 14 skill. Endvidere til
kendegav enken, at hendes afdøde mand havde 4 rdr. tilgode hos kolonist i
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Grønhøj Henrich Meyer og 1 rdr. hos kolonist Henrik Uldal i Uldal samt
4 rdr. hos kolonist Erik Franck i Aarestrup. Boets aktiver opgjordes heref
ter til 437 rdr. Nu oplyste enken imidlertid, "at Børnenes Farfader afdøde 
Enevold Hansen, forhen beboer i Graae, havde skiænket bemelte hendes og 
med den afdøde i Ægteskab sammenavlede Børn den Summa 199 Rdr. 5 Mk. og 
8 Skill., som til hendes salig Mand var bleven udbetalt paa saadan Maade 
(øjensynlig i kontanter), at de hos ham skulde indestaae, indtil Børnene 

bliver myndige eller opfødte, uden deraf at svare Renter og skulde udde
ling af disse Penge til Børnene, som under dette Skifte ses at være 3 Dren
ge og 1 Pige, ske i 4 lige Dele - uanset enten det var Pige eller Dreng - 
hvorfor Enken erklærede, at de under Indtægten anførte 4 Panteobligationer 
maatte være og blive med deres paaløbne Renter forberørte Gave, og som 
hendes salig Mand for at de kunde være i Sikkerhed havde udsat samme imod 
ermeldte Obligationer. Hun tilkiendegav endvidere, at hendes salig mands 
Jordefærd i et og alt havde kostet 10 rdr., hvoraf endnu stod ubetalt 4 
rdr.".

Derefter fremlagde inspektør Brøgger en taksationsforretning, hvoraf 
det fremgik, at gaardens bygninger skulle istandsættes for 37 rdr. 5 mk., 
og hertil kom skifteomkostninger paa 8 rdr. Der blev herefter et overskud 
i boet paa 175 rdr. 4 mk. 5 skill., som fordeltes med godt 87 rdr. til en
ken, godt 25 rdr. til hver søn og godt 211 rdr. til datteren.

Kirstin Sørensdatter blev kun siddende kort tid som enke, idet hun den 
20. april 1792 indgik nyt ægteskab med ungkarl Peder Madsen fra Vinders
lev sogn. I folketællingen 1801 for Graagaarde nævnes han her som 47-aarig 
gaardmand sammen med hustruen og hendes børn fra ægteskabet med Hans Ene- 
voldsen Søren, 18 aar, Anders, 15 aar, og Inger Johanne, 12 aar gammel. 
Endvidere nævnes parrets fællesbarn Ane Kirstine Pedersdatter, 5 aar gam

mel .

Ane 14 Jørgen Christensen
er født ca. 1715, hvor vides ikke, og han døde 1790 i Over Frederiksmose, 

Torning sogn, og blev begravet den 30. april.
Han var gift med



Ane 15 Mariane Nielsdatter
Hun er født ca. 1735 i Neder Hvam, Vium sogn, hvor kirkebogen imidler

tid først eksisterer fra 1770. Hun døde den 21. januar 1813 i Over Frede- 
riksmose og blev begravet den 29. januar.

Som nævnt i indledningen til nærværende bog indvandrede til kolonierne 
paa Alheden i aarene 1759-1761 290 familier, til hvem der opførtes ca. 150 
gaarde med "plads" til 2 familier i hver gaard. I 1765 var antallet af ko
lonister imidlertid skrumpet ind til blot 61 familier, og en stor del af 
de ledige gaarde blev da ogsaa overtaget af danske landmænd, som paa lige 
fod med de tyske indvandrere gik igang med hedeopdyrkningen. Dette er bag
grunden for, at Jørgen Christensen blev kolonist, først i Stenrøgel, og 
derpaa i Over Frederiksmose. I folketællingen 1787 figurerer han her som 
73-aarig husmand sammen med hustruen og børnene Maren, 23 aar, Christen, 
19 aar, Ellen Marie, 17 aar, Niels, 14 aar, Ane, 10 aar, og Anders, 8 aar.

Den 25. maj 1790 blev der afholdt skifte efter kolonifæster i Over Fre- 
deriksmose Jørgen Christensen mellem enken og parrets 3 sønner og 3 døtre, 
for hvem mødte morbroderen Christen Nielsen fra Neder Hvam.

Boets registrering og vurdering viser, at der var tale om et temmelig 
spartansk men redeligt bo. Af besætning nævnes først og fremmest fire 
sorthjelmede stude, to køer og otte faar, som forlods blev udtaget af bo
et til dækning af kolonistyrets krav paa besætning ifølge loven. Her foru
den var der to stude, sat til 11 rdr., to køer til 13 rdr., en kalv til 
1 rdr., enogtyve faar og tolv lam til 19 rdr. samt et svin til 3 rdr. Af 
redskaber nævnes bl.a. en vogn og en plov med tilbehør samt en harve, som 
ligeledes blev undraget værdiansættelsen, og herudover en trævogn, en halv 
vogn, en jernplov, en træharve, en hakkelseskiste med kniv, en høle, tre 
jerngrebe, to forke, to spader, to hakker, to plejle og to river.

Boets aktiver opgjordes til 103 rdr., hvortil kom et par tilgodehavende 
smaabeløb hos Jens Fynboe og Jens Espersen i GI. Frederiksdal. Derimod 
skulle bygningerne repareres for 26 rdr., begravelsen havde kostet 6 rdr. 
og udgifter til skifteafholdelse samt til enkens begravelse, naar den tid 
kom, androg 14 rdr. Der blev herefter et overskud i boet paa 58 rdr., som 
fordeltes med halvdelen til enken, godt 6 rdr. til hver søn og godt 3 rdr. 
til hver datter. I øvrigt blev afdødes garderobe, som friholdtes for regi
strering, fordelt imellem sønnerne og døtrene.
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4. GENERATION

Ane 16 Johann Christopher Wackerhausen 

er født ca. 1725 i Wieblingen ved Neckar-floden 3-4 kilometer vest for 
Heidelberg, og han døde i foraaret 1775 i Frederikshede (Havredal), Frede
riks sogn, idet der den 5. juni det aar afholdtes skifte efter ham.

Han blev trolovet i september 1750 og gift den 9. februar 1751 i Provi- 
denzkirche i Heidelberg med

Ane 17 Anna Barbara Filler
Hun er født den 27. marts 1728 klokken 3 om eftermiddagen i Kohlhof et 

par kilometer vest for Heidelberg, og hun døde den 10. juli 1795 i Torning.
Hun blev døbt den 30. marts 1728 i Providenzkirche, og som faddere næv

nes Johann Henrich Heffts hustru Anna Barbara fra Rohrbach.
Johann Christopher Wackerhausen, der blev gift samme dag som sin søster 

Anna Catharina, der i øvrigt indgik ægteskab med en Johann Dörr, boede 
sammen med hustruen de første 8-9 aar i hendes hjemby den lille landsby 
Kohlhof paa sydsiden af Königstuhl-Massivet i en højde af 453 meter over 
havet ca. 3 kilometer sydøst for Heidelberg. I en slægtsbog over slægten 

Breuner, udgivet 1986 af Slægtsarkivet i Viborg, oplyses det, at efter 
at Heidelberg var blevet grundigt ødelagt under den pfalziske arvefølge
krig 1688-1697, indkaldte kurfyrsten folk fra andre steder til hjælp med 
genopbygningen af baade byen og egnen, og i aarene efter 1706 blev skoven 
omkring Bussen- eller rettere Busenbrunner Hof, nemlig det nuværende Kohl
hof, ryddet og opdyrket af bønder og kulsviere, der skal være indvandret 
fra Schweiz og det nordlige Italien. I 1718 overdrog byen gaarden til to 
arvefæstere, men senere voksede bebyggelsen, og i 1789 var der 14 fæstere 
i Kohlhof med 100 indbyggere. De børn, som Johann Christopher Wackerhausen 
og hustru fik i aarene 1751-1757, blev alle døbt i den evangelisk-luther
ske kirke i Heidelberg, Providenzkirche, som oprindelig var fra 1659-1661, 
og som ødelagdes 1693 af franske besættelsestropper men genopførtes i 
1717.

I slutningen af april 1759 indledtes det danske hedekoloni-kapitel med 
den i Frankfurt am Main residerende danske legationsraad Johann Friede
rich Moritz' annoncer i de stedlige aviser og plakater. Blandt de, der 
lod sig lokke af de gyldne løfter, var Johann Christopher Wackerhausen og 



hustru, som den 15. september sammen med 3 andre familier mødte op hos le- 

gationsraaden i Frankfurt am Main og fik udleveret pas samt en rutebeskri
velse lydende paa en rute over Hamborg og Haderslev. Gruppen bestod foru
den af Johann Christopher Wackerhausen og hustru med 4 børn endvidere af 
Philipp Werle med hustru og 4 børn, af Georg Breuner med hustru og 7 børn 
og af Johann Leonhard Schneider med hustru og 1 barn. I hastigt tempo gik 

det nu nordpaa, utvivlsomt med nogle faa ejendele læsset paa en fælles 
vogn, som de vordende kolonister sikkert selv har trukket, med mindre de 
da medbragte et enkelt trækdyr. Efter en god maaneds forløb, nemlig den 
22. oktober 1759, naaede familien Wackerhausen efter godt 1200 kilometers 
rejse, antagelig til fods, sammen med en del andre frem til Fredericia, 
hvor ikke mindre end 28 familier indkvarteredes for vinteren. Af disse hed
der det om de 14 familier, at de formodentlig var "af de bedste agerdyrke
re", og heriblandt nævnes Johann Christopher Wackerhausen.

I det tidlige foraar 1760 var nogle af de i Fredericia indkvarterede 
tyskere en tur paa Alheden for at se deres kommende hjem, og det er muligt, 
at Johann Christopher Wackerhausen var blandt disse. Under alle omstændig
heder ved vi, at efterhaanden som det rygtedes blandt de vordende koloni
ster, at der ingen nyopførte gaarde var til dem, saaledes som lovet, men 
blot var hede, bredte der sig en stærk bitterhed og utilfredshed. Den 17. 
maj 1760 naaede Johann Christopher Wackerhausen med hustruen og børnene 

til Havredel, hvor de i lyngen fik anvist, hvor deres gaard ville blive 
opført. Indtil videre maatte de imidlertid bo i selvbyggede jordhytter. Ar
bejde var der nok af, idet man straks kunne gaa igang med at opdyrke he
den. I løbet af sommeren 1760 blev der i Havredal, som havde navnet Kolo
nien Frederikshede, færdigbygget 14 stuehuse ud af de 30 planlagte, og 
det maa formodes, at Johann Christopher Wackerhausen og familie, som var 
blandt de førstankomne er flyttet ind inden vinterens komme. I somme
ren 1760 havde han i øvrigt i lighed med de øvrige kolonister af den dan
ske konge faaet udleveret ti faar, og i foraaret 1761 fik han endvidere 
en ko og et par stude. Hedeopdyrkning er imidlertid tungt og krævende ar
bejde, og de første mange aar var det smaat med afgrøderne. Til brug for 
vinterhalvaaret 1761-1762 ses Johann Christopher Wackerhausen da at have 
faaet udleveret 125 kilo hø eller halm pr. faar og 2 tons pr. høved. Det 
var imidlertid svære tider, sommeren 1761 var der tørke og misvækst, saa
ledes at avlen af rug, havre og byg ikke var stor, medens boghvedehøsten 



helt slog fejl. Kartoflerne var dog nogenlunde, men aaret efter meldte der 
sig nye problemer, idet der da opstod kvægsyge, hvorved mange dyr døde el
ler maatte slaas ned. Den 21. september 1763 fik Johann Christopher Wacker- 
hausen lige med de øvrige kolonister et udstedt fæstebrev paa den halv- 
gaard som han havde i fæste, nemlig gaard nr. 12, som han ses at have over
draget til sin ældste søn Johann Jacob (Ane 8) i 1770, idet han allerede 
selv i 1764 havde faaet fæste paa en anden halvgaard, gaard nr. 14, lige
ledes i Frederikshede.

I aarsberetningen for aaret 1764 oplyses, at Johann Christopher Wacker- 
hausen var 39 aar gammel, at han stammede fra Kurpfalz, og at han og hans 
hustru tilhørte den lutherske tro. I øvrigt gives følgende karakteristik 
af ham. "Manden er en ædruelig, skikkelig, flittig og stræbsom god Bonde, 
dog noget hidsig og paastaaende som een deel af de andre".

I øvrigt ses Johann Christopher Wackerhausen i 1762 at have beklædt em
bedet som sogneforstander (sognefoged) sammen med Henrik Würtz i Havredal, 
og han optræder her som embedsmand i forbindelse med et mord, der fandt 
sted den 9. november 1762 paa kolonisten Andreas Diefenthaler. De 3 morde

re, ligeledes kolonister, skulle dømmes i Hinge, men herfra rømte de 2 om 
natten, medens den tredie, som bar hovedskylden for mordet, stak af under 
transporten fra Hinge til Viborg, hvor han skulle have været halshugget. 
Det var bagefter den almindelige mening, at man med vilje havde ladet dem 
undslippe, da de jo ogsaa var tyske kolonister.

Som nævnt døde Johann Christopher Wackerhausen i foraaret 1775, og den 
5. juni samme aar blev der foretaget skifte i boet mellem enken og ægtepar
rets børn Johann Jacob (Ane 8), Johann Christopher, Anna Rosina, gift med 
Peder Lauritsen Smed i Frederikshede, Eva Barbara, gift med Johann Thomas 
Jung i Frederikshøj, Anna Margaretha, Anna Christine og Johann Wendel, al
le ugifte og mindreaarige. Som værge antog enken Johann Georg Breüner, me
dens børnene som tilsynsværge fik udpeget Phillipp Moratz. Fra boets regi
strering og vurdering kan af løsøre-effekter i stuehuset nævnes: en jern
kakkelovn, sat til 8 rdr., et skab, 2 rdr., et lille skab til 1 rdr., to 
borde og en kiste, 3 rdr. 2 mk., tre trælænestole og to stole med halmsæ
der, en lille kiste, et køkkenskab, en kobberkedel, som sattes til 5 rdr., 
to jerngryder, en gammel messingkedel, en tekedel, tre gamle jernskeer, en 
jerngaffel, en trefod, en ildklemme, en kobberflaske, en bliktragt, en 
vandkande, et blikrivejern, to tinlysestager, to uldsakse, en gammel lygte,



Den gamle kirke i Gronau. (Akvarel af Karl Philip Faber).

Prospekt fra o. 1720 af Bensheim set fra øst.



Gammelt kobberstukket prospekt af Heidelberg set fra nord med floden Neckar 
i forgrunden.
Bag slottet hæver sig det skovklædte Königstuhl-massiv, og syd for dette 
udsigtspunkt (566 m.) ligger i en rydning Kohlhof (opr. Bussen- eller Bu- 
senbrunner Hof), hvor Johann Christopher Wackerhausen boede fra i hvert 
fald 1751 til 1760, da han udvandrede til Danmark.



en tintepotte, en kaffekværn, fire par tekopper, en tintallerken, otte 
tinskeer, et krus med tinlaag, en jernvægt, en tin og en jern lysestage, 
et par uldkarter, tre grove porcelænstallerkner, to porcelænsflasker, et 
lille spejl, et fyrfad, en skrivetavle, et strygejern, fire baljer, to 
stripper, et bagtrug, fem sibøtter, en meltimse, to sengesteder med tilhø
rende sengetøj samt en huspostil, to gamle bibler og tre salmebøger. At 
en del af disse effekter har været medbragt paa rejsen fra Heidelberg 16 
aar forinden, kan der ikke herske tvivl om, ligesom huspostilen, biblerne 
og salmebøgerne vidner om den stærke religiøse indstilling, som prægede 
de fleste kolonister.

Af besætning paa ejendommen nævnes tre par stude, vurderet til 42 rdr., 
to køer, 9 rdr. 2 mk., og seksten gamle faar, 10 rdr., medens der blandt 
redskaberne nævnes en halv beslagen vogn til 3 rdr. 2 mk., en trævogn, to 
plove med tilbehør, en træharve, en slibesten, en lyngle, en hedetørvespa- 
de, en skæretørvespade, to gravspader, tre møggrebe, fem hakker, en bovsav 
og en mejsel.

Boets samlede aktiver opgjordes til 112 rdr. 4 skill., men herimod kom 
nu passiverne, som først og fremmest omfattede de kongelige fordringer an- 
gaaende besætning og redskaber. Her nævnes fire stude af 4 rdr., to køer 
af 6 rdr., otte faar af 1 rdr., en god arbejdsvogn til 6 rdr. 4 mk., en 
plov til 3 rdr. og en harve til 1 rdr. 2 mk., eller ialt 71 rdr. Endvidere 
blev bygningerne vurderet, og man var af den opfattelse, at det var nødven
digt med 14 rdr. 4 mk. til istandsættelse. Enken oplyste nu, at afdødes 
begravelse havde kostet 8 rdr. 3 mk., og hun reserverede sig et tilsva
rende beløb til sin begravelse, naar den tid kom. Til disse 17 rdr. kom 
løs gæld paa 8 rdr. 5 mk. omfattende 7 rdr. 2 mk. til Philbert i Frederiks- 
høj og 1 rdr. 3 mk. til Jacob Bärtel samme sted. Endelig nævnes skifteom
kostninger med 3 rdr. 4 mk. 3 skill., hvorefter boets passiver løb op i 
115 rdr. 1 mk. Det stod saaledes klart, at boet var insolvent, saa der 
kunne intet blive at arve, dog blev afdødes klæder delt ligeligt mellem 
sønnerne. I øvrigt oplyste enken, at hun ønskede at forblive i fæstemaalet, 
og til gengæld gav hun løfte om at ville opdrage sine umyndige børn "saa 
Christelig og tilbørlig som hun for Gud og Mennesker magter at kunne for
svare, dernæst hendes forpligt at istandsætte og vedligeholde gaardens 
besætning, bygninger m.m. samt avlingen tilbørlig dyrke og drive".



Det blev for Anna Barbara Fillers vedkommende til yderligere 5 aar som 
fæster af gaarden i Frederikshede, hvorefter gaarden blev overtaget af svi
gersønnen Johann Thomas Jung. I opgørelsen over fæsteforandringer i koloni
erne pr. 1780 hedder det nemlig: "Den gamle afdøde Wackerhausens Enke har 

formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstaaet sin iboende Gaard til hendes 
Datters Mand Thomas Jung fra V. Frederikshøj, og som han nu beboer hans 
Svigermoders Gaard, har han desuden Frederik Dirchs Gaard samme sted under 
Ansvar, indtil en af hans Svigermors Børn samme kan modtage og forestaa. 
Denne indgaaede Aftale ses "Approberet af høje Øvrigheden til desto større 
Opmuntring for disse paagældende". Anna Barbara Filler synes herefter at 
være blevet boende paa gaarden indtil 1787, hvorefter hun flyttede til 
Torning sogn, muligvis til sønnen Johann Christopher. Om denne søn kan 
fortælles, at han den 27. november 1775 i Fredericia fik udstedt et rejse
pas (se fotokopi andetsteds i bogen). Det hedder heri, at kolonisten Jo
hann Christopher Wackerhausen fra Frederikshede forlangte tilladelse til 
at rejse til Caberg i Chur-Pfaltz i Heidelberg Amt for derfra at hente sig 

en brud. Han havde nu ret til med hest frit at foretage denne rejse til 
Pfalz, uden at nogen maatte lægge ham hindringer i vejen. Vi ved ikke, om 
han overhovedet kom afsted paa denne rejse, blot ved vi, at han senest aa
ret efter blev gift i Frederiks med Anna Elisabeth Agricola, hvis far lige
ledes var en kolonist i Frederikshede. Johann Christopher Wackerhausen sy
nes at have siddet som fæster af flere forskellige gaarde. Saaledes oply
ses et sted i en oversigt over fæsteforandringer, at han fraflyttede Ulve
dal Kolonien og overtog Mikkel Francks gaard i Frederikshede, medens en 
anden oversigt oplyser, at Johann Christopher Wackerhausen formedelst fat
tigdom ikke længere var istand til at drive sin gaard, hvorfor den blev 
afstaaet til Thomas Langemark. Under alle omstændigheder ved vi, at Johann 
Christopher Wackerhausen inden 1787 flyttede til GI. Frederiksmose i Tor
ning sogn, hvor han nævnes i folketællingen det aar sammen med hustruen 
og børnene Rosina, 10 aar, Thomas, 9 aar, Michael, 6 aar, og Cathrine, 1 
aar gammel. Herfra flyttede familien faa aar senere til Bechgaard i Tor
ning sogn, hvor de nævnes i folketællingen 1801, og hvor det oplyses, at 
familien boede til leje, og at han tjente til det daglige brød som halm
binder. Af hjemmeboende børn nævnes nu Rosina, 24 aar, Peder, 12 aar, Su
sanna Margretha, 8 aar gammel, og Andreas, 5 aar gammel.
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Johan Christoffer Wackerhausen juniors rejsepas med tilladelse til at besøge hjemstavnen i Pfalz for at finde sig 
en hustru.



Johann Christopher Wackerhausen den ældre og Anna Barbara Filler fik 
i deres ægteskab børnene: 1. Johann Jacob (Ane 8), født den 4. maj 1751 i 
Kohlhof. 2. Johann Christopher, født i februar 1754 i Kohlhof, død den 22. 
december 1816 paa Torning Hede, gift med Anna Elisabeth Agricola, født den 
4. maj 1753 i Schriesheim an der Bergstrasse, død den 16. juni 1824 i Tor
ning. 3. Rosina, født den 30. november 1755 i Kohlhof, gift første gang ca. 
1775 med Peder Laursen Schrøder, død 1796 i Torning, gift anden gang den 
2. marts 1798 med Søren Nielsen fra Trust. 4. Eva Barbara, født den 17. 
november 1757 i Kohlhof, gift ca. 1775 med Johann Thomas Jung, der som 
nævnt overtog gaarden i Frederikshede. 5. Anna Margaretha, født 1761 i 
Frederikshede (Havredal), død 1784 i Frederikshøj (Grønhøj), gift med Jo
hannes Bitsch, født 1761 i Frederikshøj, død 1839 i Benslehøj, gift anden 
gang med Eva Barthel. 6. Anna Christina, født 1764 i Frederikshede, død 
den 18. april 1830 i Torning sogn, gift med Sebastian Winkler, født 1762 
i Frederiksdal, først fæster i Frederikshede og derefter i Torning. 7. Jo
hann Wendel, født ca. 1767 i Frederikshede. Kom til København og blev ca. 
1798 gift med Anna Kirstine Moser, født 1771 i Kalundborg.

Ane 18 Johann Peter Marquardt 
er født den 2. maj 1723 i Gronau, grevskabet Erbach-Schönberg, Odenwald, 
og han døde i perioden 1787-1801 i Frederikshøj (Grønhøj), Frederiks sogn.

Han blev døbt den 4. maj 1723 i Gronau, og som fadder nævnes Hans Pe
ter Marquardt af Gronau.

Johan Peter Marquardt blev gift den 8. februar 1752 i Gronau med

Ane 19 Anna Barbara Hübner
Hun er født den 15. april 1717 i Brandau, Neunkirchen sogn i Odenwald, 

og hun døde mellem 1787 og 1801 i Frederikshøj.
Hun blev døbt den 18. april 1717 i Neunkirchen, og som fadder nævnes 

Johann Christoffer Gurdels hustru Anna Barbara fra Brandau.
Johann Peter Marquardt, der saavel ved vielsen som ved den ældste dat

ters fødsel i december samme aar betegnes som musketer ved slotsvagten i 
Gronau, boede sammen med hustruen de første 8 aar af deres ægteskab her, 
hvorefter de i det tidlige foraar 1760 brød op fra hjemegnen og via Frank
furt am Main begav sig nordpaa mod det "forjættede" land Danmark. Den 1.
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maj 1760 ankom familien hertil i en kolonne paa ialt 31 familier, ledet af 
en Jørgen Beydech. Paa det tidspunkt var al jorden i kolonien Frederikshe
de fordelt, saaledes at en del af kolonnens familier maatte videre til 
Frederikshøj. Her fik Johann Peter Marquardt anvist jord, hvorefter man 
gik igang med at opføre en lerhytte, dækket med lyng. Byggeriet af koloni- 
gaardene i Frederikshøj gik knap saa hurtigt som i Frederikshede, og da 
vinteren kom, var der her blot 8 beboelige huse ud af de 30 planlagte, saa 

det er jo muligt, at Johann Peter Marquardt og hustru har maattet tilbrin
ge den første vinter i en lerhytte paa heden.

Den store oversigt over de i 1764 bosatte kolonister fortæller om ægte
parret, at de var af luthersk religion, og om ham hedder det, at han var 
en god og flittig bonde samt ædru og skikkelig. En anden kilde betegner 
ham som en fornuftig bondekarl.

I august 1784 blev der foretaget en synsforretning, som skulle kaste 
lys over kolonisternes økonomiske forhold. Her opføres Johann Peter Mar
quardt i Frederikshøj med en besætning af værdi 84 rdr. og et krav til i- 
standsættelse af gaardens bygninger paa 32 rdr.

Johan Peter Marquardt drev nu gaarden, Gl. Frederikshøj nr. 1, indtil 
1790, da designationen over de paa Al hedens kolonier forefaldne fæsteforan
dringer fortæller os, at han afstod sin i fæstehavende gaard til sønnen Pe
ter. "Denne fæsteforandring har ikke kostet Hans Majestæt noget".

Johann Peter Marquardt og Anna Barbara Hübner gik i deres ægteskab bør

nene: 1. Catharina Elisabeth, født den 4. december 1752 i Gronau. 2. Johann 
Conrad, født den 11. marts 1756 i Gronau, gift med Anna Catharina Philbert, 
født 1750 i Schönberg, Gronau sogn, død 1815 i Frederikshøj. 3. Anna Barba
ra, født den 10. februar 1759 i Gronau, videre skæbne ukendt, 4. Peter, 
født 1764 i Frederikshøj, død den 11. december 1840 i Viborg, gift med An
na Elisabeth Herold, født 1762 i Frederikshede.

Ane 24 Enevold Hansen
er født 1715 i Ungstrup, Torning sogn, og han døde 1785 i Graagaarde, Tor
ning sogn og blev begravet den 4. september.

Han blev døbt den 1. september 1715; Anne Marcusdatter bar ham til daa
ben, og faddere var Niels Enevoldsen, Anders Enevoldsen, Anne Mikkelsdatter 
Gadgaard og Anne Mikkelsdatter den yngre.



Enevold Hansen blev trolovet den 12. april 1743 og gift den 19. oktober 
samme aar i Torning med

Ane 25 Inger Olufsdatter
Forlovere ved vielsen var Mads Jensen fra Graagaarde og Peder Jespersen 

fra Pederstrup.
Inger Olufsdatter er født ca. 1708 paa Mausing Mølle, Vinderslev sogn, 

og hun døde 1771 i Graagaarde og blev begravet den 26. maj. I kirkebogen 
er oplyst, at hun da var 64 aar og 6 maaneder gammel, og at hun "døde af 
en gammel og hende sædvanlig modersyge".

Inger Olufsdatter var ved ægteskabets indgaaelse enke, idet hun havde 
været gift første gang med Anders Graa, der døde 1742 i Graagaarde og blev 
begravet den 12. august, 42 aar gammel. Han havde været fæster af den ene 
af de to Graagaarde med et hartkorn paa godt 3 tdr., og fæstet paa denne 
gaard blev nu overtaget af Enevold Hansen ved ægteskabets indgaaelse. Da 
hustruen i 1771 afgik ved døden, ses han den 26. november samme aar at 
have indgaaet nyt ægteskab med en Johanne Christensdatter. Skønt hun da 
blot var 35 aar, mens han var 56, hjalp det ham ikke saa meget, idet hun 
allerede afgik ved døden 1779.

I godset Kjærholms mandskabsbog fra 1780 oplyses om Enevold Hansen, at 
han hjemme hos sig paa gaarden havde en 38-aarig søn Anders, der betegne
des som "værkbruden" samt en stedsøn Christen Andersen, 42 aar gammel. I 
øvrigt maa Enevold Hansen have været temmelig velstaaende, idet vi ved, at 
han endnu i levende live gav sin søn Hans' 4 børn 200 rdr., medens sønnen 
Anders1 2 børn fik 100 rdr. til deling.

Ane 26 Søren Andersen Smed
er født 1725 i Torning, og han døde 1773 samme sted og blev begravet den 
28. februar. I kirkebogen er oplyst, at han døde af "sprinkelfeber".

Han blev døbt den 16. september 1725, og som faddere nævnes Søren Jen
sen, Peder Nielsen, Maren Andersdatter og Kirsten Sørensdatter.

Søren Andersen Smed var gift med

Ane 27 Anna Christensdatter



men vielsen er forgæves søgt i Torning kirkebog, der synes mangelfuld paa 

de tider.
Anna Christensdatter er født 1728 i Torning by og sogn, og hun døde 

1761 samme sted "i barselsseng" og blev begravet den 20. august.
Hun blev døbt den 18. maj 1728; Anne Jensdatter bar hende til daaben, 

og faddere var Laue Sørensen, Peder Pedersen, Maren Andersdatter og Mette 

Jacobsdatter.
Efter Anna Christensdatters tidlige død indgik Søren Andersen Smed nyt 

ægteskab med Ane Jepsdatter, der døde 1777 som enke og blev begravet 3. 

Søndag efter Trinitatis.
Af godset Kjærsholms jordebog fra 1767 fremgaar det, at Søren Andersen 

Smed sammen med en Villum Mikkelsen var fæster af gaard nr. 5 i Torning 
by af hartkorn 6 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 1 aarlig landgilde svaredes 4 skpr. 
rug, 4 skpr. byg, 1 td. havre, 1 rdr. 5 mk. i penge, 12 pund smør, et lam, 
en gaas, to høns og tyve æg. I 1777 ses Søren Andersen Smed at være afløst 
paa gaarden af en Christen Andersen.

Ane 30 Niels Mikkelsen 
er født ca. 1713, men om hans herkomst vides intet. Han døde den 26. de
cember 1782 paa gaarden Neder Hvam i Vium sogn og blev begravet den 1. ja
nuar 1783.

Han var gift med

Ane 31 Ellen Marie Christensdatter
Hun er født ca. 1706, hvor vides ikke, og hun døde den 26. december 

1790 (ogsaa ægtefællens dødsdag) paa Neder Hvam og blev begravet den 1. 
januar 1791.

Niels Mikkelsen sad som fæster paa gaarden Neder Hvam, en enestegaard 
som hørte under Aunsbjerg Gods, hvis fæsteprotokoller imidlertid ikke er 
bevaret. Ligeledes mangler Vium sogns kirkebog fra før 1770, og Viborg 
Landstings skøde- og panteprotokol fra 1732 nævner beboere paa gaarden Ne
der Hvam, som ikke kan have noget slægtsmæssigt forhold til hverken Niels 
Mikkelsen eller hustru. Endelig kan oplyses, at Neder Hvam i matriklen 
1688 opføres med 3 beboere, Peder Roersen, Jens Andersen og Thomas Mourit- 
sen.



Efter Niels Mikkelsens død blev fæstet paa gaarden overtaget af sønnen 
Christen Nielsen, der nævnes her i hartkornsspecifikationen fra 1791 som 
fæster under Aunsbjerg med et hartkorn paa 4 tdr. 3 skpr. I øvrigt er han 
i folketællingen 1787 opført som gaardmand paa Neder Hvam, og husstanden 
bestod da foruden han og hustruen af børnene Niels, 3 aar, og Mads, 2 aar, 
en tjenestepige, samt Christen Nielsens mor Ellen Marie Christensdatter, 
76-aarig aftægtsenke.

Efter sidstnævntes død blev der i januar 1791 afholdt skifte i boet, 
og her nævnes som arvinger sønnen Christen, fæster af fødegaarden, datte
ren Birgitte, gift med Peder Christensen Krogsgaard, fæstegaardmand i Vi
um, datteren Anne Marie, gift med sognedegnen Jesper Thomsen i Vium, og 
endelig datteren Mariane (Ane 15), gift med Jørgen Christensen i Stenrø- 
gel. Paa skiftet oplystes det, at sidstnævnte paa sin hustrus vegne alle

rede i 1783 paa skiftet efter Niels Mikkelsen havde givet afkald paa al 
arv efter saavel denne som efter hans hustru Ellen Marie Christensdatter.

Som nævnt var datteren Anne Marie, født 1754, gift med sognedegnen i 
Vium Jesper Thomsen. Parret blev gift i 1783, og om Jesper Thomsen ved vi 
fra Ejnar Poulsens degnehistorie, at han var lærer i 4 aar, hvorpaa han 

i 1777 blev antaget til degn for Vium-Lysgaard menigheder. Han betegnes 
som en "grundærlig, ustraffelig og brav mand. Han regner meget godt og 

skriver en ren og læselig haand".



5. GENERATION

Ane 32 Mathias Wackerhausen
der boede i Wieblingen ved Neckar-floden ca. 3-4 kilometer vest for Hei
delberg, er født omkring 1680-1690, men om hans herkomst vides intet. Han 
døde før 1745 i Wieblingen, hvor han ses at have levet sin tilværelse som 
daglejer.

Mathias Wackerhausen blev gift før 1725 med

Ane 33 Anna Maria N.N.
Hun er født ca. 1695, og hun døde den 20. marts 1745 i Wieblingen og 

blev begravet den 22. marts.
Af ægteparrets børn kendes blot Johann Christopher (Ane 16) og Anna Ca

tharina. Disse 2 børn blev viet samtidig den 9. februar 1751 i Providenz
kirche i Heidelberg.

Ane 34 Johann Wolfgang Filler 

er født ca. 1700 i Rossdorf, Meiningen i Thüringen (Sachsen) som søn af 
slagter Andreas Filler, der ses at være død før 1723. Selv døde han 1777 
i Frederikshede.

Han blev gift den 1. august 1723 i Providenzkirche i Heidelberg med

Ane 35 Maria Catharina Schneider
Hun er født ca. 1708, hvor vides dog ikke, og hun døde 1775 i Frederiks

hede.

Johann Wolfgang Filler var i en længere aarrække fæstebonde i Kohlhof, 
ca. 3 kilometer sydøst for Heidelberg og traf derpaa i en alder af ca. 60 
aar den beslutning at ville udvandre til Danmark med de af familien, der 
ønskede at følge med. I den første tid efter ankomsten til Alheden boede 
familien i Frederiksdal, men som andetsteds nævnt forlod en del kolonister 
efter kort tids forløb omraadet for enten at rejse hjem eller emigrere an
det sted hen, og det førte til, at flere gaarde blev fæsteledige. Johann 
Wolfgang Filler fik da tilladelse til at flytte fra Frederiksdal til Fre
derikshede og her overtage de 2 halvgaarde nr. 35 og nr. 36, som ellers 
havde været bortfæstet til Martin Majer og Christian Brehm. De 2 halvgaar-



de, der nu fremover blev drevet sammen under nr. 26, havde en samlet be
sætning paa fire stude, fire køer og en del faar. Af redskaber overtog 
Johann Wolfgang Filler to vogne, to plove, to harver, et par aag med til
behør, to spader, to hakker, en jerngreb og en trægreb.

I den store indberetning om kolonisternes tilstand i 1764 oplyses om 
Johann Wolfgang Filler, at han var 64 aar, medens hustruen var 56 aar. De 
var begge af luthersk tro, og manden betegnes som meget skikkelig, stille 
og flittig, god bonde. Med til Danmark var fulgt parrets datter Anna Chri
stina, der opføres hos forældrene som 32 aar og ugift, og som med sig havde 
sønnen Johann Andreas, 7 aar gammel, født udenfor ægteskab. Anna Christi
nas søn Johann Andreas ses i øvrigt født den 15. juni 1757 i Kohl hof. Det 
hedder i kirkebogen, at moderen blev besvangret i skoven af en ukendt sol
dat fra det nærliggende regiment.

Foruden Johann Wolfgang Fil lers datter Anna Christina og hendes lille 
søn var i forvejen til Alheden ankommet datteren Anna Barbara (Ane 17), 
som naaede Danmark i oktober 1759 sammen med sin mand Johann Christopher 

Wackerhausen (Ane 16).
Johann Wolfgang Filler drev gaarden i Frederikshede indtil sin død, 

hvorefter dattersønnen Johann Jacob Wackerhausen (Ane 8) videredrev gaar
den i nogle aar indtil 1780, da Anna Christinas søn Johann Andreas var 

blevet gammel nok til at overtage fæstet.
Johann Wolfgang Filler og Maria Catharina Schneider havde i deres æg

teskab børnene: 1. Christina, født den 17. januar 1725 i Kohlhof. 2. Anna 
Barbara (Ane 17), født den 27. marts 1728 i Kohlhof. 3. Anna Christina, 
født ca. 1732 i Kohlhof, fulgte med til Danmark. 4. Rosina, der nævnes som 
fadder 1755 i Heidelberg, og som da endnu var ugift. 5. Anna Margaretha, 
født den 11. oktober 1737, død den 4. november 1739. 6. Johann Leonhard, 
født den 28. december 1740 i Kohlhof, død den 9. januar 1741 samme sted. 

7. Anna Maria, født den 29. december 1742 i Kohlhof.

Ane 36 Johann Philipp Marquardt
der boede i Gronau i grevskabet Erbach-Schönberg i Odenwald, er født den 
19. august 1670 i Gronau, og han døde den 18. april 1727 samme sted.

Han blev gift første gang før ca. 1701 med Elisabeth Catharina, der 
døde den 12. april 1719 i Gronau, 66 aar gammel, hvorefter han indgik nyt



ægteskab mellem 1719 og 1721 med

Ane 37 Anna Margaretha N.N. 
om hvem intet nærmere vides.

Johann Philipp Marquardt fik i sit første ægteskab i hvert fald sønnen 
Johann Georg, født ca. 1701, død den 17. maj 1720 i Gronau, medens vi fra 
andet ægteskab kender børnene Susanna, født den 9. september 1721 i Gro
nau, død den 15. oktober samme aar, Johann Peter (Ane 18), født den 2. maj 
1723 i Gronau, og Anna Barbara, født den 19. oktober 1726 i Gronau.

Ane 38 Johann Georg Hübner
er født ca. 1688 i Brandau, Neunkirchen sogn i Odenwald, og han døde 1752 
samme sted og blev begravet den 10. marts.

Han blev gift den 11. februar 1712 i Neunkirchen med

Ane 39 Maria Barbara Ross
Hun er født ca. 1682 i Fürth i Odenwald som datter af en Georg Ross, 

der døde før 1712. Selv døde hun 1745 i Brandau og blev begravet den 22. 
marts.

Af børn til ægteparret kendes Johann Philipp, født den 23. oktober 
1712 i Brandau, Elisabetha Margretha, født den 23. oktober 1712, Anna Bar
bara (Ane 19), født den 15. april 1717 i Brandau, Anna Eva, født den 22. 
november 1720 i Brandau, og Christina, født den 13. marts 1724 i Brandau.

Ane 48 Hans Enevoldsen
der var fæster i Ungstrup, Torning sogn, er født ca. 1680 i Ungstrup, og 
han døde 1742 samme sted og blev begravet den 20. maj.

Han blev gift den 31. oktober 1706 i Torning med

Ane 49 Dorthe Pedersdatter
hvis død forgæves er søgt i sognets kirkebog.

I ægteskabet ses født børnene Anne, født 1707, Bodil, født 1709, Peder, 
født 1712, Enevold (Ane 24), født 1715, og Jens, født 1722.



Ane 50 Oluf Nielsen 

er født omkring 1665, og han døde 1743 i Mausing Mølle, Vinderslev sogn, 
og blev begravet den 24. februar.

Han blev gift 1692 i Vinderslev med

Ane 51 Ane Cathrine Pedersdatter

Hun er født 1675, og hun døde 1752 paa Mausing Mølle og blev begravet 
den 27. august.

Ane Cathrine Pedersdatter var trods sin unge alder ved vielsens indgaa- 
else allerede enke. Hun blev gift første gang i en alder af 16-17 aar med 
Gorris Ebbesen, der da maa have været en ældre mand, idet han allerede i 
matriklen 1664 nævnes som fæster af Mausing Mølle, som han maa have over
taget i forbindelse med indgaaelse af ægteskab med den tidligere fæster 
Søren Sørensens enke. I hvert fald ved vi af folkeskatsregnskabet 1672, at 
han havde en steddatter ved navn Inger Sørensdatter, og i 1679 ses han for 
en anden steddatter, Karen Sørensdatter, at have solgt en del selvejerbon
degods i Resdal.

Gorris Ebbesen maa være død umiddelbart efter at være blevet gift med 
den 16-17-aarige Ane Cathrine Pedersdatter, som derpaa indgik nyt ægteskab 
med Oluf Nielsen. Om ham oplyser Erik Broch i sin artikel om Mausing Møl
le og Højri is-slægten, bragt i Viborg Amts Aarbog 1961, at han skal have 
været fra Funder Kirkeby, hvor hans far Niels 01 ufsen 1688 var medfæster 
af præstens anneksgaard. Det har imidlertid ikke været muligt ved en ef
terkontrol i matriklen 1688 at finde nævnte Niels Olufsen.

Den 31. december 1692 fik Oluf Nielsen derefter af Vinderslevgaards e- 
jer fæstebrev paa Mausing Mølle med tilhørende landbrug paa betingelse af, 
at han ægtede den forrige fæsters enke, hvilket vist da allerede var sket.

Godset Vinderslevgaard blev i en længere aarrække drevet som ladegaard 
under Silkeborg Len, men uden større udbytte, og efterhaanden forfaldt byg
ningen i en saadan grad, at lensmanden paa Silkeborg i 1635 foreslog kon
gen helt at nedrive gaarden. Heldigvis gik det ikke saa galt, og omtrent 
samtidig fæstede kronen derpaa Vinderslevgaard Gods ud til en enke Anne 
Falksdatter for livstid, idet hun havde faaet et større pengebeløb tilgo
de hos kongen. Hun sad nu som fæster af godset indtil 1664, hvorefter Vin
derslevgaard blev stillet til fri position for generalmajor Ditlev Rant
zau. Efter dennes død blev godset 1696 af kongen skænket til overhofmar-
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chai 1 Johan Otto Raben, som 1701 afhændede Vinderslevgaard med underlig
gende bøndergods til Hans Thomsen Strømberg, der tog ophold paa godset og 
sad som ejer her indtil sin død 1718. Hans døtre var ejere en kort tid, 
men allerede 1719-1720 overtoges godset af Christian Fischer til Alling-, 
gaard, der nu drev begge godser sammen, indtil han i 1751 afhændede Vinder
slevgaard til borgmesteren i Viborg Arnoldus Christian Dyssel. Oluf Niel
sen naaede saaledes i sin tid som fæster paa Mausing Mølle fra 1692 til 

1743 at skifte herskab flere gange.
I skifteforretningen efter godsejer Hans Thomsen Strømberg, der som 

nævnt døde 1718, gives diverse interessante oplysninger om Mausing Mølle 
med tilhørende landbrug. Det oplyses her, at selve møllen var skyldsat med 
et hartkorn paa 3 tdr. 1 skp. 2 fjdkr., hvilket fortæller os, at det har 

været en temmelig velbesøgt mølle. Af tilliggende jordareal nævnes ager og 
eng med et hartkorn paa 1 td. 6 skpr. 1 fjdkr. 2 alb., og om gaardens ud
sæd hedder det, at den var 2 tdr. 4 skpr. rug, 2 tdr. 4 skpr. byg og 8 
tdr. havre. Af besætning nævnes fire heste, fem køer, fire stykker ungnød 
og tredive faar, medens bygningerne var paa 3 længer med en 14 fags byg
ning mod vest, en 12 fags mod nord og en 24 fags mod syd. Det oplyses, at 
bygningerne var i temmelig god stand, og i øvrigt vurderedes hele gaarden 
paa skiftet til 200 rdr. Som nævnt var gaardens udsæd paa ialt 13 tdr., 
hvilket svarer meget godt til arealet, der i 1683 blev udmaalt til 15 tdr. 
land.

Oluf Nielsen og Ane Cathrine Pedersdatters ældste søn hed Gorris Oluf- 
sen og var opkaldt efter moderens første mand. Denne søn overtog efter for
ældrenes død fæstet paa Mausing Mølle, som han drev i 20 aar, da han af
stod fæstet og flyttede til Pederstrup. En anden søn var Peder Olufsen, 
født ca. 1709, der sad som fæster i Pederstrup.

Ane 52 Anders Sørensen Smed 
er født 1699 i Knudstrup, Torning sogn, og han døde 1775 i Torning by og 
sogn og blev begravet den 19. marts.

Han blev døbt den 2. april 1799, og faddere var Jens Jensen og Knud 
Nielsen fra Knudstrup, Maren Mikkelsdatter fra Knudstrup og Karen Anders- 
datter fra Graagaarde.



Anders Sørensen Smed var gift første gang med

Ane 53 Maren Sørensdatter

Hun er født ca. 1689, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1730 
i Torning og blev begravet den 22. december, i kirkebogen opgivet 41 aar 
og 16 uger gammel.

Anders Sørensen Smed blev derpaa gift anden gang den 29. juni 1732 i 
Torning med Kirsten Jensdatter, der indtil da havde tjent i præstegaarden. 
Hun er født 1699, og hun ses at være afgaaet ved døden 1773 i Torning og 
blev begravet den 21. februar.

Anders Sørensen Smed var enten fæstegaardmand eller fæstehusmand i Tor
ning by. Det maa formodes, at han var fæster under godset Kjærsholm, hvor
fra imidlertid ingen arkivalier er bevaret.

Ane 54 Christen Mikkelsen
er født 1703 i Torning by og sogn, og han døde 1770 samme sted og blev be
gravet den 4. februar.

Han blev døbt den 16. september 1703, og faddere var Christen Mikkelsen, 
Peder Jensen, Karen Pallesdatter og Sidsel Mikkelsdatter.

Christen Mikkelsen blev trolovet den 11. marts 1727 og gift den 29. 
september samme aar i Torning med

Ane 55 Maren Jensdatter
Hun er født 1700 i Torning, men hendes død er forgæves søgt i sognets 

kirkebog.
Hun blev døbt den 16. maj 1700; Fru Giertrud Marie Hofmann bar hende 

til daaben, og faddere var Bertel Mikkelen fra Graaskov, Niels Pallesen 
fra Kjærsholm, Maren Christensdatter fra Bøgild og Dorthe Jensdatter fra 
Torning.

Den 10. oktober 1729 ses Christen Mikkelsen til svigerfaderen at have 
udstedt et arveafkald paa al videre arv efter svigermoderen end de 16 rdr. 
3 mk. 4 skill., som de allerede havde modtaget. I øvrigt fremgaar det af 
skiftet efter svigerfaderen, at han jævnligt havde givet Christen Mikkel
sen forskellige mindre beløb til hjælp til dækning af dennes udgifter. Vi



ved ikke noget sikkert om, hvad Christen Mikkelsen foretog sig, men maa 
gaa ud fra, at han var fæstegaardmand i Torning, hvor han sandsynligvis 
har overtaget fæstet efter faderen.



6. GENERATION

Ane 70 Conrad Schneider

der var fæstebonde paa Bussenbrunner Hof (Kohlhof) ved Heidelberg, er født 
ca. 1669, hvor vides ikke, og han døde den 4. januar 1742 i Bussenbrunner 
Hof og blev begravet den 5. januar.

Navnet paa hans første hustru kendes ikke, men hun maa være død før 
1729, idet han i juli det aar trolovedes med Eva Marie Juliane Aschenbren
ner, en datter af jæger i Rosbach Johann Georg Aschenbrenner.

Fra Conrad Schneiders første ægteskab kendes børnene Maria Catharina 
(Ane 35), født ca. 1708, og Johann Jacob Schneider. Sidstnævntes data er 
ukendte, men han maa formodes at være af slægten, idet han nævnes i Wacker- 
hausen-sammenhæng og tidsmæssigt kan have været en søn af Conrad Schneider. 
Fra andet ægteskab kendes sønnen Johann Leonhard, der fødtes den 9. novem
ber 1730 i Bussenbrunner Hof, og som i september 1759 forlod Frankfurt am 
Main med samme kolonne som Johann Christopher Wackerhausen (Ane 16) og 
dennes familie paa vej mod Danmark. Den 22. oktober 1759 naaede han med 
kone og et barn til Fredericia, hvor han fik betegnelsen "formodentlig af 
de bedste agerdyrkere". Hans tid blev dog kort her, idet han allerede døde 
1760 i Frederikshede.

Ane 72 Hans Caspar Marquardt
er født omkring 1620, og han døde den 9. september 1693 i Gronau, belig
gende nogle kilometer øst for Bensheim i Odenwald.

Han blev gift før 1650 med

Ane 73 Anna Valburgis N.N.
Hun er født ca. 1623, og hun døde den 10. februar 1699 i Gronau.
I ægteskabet ses født børnene 1. Hans Vallentin, født 1650, 2. Anna E- 

lisabeth, født 1653, 3. Peter, født 1655, 4. Agnes, født 1662, 5. Anna Ma
ria, født 1665, 6. Johann Dieterich, født 1668, og 7. Johann Philipp (Ane 

36), født 1670. Samtlige børn ses født i Gronau.
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Ane 76 Georg Hübner 
eller Jörg Hübner, er født ca. 1616 i Allertshofen ved Brandau, og han dø
de den 7. august 1693 i Brandau.

Navnet paa første hustru kendes ikke, men han ses at være blevet gift 
anden gang med

Ane 77 Anna Catharina
Hun er født 1657, og hun døde 1716 i Brandau, og blev begravet den 24. 

september.
Georg Hübner betegnes i 1658 som "gemeinsmann" i Brandau, og fra 1663 

til 1666 kaldes han "kastenmeister". Det maa anses for givet, at disse be
tegnelser dækker offentlige hverv i Gemeinde Brandau (kommunen).

Ane 96 Enevold Hansen

er født ca. 1650, og han døde 1721 i Ungstrup, Torning sogn, og blev be
gravet den 5. maj.

Han var gift første gang med

Ane 97 Bodil Jensdatter

Hun er født ca. 1651, og hun døde 1700 i Ungstrup og blev begravet den 
12. maj, hvorefter Enevold Hansen indgik nyt ægteskab med en Anne Palles
datter.

Enevold Hansen, der nævnes med tilnavnet Snedker, og som utvivlsomt 
først og fremmest har levet af dette haandværk, er i matriklen 1688 opført 
som husmand i Ungstrup med et hartkorn paa blot 1 skp. 2 fjdkr. 1 alb. Vi 

ved intet sikkert om hans herkomst, men det maa anses for sandsynligt, at 
hans mor var den Johanne Enevoldsdatter i Ungstrup, der begravedes den 27. 
december 1698, 66 aar gammel.

Ane 104 Søren Mikkelsen
er født ca. 1650 i Knudstrup, Torning sogn, og han døde 1705 samme sted og 
blev begravet den 5. juli.

Han blev trolovet den 29. januar 1695 og gift den 16. juni samme aar i 
Torning med



Ane 105 Maren Andersdatter

Hun er født ca. 1664 i Graagaard, Torning sogn, og hun døde 1737 i 
Knudstrup og blev begravet den 11. februar.

Søren Mikkelsen og hustru boede i Knudstrup, hvor han maa have været 
fæstegaardmand, men de bevarede arkivalier fortæller intet nærmere herom.

Ane 108 Mikkel Christensen

er født ca. 1648, og han døde 1727 i Torning by og sogn og blev begravet 
den 2. april.

Af sognets kirkebog fremgaar det, at han i 1697 fik datteren Birgitte,
1 1699 datteren Ane og i 1703 sønnen Christen (Ane 54), og da disse 3 børn 
er født saa sent - i forhold til hans alder -, maa det anses for sandsyn
ligt, at de er født i hans anden ægteskab, saaledes at han har været gift
2 gange. De bevarede arkivalier fortæller imidlertid intet om hans hustru
er.

I matriklen 1688 opføres paa gaard nr. 5 i Torning by som fæster Chri
sten Mikkelsens enke, utvivlsomt Mikkel Christensens mor, og da han selv 
maa have været ældste søn i ægteskabet, navnet taget i betragtning, er det 
nærliggende at antage, at han har overtaget fæstet paa denne gaard, der 

havde et hartkorn paa 4 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. og hørte under Palstrup.

Ane 110 Jens Andersen
er født ca. 1665, og han døde 1731 i Torning og blev begravet den 9. no

vember.
Da Jens Andersens datter ved sin daab i december 1702 kaldes med til

navnet Torup, er det nærliggende at antage, at han selv stammede fra denne 
lokalitet. Der kan da kun være tale om St. Torup i Ulbjerg sogn, og Jens 
Andersen maa i saa fald have været en søn af selvejerbonden Anders Peder
sen og dennes hustru, som var en søster til Vogn Jensen, der i 1688 besad 

gaarden.
Jens Andersen var gift med

Ane 111 Johanne Lauritsdatter
der døde 1719, hvilket fremgaar af det efter ægtefællen afholdte skifte 
i 1731.



Jens Andersen blev i 1699 kaldet til sognedegn for menighederne i Tor
ning og Karup sogne. Da han ikke havde taget studentereksamen, skulle han 
have kongelig dispensation, hvilket ses givet den 6. januar 1701, og han 
virkede derefter i embedet indtil sin død.

I 1729 ses Jens Andersens svigersøn Christen Mikkelsen (Ane 54) at 
have udstedt følgende arveafkald til svigerfaderen:

"Kiendes ieg underskrevne og hermed vitterliggør at jeg haver annammet 
og bekommet af min kiære hustrues Maren Jensdatters fader vel lærde Jens 
Andersen, sognedegn for Torning og Karup menigheder, den hende tilfaldne 
mødrene arf efter hendes salig moder Johanne Lauritsdatter efter skifte
brevets formelding rede penge 16 slettedaler 3 mk. og 4 skill., siger 
seksten slettedaler, tre mark og 4 skilling, saa ieg min hustru og arvin

ger haver for samme hendes mødrene arf intet videre hos hannem eller i 
hans stervboe at kræve og prætendere, og skal min kiære svigerfader og 
hans arvinger af mig og mine arvinger for nævnte mødrene arf holdes anger
løs i alle maader, som ieg hermed tacher for fuld og god betaling og hæ
derlig medgift og giver herpaa min fuldkomne afkald, under min egen haand.

Torning d. 10 October 1729."
Den 4. december 1731 blev der afholdt skifte i boet efter Jens Andersen 

mellem børnene Kirstine, gift med Christen Jensen Bøgild i Knudstrup, Ma
ren, gift med Christen Mikkelsen i Torning, og Anne, ugift og opholdende 
sig hjemme, for hvem præsten Hr. Jacob From af Torning lod sig overtale 

til at paatage sig formynderskabet. Samtlige boets effekter blev solgt 
paa auktion og indbragte 66 rdr. Hertil kom et tilgodehavende paa 11 rdr. 
hos Vulf Ravn i Viborg, men han var afgaaet ved døden i mellemtiden, og 
hans arvinger havde valgt at fragaa arv og gæld, saa muligheden for at faa 
de penge hjem var ikke tilstede. Derimod nævnes en række gældsposter. Niel 
Møller i Kjærsholms Mølle fordrede 4 mk., som han havde laant afdøde til 
at betale to brændevinspiber med, Else Madsdatter i Testrup krævede 2 slet 
tedaler, Christen Christensen Aarestrup 5 slettedaler og 4 mk. og herudo
ver nævnes 9 mk. i gæld for 1 td. rug, 3 mk. for talg og smør og 2 slette
daler, som afdøde havde laant. Kirkeværgen i Karup krævede for kvægtiende 
4 mk., Maren Jensdatter i Knudstrup havde et tilgodehavende paa 2 mk. for 
leveret brændevin, og Christen Jensen Overgaard i Boulum fordrede 5 slet
tedaler for noget korn, som han havde leveret til Jens Andersens svigersøn 
Christen Bøgild 3 aar forinden, men som han ikke havde faaet nogen penge 



for, og da afdøde Jens Andersen havd sagt god for svigersønnen, var det nu 
ham der hæftede for gælden. Mademoiselle Ane Cathrine From havde laant af

døde godt 2 mk., provsten havde et tilgodehavende paa godt 1 rdr. til ho
spitalets forfaldne pension, og endelig gjorde den yngste datter Anne krav 
paa 17 rdr. 2 mk. til forældrenes begravelse, som hun havde betalt, samt 
godt 2 rdr. for at leje en vogn 2 gange til Viborg.

Den 28. februar 1732 var Gregers Poulsen fra Torning og Niels Sørensen 
fra Vattrup tilstede i degneboligen for at foretage et syn og skøn, og de 
konstaterede da, at bygningen behøvede istandsættelse for 1 rdr. 5 mk. En
delig gjorde præsten Hr. Jacob From paa sin myndling Anne Jensdatters veg
ne krav paa den indestaaende mødrene arv fra 1719, som omfattede 11 rdr. 
1 mk. 4 skill., hvortil kom renter i 13 aar med 7 rdr. 1 mk. 1 skill. En
delig havde Anne krav paa løn i 3 aar, hvor hun havde tjent sin far, ialt 
15 slettedaler. Det siger sig selv, at der herefter ikke var noget væsent

ligt at dele.
Paa skiftet fremlagdes i øvrigt en saakaldt memorial "paa penge, som 

Christen Mikkelsen i Torning haver bekommet med min datter Maren Jensdat
ter". Det drejede sig om en hel stribe beløb, hvoraf kan nævnes 1 mk. 12 
skill., som Jens Andersen havde betalt i folkeskatpenge for svigersønnen, 
1 mk. 12 skill, til to nye vinduer, en daler til en ny skjorte til Chri
sten Mikkelsen, 2 daler til en hest, 10 daler som afdøde havde betalt for 
Christen Mikkelsen paa godset Kjærsholm og 6 daler, som han havde leveret 
Christen Mikkelsen. Hertil kom bl.a., at han havde udbetalt nogle af den
nes kreditorer med fra 3 til 1 daler til hver, og endelig havde han givet 
sin datter Maren seksten faar og en stud, en staalgryde, en jernpande, en 
ildklemme og en seng med tilhørende sengetøj samt 23 alen grønt uldent 

tøj til omhæng.



7. GENERATION

Ane 208 Mikkel Andersen
der nævnes med tilnavnet Smed, er født omkring 1620, og han døde før 1688, 
men Torning sogns kirkebog eksisterer først fra 1695.

Han var gift med

Ane 209 Sidsel Christensdatter
Hun er født ca. 1630, og hun døde sidst paa aaret 1707 og blev begravet 

den 1. januar 1708 i Torning.
Mikkel Andersen nævnes den 30. januar 1671 paa Lysgaard Herredsting. 

Her fik Anders Terkelsen fra Knudstrup et vidne udstedt om sin hævd paa 
jordarealet kaldet Rugstoft. Det fremgaar heraf, at jordarealet allerede 
for mere end 60 aar siden hørte til afdøde Bertel Mikkelsens gaard, som 
Anders Terkelsen nu havde fæste paa. Som vidner i sagen var indstævnet 
samtlige 6 gaardmænd i Nr. Knudstrup, heriblandt Mikkel Andersen Smed, 
deres hustruer, deres børn og deres tjenestefolk.

Af matriklen 1680 fremgaar det, at Mikkel Andersen sad paa en gaard i 
Nr. Knudstrup med at hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. De 2 tdr. 6 
skpr. var selvejerbondegods, medens resten ydede herlighedsafgifter til 
herregaarden Palstrup. I matriklen 1688 oplyses, at gaard nr. 2 i Nr. 
Knudstrup af nyt hartkorn 3 tdr. nu var beboet af Mikkel Andersens enke 
Sidsek Christensdatter, der var selvejer for saa vidt angaar bondeskylden. 

Ane 210 Anders Christensen

er født ca. 1627, og han døde 1708 paa Graagaard i Torning sogn og blev 
begravet den 4. marts. Om hans hustru vides intet.

Anders Christensen er i matriklen fra 1680 sammen med en Tyge Pedersen 
opført som fæster af Graagaard, som da havde et hartkorn paa 12 tdr. og 
var udlagt som ryttergods. Ved matrikuleringen i 1688 nævnes samme perso
ner, men hartkornet var nu blevet reduceret til 7 tdr. 7 skpr. 3 fjdkr.

Et barnebarn af Anders Christensen var den Anders Graa, der sad som fæ
ster paa samme halvpart af Graagaard indtil sin død 1742, hvorefter hans 
enke Inger Olufsdatter indgik nyt ægteskab med Enevold Hansen (Ane 24), 
som dermed overtog fæstet paa halvparten af Graagaard.



En søn af Anders Christensen var Jacob Andersen Graa, født ca. 1661, 
der blev borger og købmand i Viborg, og hvis datter Kirstine i 1707 blev 
gift med præsten Jørgen Olesen Pind fra Sahl-Gullev. Deres søn var Jacob 
Jørgensen Graae, født 1711, der fra 1736 til 1744 var kapellan ved Viborg 
Sortebrødre Kirke og derefter til sin død præst i Grundfør.

I 1683 havde Anders Christensen en sag for paa Lysgaard Herredsting i 
forbindelse med en strid med svigersønnen Niels Pedersen. Sidstnævnte, der 
boede i Neder Ure, lod nemlig den 8. januar 1683 svigerfaderen stævne for 
herredstinget med henblik paa at opnaa en dom i forbindelse med tilgodeha
vende medgift, som Niels Pedersen mente, at svigerfaderen havde lovet ham 
ved ægteskabets indgaaelse med datteren Anne Andersdatter, men som denne 
hidindtil ikke havde villet betale ham, paa trods af, at Niels Pedersen 
mente at have vidner til svigerfaderens afgivne løfte. Striden drejede sig 
om en kiste og en vogn, eller 6 slettedaler i stedet herfor, en kobbergrue- 
kedel paa 1 td.'s rum, eller 6 slettedaler i stedet for denne samt 4 tdr. 
korn og aarligt en trave havre, som allerede skulle have været leveret for 
2 aar, da ægteskabet øjensynlig er indgaaet før da. Paa herredstinget frem- 
lagde Niels Pedersen et vidne af tinget af 12. september 1681, hvoraf det 
fremgik, at kongelig skovrider Jørgen Madsen i Stenholt den dato overfor 
8 mænd paa tinget havde beediget en udtalelse om, at han sommeren 1681 hav
de været i Graagaarde for Niels Pedersen med henblik paa at skabe forlig 
mellem ham og hans hustrus far Anders Christensen om den medgift, som han 
skulle have med hustruen Anne Andersdatter. Skovrideren havde da spurgt 
Anders Christensen, om de ikke kunne forliges om medgiften, og hertil havde 

denne svaret, at han havde givet sin datter en medgift paa 20 daler i kon
tanter og paa seks kreaturer omfattende to køer, en kvie, en kalv, to smaa 
kvier og en stud samt en hest, og endvidere havde Anders Christensen lovet, 
at han, saafremt Niels Pedersen ville leve som en ærlig mand med hans dat
ter Anne, ville give ham saa meget, saa han ville "tacke hannem gott". 
Niels Pedersen havde da i skovriderens nærværelse anmodet svigerfaderen om 
at faa udleveret den kiste, som havde været Anders Christensens afdøde hu- 
trus. Hertil svarede imidlertid denne, at dersom Niels Pedersen skulle ha
ve kisten, skulle han først tilbagelevere et skrin, som han havde faaet. 
Niels Pedersen begærede derefter at faa udleveret vognen og en kobberkedel 
paa 1 td., men disse effekter ville Anders Pedersen hellere betale i form 
af penge, hvorfor de sattes til en værdi af 6 slettedaler for vognen og et



tilsvarende beløb for kedlen. Derpaa anmodede Niels Pedersen om at faa ud
leveret de 4 tdr. korn, og hertil svarede Anders Christen, at han aarligt 
ville give Niels Pedersen en trave havre, naar høsten var rimelig og to 
traver hvis høsten var særlig god, hvilket han ville gøre, saalænge de 
begge levede, og saalænge Niels var gift med hans datter. Hele dette vid
nesudsagn, udstedt af skovrideren H aar forinden, blev nu fremlagt paa 
herredstinget, hvorefter Anders Christensen fremlagde sit svar, der forelaa 
skriftligt. Heri siger han, at det undrer ham, at hans svigersøn Niels Pe
dersen nu gør krav paa forskelligt, som han skal være blevet lovet i med
gift, "da som jeg ham en stor Del har givet, ja langt mere end min Datter 

efter hendes salige Moder arvelig kunde tilfalde, saa og en Del forstrakt, 
at han sig des bedre skulle kunne saa med mig forenige igen". Anders Chri
stensen fortsætter med i sit skriftlige indlæg at fastslaa, at svigersønnen 
er yderst utaknemmelig, og at han nu forsøger at tvinge ham til at yde me
re, end han selv havde. Anders Christensen anmoder derfor herredstinget om 
at blive fri for enhver tiltale. Herredsfogedens domsafsigelse i sagen 
fastslaar, at da Niels Pedersen ved ægteskabet med Anders Christensens dat
ter rent faktisk havde faaet en betydelig større afgift, end han kunne til
komme, saa var det ikke rimeligt at forsøge at hænge Anders Christensen ud 
paa eventuelle løfter, som han havde afgivet, men som han maaske alligevel 
ikke selv havde raad til at klare. Dommen siger saaledes, at Niels Peder
sen ikke har krav paa mere end den lovlige medgift, medmindre Anders Chri
stensen "af faderlig kiærlighed det selv vil forbedre, saavidt hans Formue 
det kan taale og tilstrække". Anders Christensen blev saaledes frifundet.



Efterkommere
efter

Niels J. Wackerhausen
og

Mariane Sørensdatter



I. Jacob Nielsen Wacherhausen

er født den 15. januar 1841 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han døde 
den 5. maj 1927 samme sted. Han blev gift den 22. november 1867 i Krage
lund med Else Margrethe Christensen. Hun er født den 23. januar 1844 i 
Hammerum, Gjellerup sogn som datter af husmand Christen Laustsen og hustru 
Anna Marie Pedersdatter, og hun døde den 8. januar 1912 i Christianshøj, 
Kragelund sogn.

Jacob Nielsen Wacherhausen var husmand i Christianshøj.

I en bryllupssang til parret, fremsendt af Else Margrethe Christensens 
søstre, staar der:

"Brudesang til hæderlige Brudepar 
Ungkarl

Jacob Nielsen
af Christianshøj i Kragelund og

Pigen
Else Margrethe Christensen
af Hammerum i Gjellerup,
Paa Deres Bryllupsdag d. 22. November 1867.

Tone: Hvor salig er den lille Flok.

1.

Guds Fred og Naade vær med Dig 
Vor el skte Søster kjær!
Gid Du maae leve lykkelig!
Og høste Glæder der
Hvor Du nu med din el skte Ven 
Skal vandre frem i Tiden hen! 
Gud være Eders faste Borg 
I Glæde som i Sorg.

2.

Du nu i Jesu Christi Navn

Har knyttet Ægtebaand.
For at Du gjennem Fryd og Savn
Vil vandre Haand i Haand
Med den som Du dit Hjerte gav, 
Og elsker tro til Død og Grav. 
Bliv Du hans Glæde, Trøst og Fryd! 
Og bliv hans Husets Pryd.



3.

Din Brudgom og hans Fædre kjær 
Med Flid beredet har
Et venligt Hjem hvor I nu der 
skal bo og leve glad.
Tak Dem for denne kjærlighed!
Og vi i s Du i dit Livets Fjed 
Du være vil en Datter kjær 
En Hustru god især.

5.
Jeg denne gang og synge maae
Om Folk jeg kjender ei i

Dig Brudgom jeg Dig aldrig saae
End sige kjender nei,
Dog minder jeg Dig om det Bud: 
Bliv altid kjærlig mod din Brud! 
Tænk kvinden jo den svage er! 

Skal derfor elskes meer.

4.
Ja lev o Søster med din Ven 
saa glad og lykkelig!

Og vandre fro i Tiden hen.
Det bede vi for Dig!
Og naar vi komme saa til Dig 
Det mere er end Du var riig 
Naar Du er glad og lever vel 
Og nyder Fryd og Held.

6.
Hun blandt os meget elsket er 
Det vist er meer end Guld
At faae en Hustru som mod hver 
Er venlig blid og huld.
Og nu I kjære unge to
Gaae frem i Jesu Christi Tro! 
At I og komme maae engang
Til Englers Frydesang.

Fremsendt af Brudens Søstre 
Andersine Christensen og 
Kirsten Christensen."

I forbindelse med Jacob Nielsen Wacherhausens 85 aars fødselsdag skrev 

Silkeborg Avis bl.a.:
"Jakob Nielsen (Wakkerhausen) er født i Kristianshøj og overtog for 

ca. 60 aar siden en del af det store hede- og moseareal, som hørte under 
fødeejendommen. Her tog han og hans for 14 aar siden afdøde hustru kraftigt 



fat paa opdyrkning af heden, som blev til en stor kultiveret flade, hvor 
der nu er to ejendomme. De første aar slog Jakob Wakkerhausen mange læs 
strøelse i mosen og solgte den til hjælp til udgifterne. Siden blev der 
handel med tørvene, som han drev op til en stor bi fortjeneste. Det er in
teressant at høre gamle Jakob Wakkerhausen fortælle om sin ungdomstid, af 
hvilken han nogle aar var i Klode-Mølle, hvor studedriverne overnattede, 
naar de kom med deres store flokke af stude fra Viborg og skulde helt ned 
til Tønder. Eller naar han fortæller om krigens tid, da han skulde ud at 
køre med tyskerne.

Jakob Wakkerhausen boer endnu paa sin gamle ejendom hos en datter og 
svigersøn, hvor han nyder en kærlig pleje. Der er 5 døtre og 2 sønner, som 
alle boer her paa egnen.

Gamle Jakob Wakkerhausen er endnu aandsfrisk og kan læse sin "Silkeborg 
Avis", som han har været holder af hele sin manddoms tid."

I ægteskabet er børnene I.A.-I.G.

I.A.

Niels Nielsen (Wacherhausen) er født den 7. november 1868 i Christianshøj, 
Kragelund sogn, og han døde den 23. maj 1952. Han blev gift med Marie Kir
stine Mikkelsen Märker. Hun er født den 12. juli 1869 i Christianshøj, 
Kragelund sogn som datter af husmand Peder Christian Mikkelsen Märker og 
hustru Maren Thomasdatter, og hun døde den 6. marts 1944.

Niels Nielsen (Wacherhausen) drev en mindre ejendom i Frederiksdal og 
var sideløbende beskæftiget som arbejdsmand.

Marie Kirstine Mikkelsen Märker medbragte en søn Kristian i ægteskabet.

I.B.

Mariane Nielsen er født den 10. april 1871 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og hun døde den 6. juni 1933 i Kragelund. Hun blev gift den 7. april 
1893 i Kragelund med Karl Kristian Nielsen Skov. Han er født den 22. april 
1872 i Hesselskov, Kragelund sogn som søn af landmand Niels Knudsen Skov 
og hustru Sidse Madsen, og han døde den 6. oktober 1949 paa Kjellerup Sy
gehus.



Karl Kristian Nielsen Skov nævnes i aarene efter giftermaalet som hus
mand i Frederiksdal.

Sønnen Mourits (I.B.13.) fortæller om sine forældre bl.a.:
"Far og Mor startede paa en mosegaard paa 65 tdr. land, hvor hovedind

tægten var salg af tørv til mejerier og teglværker og enkelte husstande i 
Kjellerup og Silkeborg. Det gik godt til ca. 1908. Da begyndte mejerier og 
teglværker at fyre med kul, og det var et slemt slag. Far skilte da 16 
tdr. land fra og byggede beboelse, slagterhus og stald. I nogle aar kørte 
han rundt for at sælge kød, bl.a. paa Silkeborg Torv. Efter nogle aar o- 
verlod han ejendommen til Niels og byggede slagterforretning i Frederiks
dal og senere en i Kragelund, som blev overtaget af mine brødre. Derefter 
gav han sig til at bygge huse, og endvidere lavede han bl.a. entreprenør
arbejde i Engesvang. - Far havde gjort militærtjeneste. Han var vurde
ringsmand og formand for afholdsforeningen i sine yngre aar. - Far var en 
begavet mand. En lærerinde, som han havde gaaet i klasse med, sagde en 
gang til mig: "Du kan regne, for det kunne din far." Denne evne er nedar
vet i slægten.

Vor mor lavede faktisk alt vort tøj; det lyder utroligt, men er dog 
sandt. Hun kartede og spandt garn til drengenes vadmelsbukser, til skole
kjoler og meget andet, farvede selv garnet og strikkede trøjer til dren
gene, i regelen sorte med røde striber, samt strømper til os alle. Piger
ne hæklede hun underkjoler til, i regelen af lyserødt garn og i et sær
ligt zigzag monster. Da far ikke var særlig fysisk stærk, strikkede hun 
uldtrøjer og lange underbukser til ham. Selv gik hun om vinteren med et 
lille sjal, hæklet og med flotte snore bundet foran. Mor var stilfærdig, 
rar og taalmodig med os og det omskiftelige liv, som førtes."

Ved en af flere afholdte fester for efterkommere efter Mariane Nielsen 
og Karl Kristian Nielsen Skov, afholdt i Kragelund den 19. maj 1973, for

talte datteren Signe (I.B.3.) bl.a.:
"Jeg hørte tilfældigvis en vise, nr. 1 paa top 20; den hed "Jeg bor i 

kærlighedens hus". Da tænkte jeg, at jeg kendte et endnu bedre hus, det 
fredens hus, der var vort barndomshjem. Aldrig hørte vi mor og far skæn
des, eller der blev sagt onde, vrede ord. Blev larmen for høj, var et 
blik fra far nok til at skaffe ro i flokken; gik det for vidt, kom fars 

hat sommetider flyvende.



En nytaarsaften omkring 1902, da far lige var kommet hjem - han havde 
været ude for at taksere et eller andet, kom vores karl, Vilhelm Ølgaard 
løbende og raabte: "Lygten har gjort sig tovlig". Bedstemor løb ud i hak
kelseshuset og prøvede at slukke, men da hun saa op, brændte det i straa- 
taget; "Som en lampekuppel", sagde hun. Vi blev baaret over mosen til bed
stefars; der var vi, til der blev bygget et nyt hus. - Samtidig blev haven 
lagt om af en rigtig gartner; det kostede 80 kr., en stor flothed paa den 
tid. Midt i et stort hjerte med jordbær stod et blommetræ, som bedstemor 
havde haft med fra Møen. Drengene stjal af blommerne, de gemte dem i blu
sen, som havde elastik forneden. Nederst i haven var der en dam. Hvor 
lysthuset laa, kan jeg ikke huske. Det var rundt med fast bord og bænke; 
det var tækket med smaa spaaner; en dejlig legeplads har det været. Marius 
og farbror Mikkels Vise (Louise) blev gift derinde, siger Grethe, og Anne 
mener, jeg var præst, for saadan noget fik vi ikke Jakob til, sagde hun. 
Jeg tænker nu, at det var Niels, for der var jo ikke kvindelige præster 
dengang.

Vi havde gode forhold at vokse op under. Slaabakken trimlede vi nedad 
med armene overkors, og i sandgraven foregik mange sjove ting. En dag be
gravede vi et dyr der og stjal Pe Kloks salat til krans, det kom vi ikke 
godt fra, selvom han til daglig var en rar gammel mand. Han boede hos os, 
for i den forretning var der altid plads til en til og et par store hunde.

Naar far var i Silkeborg, kom han altid hjem med en 2 øres kage til os; 
engang havde han ingen med, for da var ovnene faldet ned, sagde han.

Til eksamen fik vi 2 øre til et kræmmerhus brøstsukker. 50 øre fik vi, 
naar vi paa vore ben gik til Kjellerup marked. Vor gode faster Trine lave
de en flot kagemand, naar vi var til børnefødselsdag der. En stor oplevel
se var det, naar alle kusiner og fætre travede helt til farbror Jens' til 
børnefødselsdag. - Festligt var det ogsaa at være med til at brænde lyngen 
af torvepladserne. Man rev en tot lyng op, brændte den ved ilden og tændte 
et nyt sted en hel lang række.

Dengang fyrede mejerier og teglværker jo med tørv. Jeg husker, at vi en 
sommer var 21 til bords. Tørvekarlene kom igen hvert aar. Vi bar mellemmad 
ud i mosen til dem og var ogsaa med til at vende tørv. Vi fik 5 øre for 
hver 1000, og da var det godt selv at "sitte" bag en tørvestok og spise 
mellemmad. Vi havde 4 russerheste til at køre tørven væk med.



Bedstemor og bedstefar Vakkerhausen var rare at besøge; der var saa 
stille og pænt. I køkkenet var gulvet hvidskuret og bestrøet med hvidt 
sand. Næsten halvdelen af huset var en stor sal, der var beregnet til da 
og legestue. Bedstemor stammede fra Faurholdt og bedstefar fra Kartoffel 

tyskerne."
Nedennævnte sang er fra "Skovfesten" i Kragelund, 19. maj 1973:

Mel :

1.
I Kragelund vi mødes 
til festen alle vil 
Jeg tror nok sidste sommer 
ideen den blev ti 1.
En tak til Ruth skal lyde 
for møje og besvær 
med alle os at byde 
til denne "Skovfest" her.

2.

Af fætre og kusiner 
vi er en mægtig flok 
og nu kan vi jo tælle 
om alle er mødt op.
De otte og tyve drenge 
og seks og tyve pi1r 
er spredt for alle vinde 
nu mødes vi saa her.

3.
Spredt over hele verden 
familien findes ka'
I Norge og i Sverrig 
ja helt i U.S.A.

En del er rejst til østen 
og kongestaden der 
de fleste dog er blevet 
i hovedlandet her

Jens Vejmand.

4.
Familien den vokser 

Vi hundred har passer't 
og næsten alle har vi 
vor verden lidt former*t 
Kun Gerda Søren Frede 
og et par herrer mer.
Nu maa I snart til sagen. 
Vi haaber snart det sker.

5.
Kun faa af os kan huske 
lidt om vor bedstemor 
Vi alle bedre mindes 
vor bedstefar jeg tror. 
Han ville gerne cykle 
rundt til den store flok, 
og ku' han gøre nytte 
saa var det mægtig godt.

6.
Til Kjellerup jeg kørte 
et ærind for min far 
jeg bedstefar besøgte 
det er da soleklar. 
Hans livret vi sku' have 
til middag naar jeg kom 
uha - den lange fløjlsgrød 
den syn's jeg ikke om.



7.
Naar bedstefar holdt fester

vi ville gerne med
vi drilled tit hinanden 
ja- vi ku* blive ved.
Naar nogen raabte faster 
vi var der i en fart 
nej, det der er da moster 
det er da soleklart.

8.
Hvem sidder der paa stolen
midt i den store sal, 
han straaler glad som solen 
i kreds vi rundt om sad.
Det gjorde morbror/farbror Marius 
ham holdt vi alle af
vi fik ham trukket med os 
og han historier gav.

9.
Nu er vi blevet ældre 
saa er det vore børn 
en anden dem fortæller 
om Per og Bamsebjørn.
Og det er moster/faster Valborg 

hun digter gang paa gang 
og vore børn de plager 
fortæl en rigtig lang.

10.
Nu sangen jeg vil slutte 
den ellers bli'r for lang 
jeg haaber vi kan mødes 
til fest en anden gang. 
Derfor vil jeg nu takke 
jer alle som hjalp med 
saa alle vi ku1 mødes, 
til denne festlighed.

Ketty.

I Mariane Nielsen og Karl Kristian Nielsen Skovs ægteskab er børnene 
I.B.1.-I.B.15.

I.B.l.

Niels Knudsen Nielsen Skov er født den 24. august 1893 i Frederiksdal, 
Kragelund sogn, og han døde den 5. april 1965 i Silkeborg. Han blev gift 
den 29. november 1921 i Kragelund med Karen Marie Kirstine Nielsen. Hun 
er født den 16. marts 1898 i Frederiksdal, Kragelund sogn som datter af 
husmand Anton Nielsen og hustru Maren Jensen Skov, og hun døde den 24. de
cember 1986 i 0. Bording, Balle sogn.

Niels Knudsen Nielsen Skov gik i skole i Stenholt og Frederiksdal. Han 
blev oplært ved landbrug, dels hjemme og dels ude, og ved giftermaalet var 
han husmand i Sdr. Frederiksdal, hvor han sideløbende med driften gravede 
tørv. Desuden havde han en brødrute for bageren i Frederiksdal, og i en 
periode kørte han mælk til Vinderslev. Paa et tidspunkt begyndte han som

°n 



grisehandler, og efter at have solgt ejendommen i Frederiksdal i midten 
af 1930erne købte han en anden ejendom i V. Bording, hvor hans hoveder
hverv var handel med husdyr, dog mest smaagrise. - Ejendommen i V. Bording 
blev drevet alsidigt med hustruens og børnenes hjælp, og den overtoges se
nere af sønnen Karl.

Karen Marie Kirstine Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Hun lærte hus
gerning, dels hjemme og dels ude, og efter giftermaalet deltog hun aktivt 
i driften af parrets landbrug, hvor hendes store interesse var hønsehold.

I.B.l.a.
Arne Skov er født den 15. april 1923 i Sdr. Frederiksdal, Kragelund sogn. 
Han blev gift den 17. maj 1953 i Søvind med Inger Sørensen, der er født 
den 31. maj 1931 i Sdr. Vissing som datter af gaardejer Jens Sørensen og 
hustru Valborg Hansen.

Bosat: Viborgvej 75, Balle, Silkeborg.
Arne Skov gik i skole i Frederiksdal og 0. Bording. Han blev oplært 

ved landbrug og havde desuden ophold paa ungdomsskolen i Jebjerg og Asmild 
kloster Landbrugsskole ved Viborg, inden han i 1953 købte ejendommen i 
Balle paa 13 tdr. land. Sideløbende med driften har han haft andet arbej
de.

Inger Sørensen gik i skole i Sdr. Vissing og Søvind. Hun lærte husger
ning, havde et ophold paa Ryslinge Højskole og tjente bl.a. som husassi
stent paa Sjælland i 1 aar inden giftermaalet, efter hvilket hun blev hjem 
mearbejdende husmoder. I 1978 blev hun ansat som hjemmehjælper ved Silke

borg Kommune.

I.B.l.a.l)
Preben Skov er født den 28. januar 1955 i Balle.

Bosat: Højmarkstoften 15, Silkeborg.
Preben Skov tog 10. klasse. Han stod i lære som smed i Grauballe, og 

efter at have aftjent sin værnepligt ved garnisonskompagniet i 1976 samt 
at have haft et 5 maaneders ophold paa Uldum Højskole i vinteren 1976-1977 
fortsatte han med at arbejdede som smed. Som saadan er han nu ansat paa 
A.B.C. Industri i Hørning ved Aarhus.



I.B.l.a.2)
Margit Skov er født den 8. juli 1958 i Balle.

I.B.l.a.3)
Flemming Skov er født den 24. oktober 1959 i Balle.

Bosat: Steen Blichers Gade 14, Randers.
Flemming Skov tog 8. klasse i Skægkær og 9. klasse paa Ulstrup Ungdoms

skole. Han arbejdede paa en gaard ved Randers indtil sommeren 1983, af
brudt af et ophold paa landbrugsskole samt af militærtjeneste ved Den kgl. 
Livgarde, og efter at have været ansat paa Haslundkær Maskinstation i 1 
aar begyndte han at arbejde paa Bjergby Maskinstation.

I.B.l.b.
Viggo Skov er født den 23. oktober 1925 i Sdr. Frederiksdal, Kragelund 
sogn. Han blev gift den 22. juli 1961 i Balle med Bodil Linnebjerg, der er 
født den 1. februar 1940 i Hvinningdal, Balle sogn som datter af gaardejer 
Peder Linnebjerg og hustru Ester Nielsen.

Bosat: Øster Bordingvej 54, Silkeborg.
Viggo Skov arbejdede efter endt skolegang forskellige steder, bl.a. som 

tjenestekarl hjemme. Siden 1952 har han drevet egen vognmandsforretning i 
0. Bording.

Bodil Linnebjerg var efter endt skolegang beskæftiget som syerske i 
Silkeborg. Siden giftermaalet har hun været hjemmearbejdende husmoder og 
medhjælpende hustru.

I.B.l.b.l)
Susanne Skov er født den 3. april 1964 i 0. Bording, Balle sogn.

Bosat: Drewsensvej 54, Silkeborg.

Susanne Skov tog 10. klasse i Skægkær, var paa handelsskole i Silkeborg 
og stod derefter i lære paa Park Alleens Bageris kontor i Aarhus. Senere 
blev hun ansat i Dansk Data Elektronik i Aabyhøj, hvor hun er bogholderi
assistent.

I.B.l.b.2)
Brian Skov er født den 4. marts 1968 i 0. Bording, Balle sogn.

Han tog 10. klasse i Skægkær og kom derefter i lære som mekaniker hos



Carl Hjorth, Renault i Silkeborg. Desuden har han haft et ophold paa 
Skjern Tekniske Skole.

I.B.l.c.

Gerda Skov er født den 4. november 1928 i Sdr. Frederiksdal, Kragelund 
sogn.

Bosat: Schweigaardsgt. 79, opg. 3, Oslo, Norge.

Gerda Skov tjente efter endt skolegang i forskellige pladser, bl.a. i 
Silkeborg. Som 19-aarig rejste hun til København, hvor hun tjente i pri
vaten hos Marius Skov (I.B.5.) paa missionshotellet Hebron i 1 aar, og i 
november 1948 rejste hun til Oslo. Her var hun ansat paa forskellige re
stauranter og cafeer indtil 1968, da hun sammen med to kolleger købte egen 
cafe.

I.B.l.d.
Karl Skov er født den 27. februar 1932 i Sdr. Frederiksdal, Kragelund sogn. 
Han blev gift den 3. august 1957 i Sinding med Gudrun Nørkjær, der er født 
den 15. december 1933 i Viborg som datter af teglværksejer Jacob Nørkjær 
og hustru Karen Marie Petrine Pedersen.

Bosat: Skægkærvænget 10, Skægkær, Silkeborg.
Karl Skov gik i skole i 0. Bording. Han blev oplært ved landbrug, gjorde 

tjeneste ved Den kgl. Livgarde i København fra 1952 til 1954 og overtog 
senere barndomshjemmet, som han drev i 10 aar. Herpaa byggede han huset i 
Skægkær, og efter at have arbejdet hos en anlægsgartner indtil 1986 blev 
han ansat ved Silkeborg Kommunes grønne omraade.

Gudrun Nørkjær tog 9. klasse i Brande. Hun var sygeplejeelev paa Kjel- 
lerup Sygehus, gennemgik senere videreuddannelse paa andre sygehuse og er 
nu ansat ved Silkeborg Kommunes hjemmesygepleje.

I.B.l.d.l)
Per Skov er født den 18. februar 1958 i Balle sogn.

Bosat: Sandvej 48, Silkeborg.

I.B.l.d.2)
Britta Skov er født den 25. maj 1959 i Balle sogn. Hun blev gift den 30. 

P



maj 1987 i Linaa med Per Anders Tholstrup Rasmussen, der er født den 23. 
marts 1956 i Silkeborg som søn af Falle Curt Tholstrup Rasmussen og hustru 

Else Alma Jensen.
Bosat: Resedavej 11, Silkeborg.
Britta Skov er køkkenassistent, og Per Anders Tholstrup Rasmussen er 

specialarbejder.

I.B.l.d.2)a) Allan John Gardiner er født den 21. april 1984 i Silkeborg. 
I.B.1.d.2)b) Anne Cathrine Skov Rasmussen er født den 31. august 1987 i 

Silkeborg.

I.B.l.d.3)
Else Marie Skov er født den 22. april 1966 i Balle sogn.

Bosat: Markedsgade 4, Ans By.

I .B.l.e.
Børge Skov er født den 17. juni 1938 i Balle sogn. Han blev gift den 12. 
oktober 1963 i Balle med Lissy Liin Kristensen, der er født den 30. sep
tember 1943 i Hvinningdal, Balle sogn som datter af Børge Liin og hustru 
Klara Kristensen.

Bosat: Stegsdalvej 19, Nørskovlund, Kjellerup.
Børge Skov gik i skole i 0. Bording. Han var beskæftiget som landbrugs

medhjælper forskellige steder indtil 1963, afbrudt af militærtjeneste i 
Søgaard samt af et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 
1959-1960. Fra 1963 drev han en ejendom i Frausing, og siden 1973 har han 
drevet gaarden i Nørskovlund.

Lissy Liin Kristensen gik i skole i Hvinningdal. Hun tjente som husas
sistent forskellige steder, og efter at have haft et ophold paa Salling 
Ungdomsskole var hun beskæftiget som syerske i Silkeborg. Siden giftermaa- 
let har hun været hjemmearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

I.B.l.e.l)
Lars Skov er født den 20. marts 1964 paa Nørreholm, Hinge sogn.

Bosat: Humlebøgen 3, Kjellerup.
Lars Skov tog 9. klasse, og efter at have været ansat paa en møbelfa

brik gennemgik han uddannelse til landbrugssmed i perioden 1982-1986. Han 
er nu ansat i Lemming VVS.



I.B.l.e.2)

Karsten Skov er født den 12. august 1965 paa Nørreholm, Hinge sogn.
Han stod efter endt skolegang i lære som maskinarbejder, aftjente her- 

paa sin værnepligt ved HMAK i 1986-1987 og er nu ansat hos Skjellerup i 
Iller.

I.B.l.e.3)

Henrik Skov er født den 28. februar 1972 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.B.l.e.4)

Torben Skov er født den 17. maj 1975 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.B.2.
Jacob Kristian Nielsen Skov er født den 12. januar 1895 i Frederiksdal, 
Kragelund sogn, og han døde den 26. oktober 1974 samme sted. Han blev gift 
den 15. marts 1922 i V. Torup med Ane Marie Siggaard. Hun er født den 15. 
marts 1889 i V. Torup som datter af murer Kristian P. Nielsen og hustru A- 
ne Margrethe, og hun døde den 15. juni 1976 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Jacob Kristian Nielsen Skov var beskæftiget som arbejdsmand i nogle aar, 
inden han begyndte at drive slagterforretning i Frederiksdal med to ugent
lige kødture i oplandet. Forretningen ophørte i 1956. - Sideløbende drev 
han ogsaa en brøndborerforretning.

Ane Marie Siggaard tjente i forskellige huslige pladser indtil gifter- 
maalet, efter hvilket hun var hjemmearbejdende husmoder og medhjælpende 
hustru.

I. B. 2. a.
Lydia Nielsen Skov er født den 2. juni 1922 i Frederiksdal, Kragelund sogn. 
Hun blev gift første gang den 28. maj 1944 i Kragelund med Hans Christen
sen, der døde den 30. oktober 1948. Lydia Nielsen Skov giftede sig anden 
gang den 14. august 1954 med Kaj Carlo Viktor Mikkelsen, der er født den 
7. januar 1925 i Fredericia som søn af arbejdsmand Henry Hans Chr. Mikkel
sen og hustru Johanne Hansine Marie Hansen.

Bosat: Erritso Bygade 94, Fredericia.



Lydia Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal. Senere modtog hun under
visning paa aftenskole i flere aar. Hun var bl.a. sygeplejeelev i 1 aar, 
inden hun begyndte paa jordemoderskolen i København, og efter at være ble
vet færdiguddannet som jordemoder i 1953 samt at have arbejdet som saadaji 
forskellige steder virkede hun som distriktsjordemoder i Vium ved Kjelle- 

rup indtil 1973. Dette aar begyndte hun at arbejde paa Fredericia Sygehus.
Kaj Carlo Viktor Mikkelsen gik i skole i Fredericia. Han stod i lære 

som murer, blev indkaldt til tjeneste ved Den kgl. Livgarde og var tjene
stegørende i 6 aar, sidst som oversergent. Senere arbejdede han bl.a. ved 
Københavns Sporveje, og efter at have været beskæftiget som murersvend fik 
han i 1970erne ansættelse paa Fredericia Møbel lager, hvor han blev forval
ter. - Fritidsinteresse: heste.

I.B.2.a.l)
Else-Marie Skov Christensen er født den 21. august 1945. Hun blev gift 
med Søren Bæk Kristensen.

Bosat: Jørgensgaard 31, Aabenraa.
Else-Marie Skov Christensen er sygeplejerske, og Søren Bæk Kristensen 

er overlæge.
Parret har 3 børn, bl.a. Boye, født den 2. april 1967, og Iben, født 

den 3. marts 1974.

I .B.2.a.2)
Poul Sigurd Skov Mikkelsen er født den 29. september 1948 i Grenaa. Han 
blev gift den 11. oktober 1969 i Vium med Lone Pedersen, der er født den 
17. marts 1950 i Vium som datter af murermester Aksel Pedersen og hustru 
Tove Sylvia Hansen.

Bosat: Jagtvej 27, Fredericia.
Poul Sigurd Skov Mikkelsen gik i skole i Vium og Thorning. Han var bl. 

a. beskæftiget indenfor VVS-branchen samt ved stilladsudlejning i Aarhus, 
afbrudt af militærtjeneste i Tirstrup, og herefter virkede han som jord- 
og betonarbejder i Fredericia. Senere gennemgik han forskellige kurser, og 
efter at have taget bevis som oliefyrsmontør startede han i 1978 egen virk
somhed i Fredericia.

Lone Pedersen gik i skole i Vium og Thorning. Hun havde et ophold paa 
Silkeborg Husholdningsskole, gennemgik EFG-basisaaret paa Viborg Handels



skole og gennemgik uddannelse til skoekspeditrice i Kjellerup, hvorefter 
hun var beskæftiget som ekspeditrice i Aarhus. Senere arbejdede hun i Oce- 
ka en gros, Fredericia, og siden 1978 har hun været medhjælpende hustru.

I.B.2.a.2)a) Ulla Skov Mikkelsen er født den 30. april 1972 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

I.B.2.a.2)b) Mark Skov Mikkelsen er født den 20. september 1977 i Frede
ricia.

I.B.2.a.3)

Leif Skov Mikkelsen er født den 25. maj 1957. Han blev gift den 6. juni 
1981 i Fredericia med Kate Voxnæs, der er født den 20. maj 1954 i Skagen.

Bosat: Sauersvej 4, Fredericia.
Leif Skov Mikkelsen er oliefyrsmontør, og Kate Voxnæs er depotbetjent.

I.B.2.a.3)a) Morten Voxnæs Mikkelsen er født den 11. april 1981 i Frede
ricia.

I.B.2.a.3)b) Pia Hein Christensen.

I.B.2.a.4)
Kate Skov Mikkelsen er født den 22. februar 1959 i Vium. Hun blev gift den 
21. juli 1984 i Røjle med Jesper Holm, der er født den 13. april 1957 i 
Pjedsted som søn af forstander Bendt Holm og hustru, sygeplejerske Birgit 

Raun.
Bosat: Ansgarsvej 21, Fredericia.
Kate Skov Mikkelsen gik i skole i Vium og Fredericia, ialt 9 aar. Hun 

havde ansættelse i en børnehave i Fredericia i nogle aar, læste til børne
havepædagog paa seminariet i Kolding og er nu hjemmehjælper ved Fredericia 

Kommune.
Jesper Holm tog 10. klasse i Fredericia. Han gennemgik uddannelse paa 

Superfos, var paa maskinmesterskole og sejlede derefter i rederiet A.P. 
Møller i en periode, inden han fik ansættelse paa en emballagefabrik i Tau- 

lov.

I.B.2.a.4)a) Hanne Maria Skov Holm er født den 24. september 1977 i Frede
ricia.



I.B.2.a.4)b) Martin Skov Holm er født den 14. maj 1982 i Fredericia.

I.B.2.b.
Christian Siggaard Skov er født den 21. oktober 1924 i Frederiksdal, Kra
gelund sogn. Han blev gift den 27. marts 1952 i Kragelund med Ella Marian 
ne Nielsen, der er født den 31. juli 1929 i Buskhede, Kragelund sogn som 
datter af gaardejer Jens P. Nielsen og hustru Jensine Bording.

Bosat: Frederiksdalvej 72, Kjellerup.
Christian Siggaard Skov gik i skole i Frederiksdal. Han arbejdede ved 

landbrug samt i tørvemose inden giftermaalet, efter hvilket han var be
skæftiget som murer, og senere har han været skovarbejder og fabriksarbej 
der. - Christian Siggaard Skov har været i bestyrelsen for Frederiksdal 
Vandværk og Frederiksdal Forsamlingshus i mange aar.

Ella Marianne Nielsen gik i skole i Kragelund. Hun tjente som husassi
stent i nogle aar, og efter at have været ansat paa en tekstilfabrik i 
Ikast indtil giftermaalet blev hun hjemmearbejdende husmoder. Senere har 
hun haft forskelligt arbejde.

I .B.2.b.1)

Finn Skov er født den 12. december 1953 i Frederiksdal, Kragelund sogn. 
Han lever sammen med Karen Margrethe Hauge, der er født den 6. oktober 
1956 i Engesvang Krat, Engesvang sogn som datter af landmand Arne Hauge 
og hustru, rengøringsassistent Anna Lise Sørensen Elkjær.

Bosat: Lokesvej 17, Hvinningdal, Silkeborg.
Finn Skov gik i skole i Frederiksdal og Kragelund, ialt 10 aar. Senere 

blev han udlært som murer, og efter at have arbejdet som murersvend i 1 
aar startede han egen forretning i Silkeborg i 1975. - Fritidsinteresser: 
camping og fiskeri.

Karen Margrethe Hauge gik i skole i Engesvang, hvor hun afsluttede med 
10. skoleaar, og siden har hun arbejdet paa plejehjem, nu som ufaglært 
sygehjælper paa Remstruplund.

I.B.2.b.l)a) Kenneth Skov er født den 21. september 1985 i Silkeborg.



I.B.2.b.2)

Lindy Skov er født den 4. november 1960 i Frederiksdal, Kragelund sogn. 
Han lever sammen med Hanne Lysdahl, der er født den 2. juli 1962 i Graa- 
skov, Thorning sogn som datter af gaardejer Viggo Lysdahl og hustru, sy
erske Else Lise Møller Gravesen.

Bosat: Krokusvej 13, Vinderslev, Kjellerup.
Lindy Skov tog 8. klasse, blev udlært som automekaniker i 1981 og er 

nu ansat paa et autoophug, hvor han begyndte i 1983.
Hanne Lysdahl tog 9. klasse. Hun gennemgik EFG-basisaaret, og efter at 

have staaet i lære i en isenkramforretning indtil 1981 fortsatte hun med 
at arbejde i samme forretning frem til 1983. Siden har hun været ansat som 
syerske.

I .B.2.b.3)
Vita Skov er født den 8. juli 1963 i Frederiksdal, Kragelund sogn. Hun le
ver sammen med Paw Lyngaa Nielsen, der er født den 30. august 1959 i Kra
gelund som søn af tømrermester Svend Børge Nielsen og hustru Elva Maria 

Lyngaa.
Bosat: Frederiksdalvej 2, Kragelund, Silkeborg.
Vita Skov gik i skole i Kragelund samt i Silkeborg, hvor hun tog real

eksamen og derefter var paa handelsskole i 1 aar. Hun gennemgik uddannel
se paa et advokatkontor i Silkeborg, og efter at have været ansat som se
kretær i forskellige revisionsfirmaer begyndte hun i 1986 som regnskabsfø
rer for Kornmod Skole. - Fritidsinteresse: haandbold.

Paw Lyngaa Nielsen gik i skole i Kragelund samt i Silkeborg, hvor han 
tog realeksamen. Senere blev han udlært som maskinarbejder paa Pasilac i 
Silkeborg, hvor han fortsatte med at arbejde efter endt læretid. - Fri

tidsinteresse: motocross.

I.B.2.C.
Emanuel Siggaard Skov er født den 18. november 1926 i Frederiksdal, Kra
gelund sogn. Han blev gift den 12. april 1953 i Grathe med Lis Pedersen, 
der er født den 18. oktober 1932 i Hauge ved Grathe som datter af gaarde

jer Ejnar Pedersen og hustru Marie Jensen.
Bosat: Pederstrupvej 5, Frederiksdal, Kjellerup.



Emanuel Siggaard Skov gik i skole i Frederiksdal. Han tjente som land
brugsmedhjælper i ca. 7 aar, og efter at have været beskæftiget i tørve
mosen indtil 1953 arbejdede han i grusgrav i 30 aar. Siden har han været 
ansat paa en cementvarefabrik og i et bygningsfirma i Silkeborg.

Lis Pedersen gik i skole i Hauge og tjente herpaa som husassistent for
skellige steder indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbej
dende husmoder. Desuden var hun beskæftiget som bl.a. syerske, inden hun i 
1969 fik ansættelse paa plejehjemmet i Kragelund, hvor hun er køkkenassi
stent.

I.B.2.C.1)
Jette Marie Skov er født den 5. oktober 1953 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun 
lever sammen med Søren Bang, der har faaet slettet efternavnet Nielsen. 
Han er født den 29. marts 1947 paa Truust Mark, Tvilum sogn som søn af 
gaardejer Charles Gunnar Richard Nielsen og hustru Asta Krarup Rasmussen.

Bosat: Lollandsgade 12, Silkeborg.

Jette Marie Skov gik i skole i Frederiksdal samt i Kragelund, hvor hun 
tog realeksamen. Hun tjente som husassistent i 1 aar, og efter at have ar
bejdet paa et plejehjem i en periode samt at have været sygeplejeelev 2 
aar i Viborg begyndte hun i 1978 som sygehjælper paa Silkeborg Sygehus, o- 
perationsafdelingen. - Hun er tillidsrepræsentant for sygehjælperne.

Søren Bang tog 10. klasse i Tvilum. Senere blev han udlært som tømrer, 
og siden har han arbejdet som saadan, fra 1970 i Grønland og fra 1975 i 
forskellige firmaer i Silkeborg.

I.B.2.c.l)a) Shannie Bang er født den 21. januar 1978 i Silkeborg. 
I.B.2.c.l)b) Glennie Bang er født den 24. marts 1981 i Silkeborg.

I.B.2.C.2)

Tommy Skov er født den 5. oktober 1959 i Frederiksdal, Kragelund sogn. Han 
lever sammen med Lise Samsgaard, der er født den 3. juli 1961 i Odense som 
datter af Jørgen Samsgaard og hustru Yrsa Jensen.

Bosat: Engesvangvej 97, Kragelund, Silkeborg.

Tommy Skov tog 9. klasse og var herpaa beskæftiget som træindustriarbej
der i en periode. Siden sit 16. aar har han været tjenestegørende ved mi
litæret, nu som konstabel paa Skive Kaserne.

(.O’? s



I.B.2.d.

Ejler Segor Skov er født den 17. februar 1929 i Frederiksdal. Han blev 
gift den 15. august 1959 med Jean Arlin Welinitz, der er født den 22. maj 
1934.

Bosat: 422 W. 17th. Ave., Oshkosh, Wisconsin, USA.

I.B.2.d.l) Jeffrey Segor Skov er født den 13. juni 1962.

I.B.3.
Signe Martha Margrethe Nielsen Skov er født den 5. marts 1896 i Frederiks
dal, Kragelund sogn. Hun blev gift den 16. oktober 1923 i Kragelund med 
Carl Laurits Nielsen. Han er født den 21. maj 1881 i Stege landdistrikt 
som søn af husmand Jens Jørgen Nielsen og hustru Maren Sofie Knudsen, og 
han døde den 18. december 1966.

Carl Laurits Nielsen nævnes ved giftermaalet som gartner i Skaarup.

I. B. 3. a.

Harriet Skov Nielsen er født den 14. marts 1926. Hun er gift med Joost 
Dahlerup, København.

I.B.4.
Else Margrethe Knuditte Nielsen Skov er født den 11. april 1898 i Frede
riksdal, Kragelund sogn. Hun blev gift den 3. december 1918 i Kragelund 
med Peder Jensen-Holm, døbt Holm Jensen. Han er født den 16. september 
1895 i Kragelund som søn af boelsmand Karl Jensen og hustru Ane Marie Sø
rensen, og han døde den 2. juli 1965.

Bosat: Kragelundvej 31, Kragelund, Silkeborg.
Peder Jensen-Holm var landmand. - Gaarden blev overtaget af sønnen 

Karl.

I.B.4.a.
Edith Holm Jensen er født den 8. september 1919, og hun døde den 13. novem

ber 1919.



I.B.4.b.
Holger Holm Jensen er født den 12. december 1920, og han døde den 13. de

cember 1920.

I.B.4.c.
Ruth Holm Jensen er født den 5. oktober 1921 i Frederiksdal, Kragelund 
sogn. Hun blev gift den 5. oktober 1946 i Kragelund med Hans Villy Jensen, 
der er født den 13. juni 1923 som søn af husmand Jens L. Jensen og hustru 
Anna.

Bosat: Allikevang 14, Allerød.
Ruth Holm Jensen var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent 

i nogle aar og virkede desuden som stuepige paa missionshotellet Hebron i 
København inden giftermaalet.

Hans Villy Jensen gennemgik efter endt skolegang uddannelse til maskin- 
smed, og siden 1944 har han haft ansættelse ved KTAS. Her var han montør, 
inden han blev leder af udviklingsafdelingen.

I.B.4.C.1)
Kirsten Ann Holm Jensen er født den 11. januar 1947. Hun blev gift med Mi
chael Møller, og parret har 1 barn.

Bosat: Solbakkevej 39, Gentofte.

I.B.4.C.2)
Lisbeth Grethe Holm Jensen, der er sygeplejerske, er født den 27. april 
1952 i København, Helligkors sogn. Hun blev gift med lærer Torben Kjeld- 
gaard Christensen, der er født den 7. september 1951.

Bosat: Blaagaardsgade 4, København N.

I.B.4.c.2)a) Buster Benny Holm Christensen er født den 31. januar 1984. 
I.B.4.c.2)b) Maj Anna Holm Christensen er født den 14. august 1985.

I.B.4.C.3)
Annette Mariane Holm Jensen er født den 20. marts 1959 paa Frederiksberg, 

Godthaab sogn. Hun lever sammen med René Oredsson, der er født den 26. 
februar 1957 i Lillerød som søn af typograf Göran Oredsson og hustru, eks
pedient Jytte Young Ludvigsen.

Bosat: Tokkekøbvej 18, Allerød.



Annette Mariane Holm Jensen tog realeksamen og bestod senere den 1-aari- 
ge handelseksamen. Hun var beskæftiget som ekspeditrice i en tøjforretning 
samt som kontorassistent i Træbranchens Oplysningsraad indtil 1980, og ef
ter at have gennemgaaet kontoruddannelse paa et revisionskontor i Fredens
borg, hvor hun arbejdede frem til 1985, blev hun ansat som revisorassistent 
paa et revisionskontor i Allerød. Senere blev hun revisor samme sted. - 
Hun har gennemgaaet merkonomstudiet paa revisionslinjen.

René Oredsson tog realeksamen. Han stod i mesterlære som finmekaniker 
paa Podis i Hillerød, hvor han arbejdede indtil 1979, og siden har han væ
re ansat som telefonmekaniker ved KTAS.

I.B.4.c.3)a) Martin Holm Oredsson er født den 2. december 1980 i Allerød.

I.B.4.d.
Herdis Holm Jensen er født den 7. september 1923 i Kragelund sogn. Hun 
blev gift den 14. januar 1945 i Kragelund med Jakob Braad Jensen, der er 
født den 28. februar 1920 i Kjellerup, Hørup sogn som søn af murer Mikael 
Jensen og hustru Petrine Madsine Mette Marie Pedersen.

Bosat: Silkeborgvej 30, Kjellerup.
Herdis Holm Jensen gik i skole i Frederiksdal. Hun var beskæftiget som 

husassistent samt som kokkepige indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
blev hjemmearbejdende husmoder, og senere virkede hun som hjemmesyerske, 
inden hun begyndte som hjemmehjælper ved Kjellerup Kommune. Her havde hun 
ansættelse i 11 aar, hvorefter hun maatte holde op paa grund af sygdom. - 
Fritidsinteresser: træarbejde og camping.

Jakob Braad Jensen gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget ved 
landbrug indtil sit 25. aar, og efter at have haft ansættelse paa fabrik
ken Hjerm i Kjellerup, hvor han virkede som værkfører i en lang aarrække, 
arbejdede han paa Pasilac i Silkeborg i 11 aar. - Fritidsinteresser: træ

arbejde og camping.

I.B.4.d.l)
Signe Holm Jensen er født den 13. september 1944 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun blev gift den 8. februar 1964 i Kjellerup med Jens Erik Vagner Chri
stensen, der er født den 31. december 1943 i Albæk, Havnstrup sogn som 



søn af landmand Anton Marinus Christensen og hustru Esther Haunstrup.
Bosat: Sjæl landsgade 114, Herning.
Signe Holm Jensen er syoperatør, og Jens Erik Vagner Christensen er smø

remester.

I.B.4.d.l)a)
Hans Jørgen Christensen er født den 3. juni 1964 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Han lever sammen med Ellen Kirkegaard, der er født den 12. marts 1963 i I- 
kast som datter af kommunalarbejder Will um Kirkegaard og hustru Margit Irma 
Laursen.

Bosat: Sonderborgvej 174A, Bording.
Hans Jørgen Christensen tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og er 

nu værkførerassistent.
Ellen Kirkegaard tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og blev senere 

udlært som regnskabsassistent.

I.B.4.d.l)b)
Dorthe Holm Christensen er født den 9. juli 1970 i Herning.

I.B.4.d.2)

Per Holm Jensen er født den 30. april 1947 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
blev gift den 23. januar 1971 i Elsborg med Grethe Henriksen, der er født 
den 27. august 1948 i Elsborg som datter af vognmand Aage Henriksen og hu
stru Ester.

Bosat: Rasmus Mortensens Vej 18, Silkeborg.
Per Holm Jensen er blikkenslager, og Grethe Henriksen er dagplejer.

I.B.4.d.2)a) René Holm Jensen er født den 15. maj 1972 i Silkeborg. 
I.B.4.d.2)b) Brian Holm Jensen er født den 28. maj 1975 i Silkeborg.

I.B.4.d.3)

Inga Holm Jensen er født den 26. marts 1951 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun 
blev gift den 12. juni 1971 i Kjellerup med Karl Jørgen Isager Nielsen, 
der er født den 15. marts 1947 i Oustrup ved Kjellerup som søn af sølv
smed Gunner Isager Nielsen og hustru Else Selmer Mogensen.

Bosat: Toftbjerg 31, Snejbjerg, Herning.



Inga Holm Jensen tog 9. klasse i Kjellerup. Hun var bl.a. beskæftiget 
paa et væveri i Kjellerup samt som syerske paa en fabrik i Herning, og ef
ter at have været hjemmearbejdende husmoder i nogle aar begyndte hun som 
dagplejer.

Karl Jørgen Isager Nielsen gik i skole i Mausing. Han stod i lære som 
lagerekspedient i Kjellerup, og efter at have aftjent sin værnepligt i 
Fredericia i 1966-1967 var han beskæftiget som chauffør samt som væver, 

inden han begyndte som specialarbejder paa en galvaniseringsfabrik. - Fri
tidsinteresser: revy og dilettant.

I.B.4.d.3)a) Kirsten Holm Isager Nielsen er født den 7. oktober 1971 i 
Herning.

I.B.4.d.3)b) Mette Holm Isager Nielsen er født den 12. december 1973 i 
Herning.

I.B.4.d.3)c) Peter Holm Isager Nielsen er født den 14. februar 1986 i Her
ning.

I.B.4.e.
Ulla Holm Jensen er født den 22. maj 1928 i Kragelund sogn. Hun blev gift 
den 9. april 1950 i Kragelund med Kristian Hansen Larsen, der er født den 
6. september 1926 i Hestkærgaard i Krogager ved Grindsted som søn af land
mand John Larsen og hustru Ane Henneberg.

Bosat: Vestervangsvej 7, Krogager, Grindsted.
Ulla Holm Jensen gik i skole i Frederiksdal og Kragelund. Hun tjente 

som husassistent i en periode, og efter at have haft et ophold paa højsko
len i Vinding arbejdede hun paa en tekstil fabrik i Ikast i 3 aar. Siden 
giftermaalet har hun været medhjælpende hustru samt beskæftiget som bl.a. 
dagplejer.

Kristian Hansen Larsen gik i skole i Hestkær. Han blev oplært ved land
brug, havde et ophold paa Vinding Landbrugsskole og overtog i 1951 føde
hjemmet paa 30 tdr. land. Siden 1967 har han arbejdet paa Grindstedværket.

I.B.4.e.l)
Bent Holm Larsen er født den 30. juli 1950 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Stengaardsvej 101, Esbjerg.



I. B.4.e.2)
Jørn Peder Holm Larsen er født den 11. august 1954 i Krogager ved Grind
sted. Han lever sammen med Hanne Kruse, der er født den 12. juni 1960 i 
Hallum, Kvong sogn som datter af landmand Svend Kruse og hustru, sekretær 
Rita Aagaard.

Bosat: Ourøgade 31, København 0.
Jørn Peder Holm Larsen gik i Hestkær Friskole samt paa Ansager Realsko

le, hvor han tog eksamen i 1972. Han bestod den l-aarige handelseksamen i 
Grindsted i 1973 samt HH-eksamen i Herning i 1975, og efter at have arbej
det paa bl.a. et ostemejeri i Hejnsvig begyndte han som shippingelev hos
J. Lauritzens Eftf. i Esbjerg. Her arbejdede han indtil 1979, og han gen
nemgik nu videreuddannelse indenfor shipping i Hamborg, Vesttyskland. Si
den 1983 har han været ansat hos Petersen, Møller & Hoppe i København.

Hanne Kruse gik i skole i Kvong samt i Nr. Nebel, hvor hun tog realeksa
men i 1977. Hun tjente som husassistent i Grønland i en periode, og efter 
at have gennemgaaet EFG-basisaaret paa Varde Handelsskole samt bl.a. at 
have været beskæftiget som servitrice og stuepige paa Sdr. Bork Kro havde 
hun et 8 maaneders ophold paa Engelsholm Højskole for haandarbejde og 
kunsthaandværk. Desuden var hun køkkenmedhjælper paa plejehjemmet Caroli- 
neparken i Varde, inden hun kom til Ribe, hvor hun bestod HF-eksamen paa 
statsseminariet i 1983. Sideløbende arbejdede hun som henholdsvis klubmed
hjælper i 0. Vedsted Fritids- og Ungdomsklub og hjemmehjælper ved Ribe 
Kommune. Herpaa var hun plejemedhjælper i De gamles By i København indtil 
1985, da hun begyndte som histo-cytolaborantelev paa Bispebjerg Hospital, 
patalogisk afdeling.

I.B.4.f.

Karl Ejgil Jensen-Holm er født den 15. november 1941 i Kragelund sogn. Han 
blev gift den 1. februar 1969 i Sinding med Birthe Nyhus, der er født den 
6. september 1944 i Sinding som datter af gaardejer Tage Nyhus og hustru 
Mary Bundgaard.

Bosat: Kragelundvej 31, Kragelund, Silkeborg.
Karl Ejgil Jensen-Holm gik i skole i Kragelund. Han var beskæftiget ved 

landbrug hjemme i nogle aar, og efter at have aftjent sin værnepligt i 
Næstved i begyndelsen af 1960erne arbejdede han i et entreprenørfirma i



Silkeborg, afbrudt af et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Vi
borg. I 1965 overtog han fødehjemmet paa 44 tdr. land, og senere lejede 
han yderligere 23 tdr. land. Gaarden drives alsidigt. - Karl Ejgil Jensen- 
Holm er medlem af skolenævnet ved Kragelund Skole.

Birthe Nyhus gik i skole i Sinding og var herpaa beskæftiget som husas
sistent samt som syerske i Silkeborg indtil giftermaalet, efter hvilket 
hun blev medhjælpende hustru. - Hun har gennemgaaet kurser indenfor bl.a. 
regnskabsføring paa aftenskole.

I.B.4.f.l) Henrik Nyhus Jensen-Holm er født den 20. februar 1970 i Silke
borg.

I.B.4.f.2) Gitte Nyhus Jensen-Holm er født den 11. april 1975.

I.B.5.

Marius Andreas Nielsen Skov er født den 30. november 1899 i Frederiksdal, 
Kragelund sogn, og han døde den 2. december 1960 paa Rigshospitalet i Kø
benhavn. Han blev gift den 21. oktober 1927 med Katrine Pedersen, der er 
født den 20. august 1900.

Marius Andreas Nielsen Skov var direktør.
Efter hans død skrev Kristeligt Dagblad:
"Direktør Marius Skov, missionshotellet Hebron, København, døde i gaar 

paa Rigshospitalet i København. For to dage siden fyldte han 61 aar.

Budskabet om direktør Marius Skovs død vil vække vemod hos mange, for 
Marius Skov havde mange venner. Budskabet kommer dog ikke uventet. Han 
havde været syg i længere tid og døde paa Rigshospitalet. Han og provst 
L.P. Jensen laa for døden paa samme tid - hver for sig to gode kristne per
sonligheder, som det vil være svært at undvære.

Marius Skov blev 61 aar. For et aar siden - da han fyldte 60 - talte 
han bl.a. om sine fjorten søskende. "Ingen af dem har", sagde han med sit 
djærve lune, "saa meget som en skæv storetaa!" Nu er Marius Skov død, plud
selig ramt af en haard sygdom.

Sad man i hans hyggelige stuer i Hotel "Hebron" i København, kunne man 
paa mærkelig maade føle sig hensat til Jylland. Hele Skovs væsen var præ
get af jydens sindige ro - intet fik lov at overvælde denne travle mand, 
som havde faaet saa store og mangeartede opgaver betroet.

//?



Om Marius Skov kan med rette siges, at han var "selfmade". Med flid og 
dygtighed arbejdede han sig frem til det, han blev. Han voksede op paa en 
lille mosegaard mellem Kellerup og Silkeborg. Slægten fra denne lille gaard 
har altid holdt godt sammen, mødes ofte og gerne. Stærk og ægte slægtsføl
else var et fremtrædende træk i direktør Skovs karakter.

I sine unge aar prøvede Marius Skov lidt af hvert. Han havde f.eks. 

lyst til handel.
Skovs forældre var præget af det grundtvigske, men selv daterede han 

sin omvendelse fra et møde en aften i et jysk missionshus. Denne aften fik 
revolutionerende betydning for Skov. Om sit Guds-forhold sagde han engang, 
at "det er ganske enkelt. Det er at have Gud med i hverdagen. Det er en 
stor, ja, en enestaaende oplevelse at blive omvendt, men det "at leve med 
i Gud i det daglige er trods alt det største."

Direktør Skovs omvendelse fik praktiske følger, idet han kom paa Haslev 
udvidede Højskole og her fik tilskyndelse til at gaa ind i det kristne ar
bejde blandt soldaterne. I første omgang blev han sendt til Høvelte-lejren, 
hvor han oplevede nogle dejlige maaneder blandt en stor flok københavnere. 
Saa kom han til Tønder for at lede soldaterhjemmet i denne by.

Direktør Skov havde megen evne til at omgaas soldater. Her kom hans 
hjertelige lune rigtig til udfoldelse, men han kunne ogsaa tale alvorligt 
med den enkelte unge, saa det mærkedes, at netop denne enkelte laa Skov 
stærkt paa sinde.

Efter at have ophørt med arbejdet i soldatermissionen, overtog direktør 
Skov missionshotellet i Tønder. Det var med glæde og taknemmelighed, han 
saa tilbage paa perioden i Sønderjylland. Han glemte aldrig disse rige 
aar.

I 1943 kom Marius Skov til København, hvor han først blev inspektør, 
senere, da direktør Carsten Jespersen havde trukket sig tilbage, direktør. 
"Hebron" er et stort foretagende, og direktøren kunne nok føle sig som en 
hærfører, der sidder i baggrunden og dirigerer tropperne.

Han stod i det allerbedste forhold til disse "tropper", gang paa gang 
mærkede man hans taknemmelighed overfor personalet. "Det har gjort hver 
dag til en glæde og paa uvurderlig maade lettet arbejdet for mig og min 
kone."

Op gennem aarene bevarede Marius Skov sin forbindelse med soldatermis
sionen og var f.eks. soldatervennernes næstformand.
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Skal man karakterisere Marius Skov, standser man bl.a. op ved hans sær
lige evne til at vinde og bevare menneskers tillid. Han indgød tryghed hos 
omgivelserne. Han kunne være bestemt, men kærligheden og tilliden til men
nesker sporedes altid.

Om Marius Skov kan ogsaa siges, at han var en lykkelig og en tilfreds 
mand. Lykkelig ikke mindst, naar han var omgivet af familien, hustruen, 
børnene, svigerbørnene og de tre børnebørn. Direktør Skov elskede børn og 
var iøvrigt aktiv medarbejder i Eliaskirkens søndagsskole."

I. B. 5.a

Erna Skov er født den 25. juli 1928 i Tønder. Hun blev gift den 25. marts 
1950 i København med Bent Haunstrup Clemmensen, der er født den 26. april 
1924 i København som søn af trikotagehandler Jens Haunstrup Clemmensen og 
hustru, lærerinde Bernhardine Bruhn.

Bosat: Rymarksvej 52, Hellerup.
Erna Skov udgik af 3. mellem fra Tønder Statsskole i 1943. Samme aar 

kom hun til København, og efter bl.a. at have gennemgaaet 2 aars uddannel

se paa Mariaforbundet samt at have tjent 1 aar som husassistent i Linkö
ping i Sverige blev hun hoteluddannet paa Hebron. Fra 1950 til 1965 var 
hun hjemmearbejdende husmoder, og hun virkede nu som free-lance démonstra
trice i mere end 20 aar. I 1987 begyndte hun som beskæftigelsesvejleder i 

EGV-centret, Lyngby.
Bent Haunstrup Clemmensen bestod studentereksamen paa Østersøgades Gym

nasium i København i 1942. Han blev civilingeniør fra DTH i 1949, og efter 
at have haft ansættelse paa GN Automatic samt i ISS Management indtil 1975 
blev han ansat ved KTAS, udviklingsafd.

I.B.5.a.1)
Jørn Haunstrup Clemmensen er født den 21. januar 1951 i Hellerup. Han blev 
gift den 8. juni 1985 i Smørum med Gitte Hansen-Møl1er, der er født den 
18. september 1946 i Aarhus som datter af forretningsdrivende Poul Hansen- 

Møl 1er og hustru Gerda.
Bosat: Æblevangen 27, Smørum.
Jørn Haunstrup Clemmensen havde et ophold paa Hørsholm Højskole i 1968, 

bestod HH-eksamen i 1973 og havde ansættelse ved Københavns Skolevæsen, 
inden han begyndte paa RUC, hvorfra han blev socionom i 1980. Derefter be-



gyndte han at arbejde ved Ballerup Kommune, og i 1986 startede han som 
praktiserende socialraadgiver virksomheden Sporskifte. - Han blev tillids

repræsentant i 1984.
Gitte Hansen-Møl1er bestod studentereksamen, blev dimitteret som lærer 

fra Hellerup Seminarium og har været ansat paa Lindegaardsskolen siden 
1977, nu som overlærer. - Hun udgiver lærerbøger i begynderundervisning.

I.B.5.a.l)a) Janus Haunstrup Clemmensen er født den 23. august 1978 i Kø
benhavn.

I.B.5.a.l)b) Tilde Haunstrup Clemmensen er født den 2. april 1981 i Herlev

I. B.5.a.2)
Finn Haunstrup Clemmensen er født den 23. oktober 1953 i Hellerup. Han 
blev gift med Mette Selchau-Hansen.

Bosat: Koglevej 8, Gentofte.
Finn Haunstrup Clemmensen er cand, techn, soc., og Mette Selchau-Hansen 

er cand. scient.

I .B.5.a.3)
Inge Haunstrup Clemmensen er født den 14. december 1954 i Hellerup. Hun 
blev gift med Claus Bjerring Andersen.

Bosat: Peder Skrams Gade 26, København K.
Inge Haunstrup Clemmensen er læge, og Claus Bjerring Andersen er sølv

smed.

I.B.5.b.
Børge Skov er født den 3. maj 1931 i Tønder. Han blev gift den 11. juli 
1958 i Grene med Ulla Kirk Christiansen, der er født den 12. august 1935 
i Billund, Grene sogn som datter af direktør Ole Kirk Christiansen og hu
stru Kirsten Sofie Jørgensen.

Bosat: Frederiksdalsvej 142, Virum.
Børge Skov gik i skole i Tønder samt i København, og i 1950 bestod han 

matematisk studentereksamen paa Vestre Borgerdyd Skole. Sin værnepligt af
tjente han ved Falsterske Fodregiment i Vordingborg i 1957-1958, og efter 
at være blevet dimitteret som lærer fra Frederiksberg Seminarium i 1961 
underviste han forskellige steder indtil 1973, bl.a. paa Maglegaardsskolen 



hvor han begyndte i 1963 og var lærerraadsformand de sidste 5 aar. I 1974 
blev han cand. pæd. psyk. fra Danmarks Lærerhøjskole, og siden har han væ
ret ansat som skolepsykolog ved Gentofte Kommune.

I.B.S.b.l)
Knud Skov er født den 2. maj 1961 i København.

Bosat: østerbrogade 49, København 0.

I.B.5.b.2)

Lise Skov er født den 13. april 1965 i Gentofte.
Bosat: Rektorparken 22, København SV.

I.B.5.b.3)

Lars Skov er født den 20. november 1970 i Gentofte.

I.B.5.b.4)

Erik Skov er født den 26. november 1976 i Gentofte.

I .B.5.C.
Poul Erling Skov er født den 12. maj 1941.

Bosat: Lystoftebakken, lejl. 405, Caroline Amalie Vej 138, Lyngby.

I.B.6.
Anna Marie Kathrine Nielsen Skov er født den 15. februar 1901 i Frederiks
dal, Kragelund sogn. Hun blev gift den 2. oktober 1928 i Kragelund med 
Kristian Laustsen Nielsen. Han er født den 22. april 1882 i Christianshe- 
de, Bording sogn som søn af husmand Laust Kristian Nielsen og hustru Ane 
Kristensen, og han døde den 14. januar 1951 i Balle.

Bosat: Sejlingvej 2, Balle, Silkeborg.
Anna Marie Kathrine Nielsen Skov var efter endt skolegang beskæftiget 

hjemme samt i forskellige pladser indtil giftermaalet, ved hvilket hun 
nævnes som husassistent i Kragelund. Efter giftermaalet har hun været hjem
mearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

Kristian Laustsen Nielsen blev efter endt skolegang oplært ved land
brug, overtog fødehjemmet Christiansminde, som han drev i nogle aar, og 
stod derefter i møl leri lære. Han arbejdede indenfor møllerfaget i ca. 10

US 



aar, hvorefter han holdt op af helbredsmæssige grunde, og herpaa købte 
han ejendommen i Balle, hvor hustruen blev boende efter 1951.

I .B.6.a.
Laurits Kristian Nielsen Skov, døbt Skov Nielsen, er født den 10. august 
1929 i Balle.

Bosat: Sejlingvej 2, Balle, Silkeborg.
Laurits Kristian Nielsen Skov er landmand.

I.B.6.b.
Karl Kristian Nielsen Skov, døbt Skov Nielsen, er født den 20. oktober 
1931 i Balle. Han blev gift den 15. maj 1956 i Tømmerby med Johanne Kirsti
ne Gregersen, der er født den 23. juli 1932 i Tømmerby som datter af gaard- 
ejer Bertel Gregersen og hustru Maren Petrea Pedersen.

Bosat: Gjermosevej 12, Grauballe, Silkeborg.
Karl Kristian Nielsen Skov gik i skole i Balle og blev derefter oplært 

ved landbrug. Desuden havde han ophold paa Levring Efterskole og Asmild- 
kloster Landbrugsskole ved Viborg, og sin værnepligt aftjente han i Viborg 
samt i Tyskland. Senere købte han ejendommen i Grauballe paa 16 tdr. land, 
og sideløbende med driften af denne begyndte han i 1979 som fabriksarbej
der i Silkeborg.

Johanne Kirstine Gregersen gik i skole i Tømmerby. Hun tjente som hus
assistent forskellige steder og havde desuden et ophold paa Nr. Nissum 
Højskole inden giftermaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. 
- Fritidsinteresse: blomsterbinding.

I.B.6.b.l)
Jytte Mona Nielsen Skov er født den 4. september 1957 i Grauballe, Svostrup 
sogn. Hun blev gift den 10. juli 1982 i Svostrup med Jan Lysdal Nielsen, 
der er født den 26. juni 1955 i Paarup, Engesvang sogn som søn af gartne
riejer Kristen Lysdal Nielsen og hustru Edith Balle.

Bosat: Rugvænget 12, Silkeborg.
Jytte Mona Nielsen Skov gik i skole i Grauballe samt i Silkeborg, hvor 

hun tog realeksamen. Hun var beskæftiget som husassistent i en periode, 
hvorefter hun arbejdede i en vuggestue i Aarhus samt paa hvilehjemmet i 
Grauballe, og desuden havde hun et ophold paa Rønde Højskole, inden hun 



begyndte som ufaglært sygehjælper paa Silkeborg Sygehus. Senere gennemgik 
hun uddannelse til sygehjælper i Aarhus, og hun er nu ansat som saadan paa 
amtsplejehjemmet i Salten.

Jan Lysdal Nielsen gik i skole i Paarup samt i Silkeborg, hvor han tog 
realeksamen. Han gennemgik uddannelse til laborant, dels paa skolen i Aar
hus og dels ved levnedsmiddelkontrollen i Herning, og efter at have af

tjent sin værnepligt ved forsvarets lægekorps i København og Odense arbej
dede han som laborant i Herning i 21 aar. Siden 1978 har han været ansat 
som laborant ved Silkeborg Kommune, Teknisk Forvaltning.

l.B.6.b.l)a) Karsten Skov Lysdal Nielsen er født den 5. januar 1986 i Sil
keborg.

I.B.6.b.2)
Poul Kristian Nielsen Skov er født den 1. oktober 1961 i Grauballe, Svo- 
strup sogn.

Han tog realeksamen i Faarvang i 1978 og bestod studentereksamen paa 
Silkeborg Amtsgymnasium i 1981, HH-eksamen paa Silkeborg Handelsskole i 
1982 og HA-eksamen paa Handelshøjskolen i Aarhus i 1986.

l.B.6.b.3)
Lene Nielsen Skov er født den 10. januar 1963 i Grauballe, Svostrup sogn. 
Hun lever sammen med Arne Skov, der er født den 18. april 1961 i Lemming 
som søn af specialarbejder Leo Nielsen Skov og hustru, hjemmehjælper Olga 
Hedegaard.

Bosat: Charlottenlundvej 15, Sinding, Silkeborg.
Lene Nielsen Skov gik i skole i Grauballe og Faarvang, ialt 10 aar. Hun 

tjente som husassistent i 11 aar, og efter at have gennemgaaet uddannelse 
til teknisk tegner i Viby ved Aarhus arbejdede hun samme sted i en periode. 
Siden har hun været ansat som teknisk tegner paa Pasilac i Silkeborg.

Arne Skov gik i skole i Lemming. Han tjente som landbrugsmedhjælper, 
og efter at have arbejdet paa en møbelfabrik havde han ansættelse ved Kjel
lerup Kloakservice. Siden har han kørt som chauffør, først for Normann i 
Silkeborg og nu for Silkeborg Flytteforretning.



I.B.6.b.4)
Anette Nielsen Skov er født den 7. maj 1970 i Grauballe, Svostrup sogn.

I.B.7.

Dagmar Laurine Kirstine Nielsen Skov er født den 6. april 1902 i Frederiks
dal, Kragelund sogn, og hun døde den 6. april 1903 samme sted.

I.B.8.

Dagmar Laurine Kirstine Nielsen Skov er født den 1. juni 1903 i Frederiks
dal, Kragelund sogn. Hun blev gift den 10. april 1931 i Kragelund med Hans 
Christian Frederik Bech, der er født den 21. oktober 1902 paa Grathe Hede 
ved Thorning som søn af landmand Hans Christian Bech og hustru Johanne Ma
rie Sørensen.

Bosat: Bakkevænget 79, Silkeborg.
Dagmar Laurine Kirstine Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal. Hun 

var husassistent paa landet samt beskæftiget i forretning indtil gifter
maalet, efter hvilket hun deltog i driften af parrets ejendom i Graae. - 
Hun har været medlem af bestyrelen for forsamlingshuset i Thorning. - Fri- 
tidsi nteresse: porcelænsmal i ng.

Hans Christian Frederik Bech gik i skole i Graaskov og Thorning. Han 
blev oplært ved landbrug, havde et ophold paa Ollerup Folkehøjskole og o- 
vertog i 1928 barndomshjemmet paa 161 tdr. land, som han drev indtil 1973. 
Dette aar bosatte parret sig i hus i Silkeborg. - Han har været tillids
mand i Lysgaard Herreds Brandforsikring samt i bestyrelsen for sygekassen 
i Thorning.

I.B.8.a.
Ove Bech er født den 4. januar 1932 i Thorning sogn. Han blev gift den 19. 
maj 1956 i Hyltebjerg Kirke i Vanløse med Inge Schou Pedersen, der er født 
den 13. marts 1935 i Assens som datter af konstruktør Kaj Schou Pedersen 
og hustru Astrid Ravn Johansen.

Bosat: Falkevang 10, Allerød.
Ove Bech var paa efterskole i 1946-1947 og stod i lære som tømrer fra 

1948 til 1952. Desuden havde han ophold paa Skals Haandværkerhøjskole i 
vintrene 1950-1951 og 1951-1952. Efter at være blevet færdiguddannet som 
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bygningskonstruktør i København i 1955 havde han ansættelse hos privat
praktiserende arkitekter indtil 1956, da han begyndte ved Forsvarets Byg
ningstjeneste, og siden 1961 har han arbejdet paa Justitsministeriets til
synsførende arkitektkontor. Desuden var han timelærer ved Det Tekniske 
Selskabs Skoler fra 1958 til 1961.

Inge Schou Pedersen bestod studentereksamen paa Aurehøj Gymnasium i 
1954. Herefter virkede hun som lærervikar paa Assens Kommuneskole og Ejby 
Centralskole, og fra 1955 til 1960 var hun kontorassistent ved Danmarks 
Geologiske Undersøgelse. I perioden 1984-1987 læste hun til fransk handels
eksamen.

I.B.8.a.l)
Jes Christian Bech er født den 29. februar 1960 i Rødovre.

Han gik paa kommuneskolen i Allerød samt paa Bustrup Efterskole, hvor 
han tog realeksamen i 1977. Desuden var han paa ungdomshøjskole i 1977- 
1978, og siden har han været tilknyttet lærergruppen i Tvind. I 1982 be
gyndte han som u-landsarbejder paa Set. Vincent i Caribien.

I. B. 8. a. 2 )
Marianne Bech er født den 18. juli 1967 i Hillerød.

Hun tog 9. klasse i Allerød og 10. klasse paa Humble Efterskole. Desu
den havde hun et ophold paa ungdomshøjskolen i Egaa i 1984, og efter at 
have gennemgaaet uddannelse til teknisk assistent fra 1985 til 1987 blev 
hun ansat som saadan ved DSB.

I.B.8.b.
Henny Bech er født den 25. december 1934 i Thorning sogn. Hun blev gift 
den 8. juni 1957 i Thorning med Jens Jørgen Lind, der er født den 16. juli 
1933 i Knudstrup, Thorning sogn som søn af landmand Peder Madsen Lind og 
hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: Østergade 22, Hvidbjerg.
Henny Bech havde ophold paa Salling Ungdomsskole i Jebjerg og Rønshoved 

Højskole, var beskæftiget som syerske og er nu hjemmearbejdende husmoder. 
Desuden underviser hun i stenslibning paa aftenskole.

Jens Jørgen Lind bestod studentereksamen i Rønde i 1953. Han gjorde mi
litærtjeneste ved Jydske Luftværnsregiment fra 1954 til 1956, blev premier



løjtnant af reserven og dimitteredes som lærer fra Blaagaard Seminarium 
i 1960. Herefter begyndte han som lærer i Hvidbjerg, og han blev viceinspek- 
tør i 1970 samt ledende skoleinspektør i 1977.

I.B.8.b.l)

Peter Lind er født den 27. april 1959 i København, Helligkors sogn. Han 
lever sammen med Mette Paaske, der er født den 24. april 1967 i Søborg, Sø- 
borggaards sogn som datter af bogbindermester Johan Paaske og hustru, over
assistent Grethe Ibsen.

Bosat: Korshøj 209, Veksø.

Peter Lind bestod studentereksamen paa Struer Statsgymnasium i 1978 og 
blev færdiguddannet som maskiningeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi i ef- 
teraaret 1983. Sideløbende med studierne var han beskæftiget som taxachauf
før samt som sygehjælper. Fra 1984 til maj 1987 havde han ansættelse i kø
leafdelingen paa Atlas Danmark, først som turnusingeniør og sidst som 
salgsingeniør, og siden har han været teknisk koordinator i direktionen 
for Vølund. - Han var formand for ingeniørernes virksomhedsgruppe under an
sættelsen paa Atlas og er nu næstformand i bestyrelsen for andelsboligfore
ningen.

Mette Paaske var elev paa Hillerød Handelsgymnasium indtil sommeren 
1984 og blev færdiguddannet som kontorassistent paa Atlas Danmark i 1986. 
Hun er nu ansat paa Scanomat Commercial Company.

I.B.8.b.2)
Hans Christian Lind er født den 7. juni 1961 i Hvidbjerg. Han blev gift 

den 15. december 1985 i USA med Deborah, kaldt Debbie, der er født den 
28. oktober 1962 i USA.

Bosat: San Francisco, USA.

Hans Christian Lind bestod studentereksamen paa Struer Statsgymnasium 
i 1980 og har siden været beskæftiget ved forskelligt, nu som haandværker. 
Endvidere har han rejst og arbejdet i forskellige lande.

I.B.8.b.3)

Morten Lind er født den 30. januar 1971 i Vestervig.



I.B.8.c.

Ingrid Bech er født den 4. november 1942 paa Kjellerup Sygehus. Hun blev 
gift den 25. april 1964 i Thorning med Svend Spaabæk, der er født den 14. 

april 1940 i Rimmerhus, Vorgod sogn som søn af købmand Jørgen Gammel jord 
Jensen Spaabæk og hustru Helga Nielsen.

Bosat: Jacob Paludans Vej 75, Silkeborg.

Ingrid Bech havde et ophold paa Salling Ungdomsskole og var beskæftiget 
som faktureringsdame, inden hun i 1964 blev medhjælpende hustru i parrets 
købmandsforretni ng.

Svend Spaabæk havde et ophold paa Brejninggaard Efterskole, blev udlært 
som kolonial kommis og købte i 1964 en købmandsforretning i GI. Balle.

I.B.8.C.1) 
Jørgen Spaabæk er født den 18. april 1968 i GI. Balle, Balle sogn.

Han tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret paa Silkeborg Handelsskole 
og fortsatte derefter som HH-studerende.

I.B.9.
Emilie Kathinka Marie Nielsen Skov er født den 17. juli 1904 i Frederiks
dal, Kragelund sogn, og hun døde den 27. oktober 1965 i Kjellerup, Hørup 
sogn. Hun blev gift den 1. april 1926 i Kragelund med Karl Frederik Hansen. 
Han er født den 31. juli 1903 i Sattrup, Østbirk sogn som søn af ugift Ele
onora Elisabeth Hansen, og han døde den 2. december 1985 i Kragelund.

Emilie Kathinka Marie Nielsen Skov var beskæftiget som smørrebrødsjom
fru paa Jernbanehotellet i Silkeborg inden giftermaalet, efter hvilket hun 
bl.a. arbejdede i tørvemosen. Senere virkede hun som kogejomfru paa Mis
sionshotellet i Silkeborg, og efter at have gennemgaaet uddannelse til 
dameskrædder paa Viborg sy- og tilskærerskole var hun beskæftiget som saa- 

dan i nogle aar.
Karl Frederik Hansen var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugs

medhjælper forskellige steder indtil giftermaalet, ved hvilket han nævnes 
som landmand i Monbjerg. Desuden aftjente han sin værnepligt før 1926. Ef
ter giftermaalet var han fodermester paa Sejlgaard i Funder, og den 1. ok
tober 1926 købte han en ejendom i Boelshøj ved Kragelund. Sideløbende med 
driften af ejendommen kørte han mælk til Sinding mejeri i 12 aar, og end
videre arbejdede han paa gaardene rundt omkring samt bl.a. i tørvemosen i



Moselund. Paa et tidspunkt arbejdede han i Stenholt.
Datteren Eleonora (I.B.9.b.) fortæller bl.a.:
"Far havde 10 kilometer til Stenholt, som han kørte paa cykel. Han 

begyndte kl. 6 og holdt fyraften kl. 18. Saa kørte han hjem igen for at 
malke 4 køer og fodre 4-6 grise og 2 heste - det var en lang dag. Min far 
var god til at strikke. Jeg husker, at de engang var til nabogilde, og 
da lukkede han en af damernes strikkestrømpe af, mens damerne drak kaffe. 
Han var ogsaa god til at bage pandekager; det fik vi altid, naar min mor 
var i byen. Far havde ejendommen til sin død, dog var han paa plejehjem 
de sidste 3 aar."

I.B.9.a.
Marianne Rita Hansen er født den 22. september 1926 i Funder. Hun blev gift 
den 17. juni 1945 i Kragelund med Henry Godtfred Franck, der er født den 31. 
januar 1914 i Stenholt, Kragelund sogn som søn af gaardejer Mikael Franck 
og hustru Petrea Andersen.

Bosat: Kragelund Tværvej 42, Kragelund, Silkeborg.
Marianne Rita Hansen gik i skole i Kragelund. Hun tjente som husassi

stent forskellige steder fra sit 12. aar, og efter giftermaalet blev hun 
medhjælpende hustru.

Henry Godtfred Franck gik i skole i Stenholt. Han var beskæftiget ved 
landbrug forskellige steder, bl.a. hjemme, arbejdede endvidere i tørvemo
sen og havde desuden et ophold paa Ry Højskole i 1937-1938. Den 1. maj 
1947 købte han Malmhøjgaard paa 65 tdr. land, som han drev alsidigt indtil 
1986, da gaarden blev solgt til sønnen Mikael.

I.B.9.a.l)
Inge Petrea Franck er født den 6. januar 1946 i Stenholt, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 9. september 1967 i Kragelund med Bjarne Jakobsen, der 
er født den 1. juni 1946 i Frederiks som søn af savværksbestyrer Jens 
Dalsgaard Jakobsen og hustru Ida Jensen.

Bosat: Granvej 2B, Frederiks, Karup J.
Inge Petrea Franck gik i skole i Kragelund. Hun tjente som husassistent 

i nogle aar, var desuden elev paa Levring Efterskole samt paa Skaarup Hus
holdningsskole og virkede derefter som syerske i Ikast indtil giftermaalet. 
Senere var hun hjemmesyerske samt beskæftiget som rengøringsassistent paa 



flyvestation Karup, og efter at have taget 8. og 9. klasse paa aftenskole 
gennemgik hun fra 1985 uddannelse til teknisk tegner, dels paa Viborg Tek
niske Skole og dels paa System B8 i Bjerringbro, hvor hun fortsatte med at 
arbejde efter endt læretid.

Bjarne Jakobsen gik i skole i Havredal og havde desuden et ophold paa 
Levring Efterskole. Senere blev han udlært som tømrer, og efter at have 
aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup var han beskæftiget som 
tømrersvend indtil 1986, afbrudt af perioden fra 1974 til 1981, hvor han 
virkede som selvstændig bygmester. Siden 1986 har han været ansat som 
værkstedsassistent paa Revaklinikken i Hald Ege.

I.B.9.a.l)a)
Benny Franck Jakobsen er født den 12. november 1968 i Frederiks.

Han kom efter endt skolegang i lære som mekaniker.

I.B.9.a.l)b)
Gert Franck Jakobsen er født den 7. juni 1971 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.B.9.a.2)
Ruth Emilie Franck er født den 10. marts 1947 i Stenholt, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 2. maj 1969 i Kragelund med Egon Agerholm, der er født 
den 17. oktober 1945 i Kragelund som søn af vognmand Johannes Agerholm og 
hustru Mette Andersen.

Bosat: Albert Dams Vej 34, Silkeborg.
Ruth Emilie Franck gik i skole i Kragelund og var desuden elev paa Lev

ring Efterskole i 1 aar. Hun tjente som husassistent i 2 aar, havde et op
hold paa Ry Husholdningsskole, blev udlært som smørrebrødsjomfru og arbej
dede paa Slangerup Gæstgivergaard, hvorefter hun kom til Nr. Snede, hvor 
hun tog teknisk forberedelseseksamen. I 1974 flyttede parret til Silkeborg, 
hvor hun sammen med sin mand bestyrede Søholt Huset i 1 aar, og senere tog 
hun 10. klasse samt HF-eksamen paa enkeltfag. Herefter arbejdede hun paa 
skiftehold hos Kaj Neckelmann i 21 aar.

Egon Agerholm gik i skole i Kragelund og var senere paa handelsskole i 
Bramming, hvor han blev kommis. Desuden havde han et ophold paa Vejle I- 
drætshøjskole. Han er nu bogholder.



I.B.9.a.2)a) Rene Franck Agerholm er født den 23. november 1969 i Nr. Sne
de.

I.B.9.a.2)b) Kim Franck Agerholm er født den 21. marts 1972 i Nr. Snede. 
I.B.9.a.2)c) Danny Franck Agerholm er født den 22. november 1985 i Silke

borg.

I.B.9.a.3)
Børge Mikael Franck er født den 1. februar 1949 i Malmhøj, Kragelund sogn. 
Han blev gift den 27. januar 1979 i Kjellerup med Hanne Kousgaard, der er 
født den 24. august 1953 i Kibæk, Assing sogn som datter af landmand An
ders Kousgaard og hustru Hedvig.

Bosat: Malmhøjvej 7, Malmhøj, Silkeborg.
Børge Mikael Franck var efter almindelig skolegang elev paa Levring Ef

terskole i i aar samt beskæftiget som landbrugsmedhjælper i 2 aar, inden 
han i 1967 kom i lære som automekaniker, og han er nu værkfører i samme 
firma, Mazda i Kjellerup. I 1986 købte han fødehjemmet Malmhøjgaard, der 
drives som deltidslandbrug.

Hanne Kousgaard tog 8. og 9. klasse paa aftenskole, var beskæftiget som 
smørrebrødsjomfru samt ansat paa en møbelfabrik indtil 1980 og er nu ansat 
som sygehjælper paa hvilehjemmet i Vinderslev.

I.B.9.a.3)a) Henrik Kousgaard Franck er født den 25. november 1976 i Kjel
lerup, Hørup sogn.

I.B.9.a.3)b) Monica Kousgaard Franck er født den 8. juni 1979 i Kjellerup, 
Hørup sogn.

I.B.9.a.4)
Else Marie Franck er født den 11. oktober 1954 i Malmhøj, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 21. juli 1979 i Uldum med John Dyrlund, der er født den 
20. maj 1952 i Randers som søn af maler Rasmus Anton Lundgaard Jensen og 
sygeplejerske Anne Lise Dyrlund.

Bosat: Skanderborgvej 17, V. Ørum, Uldum.
Else Marie Franck gik i skole i Kragelund samt i Silkeborg, hvor hun 

tog realeksamen. Hun arbejdede paa et plejehjem i 2 aar, og efter at være 
blevet færdiguddannet som sygeplejerske i Viborg i 1977 var hun beskæfti
get som saadan i København i li aar, inden hun begyndte som hjemmesygeple- 
ske ved Vejle Kommune, døgnplejen. - Hun er medlem af skolenævnet i Uldum 



og formand for legestuen samme sted.
John Dyrlund gik i skole i Funder samt i Silkeborg, hvor han tog real

eksamen. Han gennemgik uddannelse til teknisk assistent, og efter at være 
blevet ingeniør fra Horsens Teknikum i 1976 fik han ansættelse som saadan 
i firmaet Cowiconsult, København. I 1979 blev han forflyttet til firmaets 
afdeling i Vejle. - John Dyrlund er kasserer for V. Ørum Legeplads.

I.B.9.a.4)a) Gitte Franck Dyrlund er født den 3. november 1978 i København.
I.B.9.a.4)b) Lotte Franck Dyrlund er født den 19. april 1981 i Vejle.
I.B.9.a.4)c) Thomas Franck Dyrlund er født den 29. april 1984 i Vejle.
I.B.9.a.4)d) Kenneth Franck Dyrlund er født den 29. april 1984 i Vejle.

I.B.9.b.
Eleonora Elisabeth Hansen er født den 13. marts 1928 i Kragelund sogn. Hun 
blev gift den 7. april 1947 i Kragelund med Svend Aage Borrits Kristian
sen, der er født den 17. juni 1921 i Knudby, Taarup sogn som søn af tømrer 
Kristian Borrits Kristiansen og hustru Johanne Jensen Frank.

Bosat: Markedsgade 30, Faarvang.
Eleonora Elisabeth Hansen gik i skole i Kragelund. Hun tjente som hus

assistent forskellige steder fra sit 12. aar og har siden giftermaalet væ
ret medhjælpende hustru samt hjemmearbejdende husmoder.

Svend Aage Borrits Kristiansen gik i skole i Knudby. Han kom ud at tje
ne som 9-aarig og havde plads forskellige steder indtil 1959, afbrudt af 
et ophold paa Krabbesholm Højskole. I 1959 købte han en ejendom i Truust, 
og denne ejendom drev han - sideløbende med at have andet arbejde - ind
til 1983, da den overtoges af sønnen Karl Kristian.

I.B.9.b.1)
Irma Borrits Kristiansen er født den 27. februar 1948 i Christianshøj, 
Kragelund sogn. Hun blev gift den 5. juli 1970 i Tvilum med Palle Thisted, 
der er født den 24. september 1944 i Varde som søn af læge Villy Richard 
Thisted og hustru, sekretær Ester Poulsen.

Bosat: Sørkelvej 21, Truust, Faarvang.
Irma Borrits Kristiansen er damefrisør, og Palle Thisted er eksportør/ 

importør.



I.B.9.b.l)a) Annette Thisted er født den 17. maj 1971 i Tvilum.
I.B.9.b.l)b) Mads Kristian Richard Thisted er født den 9. januar 1974 i 

Grønbæk.

I.B.9.b.2)
Ingrid Borrits Kristiansen er født den 1. februar 1952 i Christianshøj, 
Kragelund sogn.

Bosat: Markedsgade 30, Faarvang.

I.B.9.b.3)
Karl Kristian Kristiansen er født den 26. marts 1955. Han blev gift med 

Lisbeth Hedegaard.
Bosat: Landstivej 31, Truust, Faarvang.
Parret har et barn.

I.B.9.b.4)
Ellen Borrits Kristiansen er født den 7. december 1963 paa Truust Mark, 
Tvilum sogn. Hun lever sammen med Karsten Grøn, der er født den 15. juni 
1959 paa Sjelle Mark, Sjelle sogn som søn af landmand Niels Peter Grøn og 
hustru Helga Nielsen.

Bosat: Enslevvej 10, Enslev, Ulstrup.

Ellen Borrits Kristiansen tog 9. klasse i Faarvang og bestod studenter
eksamen paa Silkeborg Amtsgymnasium i 1983. Hun var beskæftiget som med
hjælper i køkkenet paa Gudenaadalens Ungdomsskole ved Ulstrup i 1983-1984 
og gennemgik derefter uddannelse til køkkenleder paa henholdsvis Gudenaa
dalens Ungdomsskole og Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg og Struer- 
skolen.

Karsten Grøn gik i skole i Sjelle og Galten, ialt 10 aar. Han blev ud
lært som landbrugsmaskinmekaniker hos Brdr. Toft i Skovby i 1980, og efter 
at have aftjent sin værnepligt paa Bornholm samt i Høvel te arbejdede han 
paa Skovby Korn i en periode. Desuden var han beskæftiget hos Lyngfeldt i 
Trige samt paa Nordisk Wavin i Hammel, inden han i 1986 begyndte at arbej
de for Thorsø Maskinforretning.
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I.B.9.C.
Emil Skcv Hansen er født den 7. august 1932 i Kragelund sogn. Han blev 
gift den 27. oktober 1957 i Læsten med Aase Marie Kjeldsen, der er født 
den 22. november 1938 i Læsten som datter af gaardejer Mikael Kjeldsen og 
hustru Johanne Jensine Sørensen.

Bosat: Hvedevej 18, Galten.
Emil Skov Hansen gik i skole i Kragelund. Han var beskæftiget som land

brugsmedhjælper forskellige steder, aftjente sin værnepligt i Aarhus og 
arbejdede desuden i tørvemosen i en periode. Fra 1961 kørte han som chauf
før for henholdsvis Mundelstrup Mejeri, en betonfabrik og Midtjydsk Korn i 
Skovby, og siden 1985 har han været ansat ved Galten Kommunes Parkvæsen.

Aase Marie Kjeldsen gik i skole i Læsten. Hun stod i lære som damefri
sør i U aar og var herpaa beskæftiget som husassistent i Hammershøj samt 
som køkkenassistent paa Kjellerup Sygehus indtil giftermaalet, efter hvil
ket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Siden 1970 har hun haft ansættelse 
forskellige steder, bl.a. paa Jaka Konservesfabrik og nu paa Plumrose.

I.B.9.C.1)
Tage Skov Hansen er født den 26. maj 1958 i Høver, Storring sogn. Han blev 
gift den 30. maj 1981 i Aabyhøj med Lisbeth Nielsen, der er født den 9. 
oktober 1961 i Sønderskov, Astrup sogn som datter af maskinarbejder Bent 
Carl Nielsen og hustru, hjemmehjælper Gudrun Elisabeth Schougaard.

Bosat: Søgade 14, Grenaa.
Tage Skov Hansen er rullemaskinefører, og Lisbeth Nielsen er kommis.

I.B.9.c.l)a) Michael Skov Hansen er født den 10. november 1980 i Aarhus.

I.B.9.C.2)
Ida Skov, døbt Skov Hansen, er født den 7. september 1959 i Lyngby. Hun 
blev gift den 2. juni 1984 i Spentrup med Knud Erik Skov, døbt Jensen, der 
er født den 5. marts 1954 paa Gram Mark ved Skanderup.

Bosat: Mads Doss Vej 12, Spentrup.
Ida Skov gik bl.a. i skole i Sabro og Aabyhøj, ialt 10 aar. Siden har 

hun arbejdet paa Dronningborg Maskinfabrik, bl.a. som lagerarbejder og 

truckfører.



Knud Erik Skov gik i skole i Lemming. Sin værnepligt aftjente han ved 
Civilforsvarets Ambulanceskole i Herning samt i Hillerød, og herefter 
stod han i lære som klejnsmed paa Scandia i Randers.

I.B.9.c.2)a) René Skov er født den 27. marts 1980 i Spentrup. 
I.B.9.c.2)b) Helle Skov er født den 20. april 1984 i Spentrup.

I.B.9.C.3)
Lis Skov Hansen er født den 14. juni 1961 i True, Brabrand sogn. Hun blev 
gift den 11. januar 1986 i Skovby med Henning Sjørup Nielsen, der er født 
den 4. juli 1958 i Skovby som søn af Kaj Børge Nielsen og hustru Aase.

Bosat: Østervangen 14, Skovby, Galten.
Lis Skov Hansen tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret indenfor han

del og kontor og blev senere udlært som ekspedient hos Tang i Aarhus. - 
Hun har været signal lotte i Galten hjemmeværn og er medlem af motorcykel- 
klubben samme sted.

Henning Sjørup Nielsen tog realeksamen. Han gennemgik EFG-basisaaret 
indenfor handel og kontor, og efter at være blevet kontoruddannet paa Midt- 
jydsk Korn i Skovby fortsatte han med at arbejde samme sted. Senere var 
han beskæftiget paa Plumrose i Viby i en kort periode, inden han fik ansæt
telse ved System Mørtel i Skovby.

I.B.9.c.3)a) Klaus Nielsen er født den 9. oktober 1985 i Aarhus. 
I.B.9.c.3)b) Torben Nielsen er født den 2. juni 1987 i Aarhus.

I.B.9.d.
Ilse Kamma Hansen er født den 5. november 1933 i Kragelund sogn. Hun blev 
gift den 31. oktober 1954 i Kragelund med Egon Knudsen, der er født den 
28. februar 1923 i Bjerringbro som søn af arbejdsmand Karl Robert Knudsen 
og hustru Karen Marie Laursen.

Bosat: Kytterupvej 31, Ulfborg.
Ilse Kamma Hansen gik i skole i Kragelund og var derefter beskæftiget 

som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Salling og Fyn. Desuden hav
de hun et ophold paa Salling Ungdomsskole inden giftermaalet, efter hvil
ket hun blev medhjælpende hustru, og senere begyndte hun desuden at have 
børn i pleje. - Hun er bestyrelsesmedlem i Det Jydske Haveselskab.



Egon Knudsen gik i skole i Bjerringbro. Han blev oplært ved landbrug, 
var landvæsenselev paa Tjele og havde senere plads paa bl.a. Wedel Isborg, 
Krusesminde paa Sjælland, Sønderborg Slots Ladegaard, Hegnet paa Salling, 
Lerkenfeld, Hagenskov paa Fyn og Bækmark samme sted, sidst som forvalter. 
Desuden havde han ansættelse i Vestervig og Spørring, inden han i 1964 for
pagtede Stauning Præstegaard, og i 1971 købte han Søndergaard i Ulfborg 
paa 55 tdr. land, hvortil han lejede yderligere 20 tdr. land. Søndergaard 
drives som alsidigt landbrug. - Egon Knudsen er medlem af Venstrevælgerfor
eningen i Ringkøbing Amt.

I.B.9.d.l) 
Karl Robert Knudsen er født den 3. december 1955 i Gedsted.

Han er oversergent.

I.B.9.d.2)

Knud Reimar Knudsen er født den 16. juli 1962 i Aarhus, Sankt Johannes 
sogn.

Han er overkonstabel.

I.B.9.d.3)
Klaus Rikard Knudsen er født den 13. november 1969 i Ringkøbing.

I.B.9.e.
Leo Skov Hansen er født den 30. juli 1937 i Kragelund sogn. Han blev gift 
den 28. november 1961 i Vejrumbro med Britta Møller Hansen, der er født 
den 20. december 1940 i Vejrumbro, Vejrum sogn som datter af gaardejer 
Anders Møller Hansen og hustru Mathilde Hansen.

Bosat: Havretoften 6, Ikast.
Leo Skov Hansen gik i skole i Kragelund. Han blev oplært ved landbrug, 

aftjente sin værnepligt i Høvelte og havde et ophold paa Asmildkloster 
Landbrugsskole ved Viborg. Efter at have været beskæftiget som kontrolassi
stent samt at have haft plads ved landbrug indtil 1972 begyndte han som 
traktorfører ved Ikast Kommune. - Leo Skov Hansen har været tillidsmand 
paa sit arbejde i flere aar. - Han er radioamatør.

Britta Møller Hansen gik i skole i Vejrumbro. Hun arbejdede hjemme samt



i bagerforretning inden giftermaalet. Siden 1970 har hun været beskæftiget 
som syerske i Ikast. - I fritiden er hun sangskriver.

I.B.9.e.l)
Anni Elisabeth Hansen er født den 12. januar 1962 i Viborg. Hun lever sam

men med Carsten Møller Petersen, der er født den 22. marts 1963 i Svend
borg som søn af Leif Møller Petersen og hustru Yrsa Pedersen.

Bosat: Hagenvej 102, Mørkholt, Børkop.
Anni Elisabeth Hansen tog realeksamen, gennemgik EFG-basisaaret og har 

siden 1980 været tjenestegørende ved telegraftropperne i Fredericia, nu 
som overkonstabel. Endvidere har hun haft et 3 maaneders ophold paa Søn
derborg Idrætshøjskole.

Carsten Møller Petersen arbejdede efter endt skolegang paa en elektro
nikfabrik indtil 1981, og siden har han været tjenestegørende ved tele
graftropperne i Fredericia, nu som overkonstabel.

I.B.9.e.2)
Lone Anette Hansen er født den 11. december 1964 i Viborg. Hun lever sam
men med Per Lyk Eskildsen, der er født den 23. maj 1963 i Højby, Borris 
sogn som søn af murerarbejdsmand Johan Hartvig Lyk Eskildsen og hustru, 
syerske Anthonia Nyborg.

Bosat: Thit Jensens Vej 64, Ikast.
Lone Anette Hansen var bl.a. paa handelsskole i Ikast, inden hun begynd

te som kontorelev, ligeledes i Ikast, og efter at være blevet udlært som 
kontorassistent i 1986 fortsatte hun med at arbejde i samme firma.

Per Lyk Eskildsen kom efter endt skolegang i lære som klejnsmed. Han 
blev udlært i 1984 og fortsatte derefter med at arbejde i samme firma.

I.B.9.e.3)
Helle Vibeke Hansen er født den 10. januar 1967 i Viborg.

Hun gennemgik EFG-basisaaret, bestod HH-eksamen i sommeren 1987 og ind
ledte derefter et ophold i Grækenland.

I.B.9.f.
Anna Metha Hansen er født den 1. januar 1939 i Kragelund sogn. Hun blev 
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gift med Verner Hansen, der er født den 30. april 1937 i Vejrumbro, Vejrum 
sogn som søn af gaardejer Anders Møller Hansen og hustru Mathilde Hansen.

Bosat: Fyrretoften 14, Ikast.
Anna Metha Hansen gik i skole i Kragelund. Hun var beskæftiget i tørve

mosen i 1 aar, og efter at have virket som husassistent indtil begyndelsen 
af 1960erne flyttede hun til Ikast, hvor hun siden har arbejdet som til
skærer.

Verner Hansen gik i skole i Vejrumbro. Han var beskæftiget ved landbrug 
hjemme i flere aar, afbrudt af militærtjeneste i Karup og Aalborg, og ef
ter at have haft plads paa Viskum Hovedgaard i 6 aar havde han ansættelse 
forskellige steder indtil 1970. Siden har han arbejdet paa en maskinfabrik 
i Ikast. - Fritidsinteresser: fodbold og badminton.

I.B.9.f.l)
John Hansen er født den 14. juli 1963 i Kragelund.

Han er slagteriarbejder.

I .B.9.f.2) 
Bent Hansen er født den 19. februar 1970 i Herning.

I .B.9.f.3) 
Erik Hansen er født den 25. oktober 1974 i Herning.

I. B. 9. g.
Jenny Marie Hansen er født den 5. april 1946 i Kragelund sogn. Hun blev 
gift den 27. april 1968 i Silkeborg med Børge Simonsen, der er født den 
30. maj 1945. Jenny Marie Hansen lever nu sammen med Viggo Dalgaard Mad
sen, der er født den 8. august 1948 i Feldborg, Haderup sogn som søn af 
gaardejer Mads Dalgaard Madsen og hustru Gerda Andersen.

Bosat: Bredgade 36, Haderup.
Jenny Marie Hansen gik i skole i Kragelund. Hun tjente som husassistent 

i nogle aar, afbrudt af et ophold paa Klank Efterskole, og efter at have 
været beskæftiget som fabriksarbejder paa en trikotagefabrik i Ikast samt 
som rengøringsassistent paa en højskole fik hun ansættelse i Føtex, Silke

borg.



Viggo Dalgaard Madsen gik i skole i Feldborg. Han tjente som landbrugs
medhjælper, var paa landbrugsskole i Holstebro og Ringkøbing, aftjente sin 
værnepligt i Viborg og havde fra 1969 ansættelse i forskellige entrepre
nørfirmaer. Siden 1984 har han været ansat ved Avlum-Haderup Kommune.

I.B.9.g.l)
Conni Skov Simonsen er født den 15. januar 1965 i Silkeborg.

Bosat: Funder Kirkevej 54, Silkeborg.
Conni Skov Simonsen gik i skole i Funder og Silkeborg. Hun gennemgik 

EFG-basisaaret, og efter at være blevet kontoruddannet ved Silkeborg Kom
mune fortsatte hun med at arbejde som assistent paa skattekontoret.

I.B.9.g.2)
Vinni Simonsen er født den 19. januar 1969 i Funder.

Hun gik i skole i Funder og Silkeborg, gennemgik EFG-basisaaret inden
for servicefag og begyndte derefter at arbejde paa fabrik.

I .B.9.g.3)
Janni Simonsen er født den 24. januar 1974 i Silkeborg.

I.B.10.
Knud Michael Nielsen Skov er født den 17. juli 1905 i Kragelund sogn, og 
han døde den 29. september 1984 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 
17. juli 1932 i Kragelund med Marie Jensen, der er født den 7. april 1907 
i Kragelund som datter af landmand Søren Jensen og hustru Anne Katrine 
Nielsen.

Bosat: Ansvej 13, Kjellerup.
Knud Michael Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal. Som dreng arbejde

de han i tørvemosen, og efter at have været beskæftiget ved landbrug i en 
aarrække fortsatte han med at arbejde i tørvemosen indtil midten af 1940er- 
ne. Herpaa drev han en ejendom i Balle i 11 aar, hvorefter denne solgtes 
paa grund af sygdom.

Marie Jensen gik i skole i Kragelund. Hun arbejdede baade hjemme og ude 
inden giftermaalet, og senere var hun medhjælpende hustru paa ejendommen i 
Balle.



I.B.10.a.
Harriet Anna Skov er født den 18. januar 1933 i Kragelund. Hun blev gift 
den 4. april 1954 i Balle med Kristian Vanman Rasmussen, der er født den 
17. marts 1927 i Slagelse som søn af gaardejer Jørgen Herman Rasmussen og 
hustru Agnes Margrethe Jensen Vanman.

Bosat: Lærkevej 27, Fuglebjerg.
Harriet Anna Skov gik i skole i Kragelund. Hun var beskæftiget ved hus

ligt arbejde, dels hjemme og dels ude, havde et ophold paa Salling Ungdoms
skole og havde derefter plads forskellige steder paa Sjælland, bl.a. som 
kokkepige paa Hindholm Højskole. Efter giftermaalet blev hun medhjælpende 
hustru.

Kristian Vanman Rasmussen gik i skole i Kirkerup. Han blev oplært ved 
landbrug, havde plads paa forskellige herregaarde samt et ophold paa Læ- 
gaard Landbrugsskole og aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i 
1947-1948. Ved giftermaalet overtog han fødegaarden paa 20 tdr. land, som 
han drev alsidigt i 21 aar, og herefter bosatte parret sig i hus i Fugle
bjerg. - Kristian Vanman Rasmussen har været medlem af bestyrelsen for Sør- 
bymagle Brugsforening.

I.B.lO.a.l)
Jørn Skov, der i 1980 fik navneændring fra Skov Rasmussen, er født den 17. 
november 1954 i Slagelse. Han blev gift den 6. juli 1985 i Herning med Do
rit Andersen, der er født den 28. juli 1959 i Tønder som datter af kommu
nalarbejder Teodor Ludvig Andersen og hustru Lilli Johanne Laursen.

Bosat: Kornvang 12, Toftlund.
Jørn Skov gik i skole i Sørbymagle samt i Dalmose, hvor han tog realeks

amen. Han gennemgik uddannelse til gartner, læste videre til gartneritek
niker og arbejdede derefter i Skærbæk samt i Rødekro indtil 1984, da han 
kom til Hedeselskabets planteskole i Studsgaard. Siden 1986 har han været 
driftsleder ved Hedeselskabet i Brøndlund. - Jørn Skov er formand for jord
brugsteknikerne i Danmark. - Fritidsinteresse: fodbold.

Dorit Andersen afsluttede 10. skoleaar i Tønder og var desuden paa han
delsskole i 1 aar. Hun var beskæftiget som husassistent samt som vuggestue
medhjælper og børnehavemedhjælper, inden hun gennemgik uddannelse til pæda
gog paa børnehaveseminariet i Aabenraa, og senere fik hun ansættelse i en 

vuggestue i Herning.



I.B.10.a.l)a) Maria Skov er født den 13. september 1985 i Herning.

I.B.10.a.2)
Michael Skov Rasmussen er født den 14. august 1956 i Slagelse.

Bosat: Lindevej 32, Orslev, Vordingborg.
Michael Skov Rasmussen tog realeksamen, bestod udvidet maskinmestereksa

men, sejlede i OK og har nu ansættelse paa Masnedøværket. - Han er officer 
af reserven i Søværnet.

I.B.10.a.3)
Karin Skov Rasmussen er født den 9. marts 1969 i Slagelse.

Hun tog 10. klasse paa Vejstrup Ungdomsskole og begyndte derefter som 
gymnasieelev i Høng.

I.B.lO.b.
Tove Mariane Skov er født den 4. marts 1934 i Kragelund. Hun blev gift den 
15. marts 1959 i Alderslyst ved Silkeborg med Svend Aage Sørensen, der er 
født den 16. september 1928 i Taaning som søn af gaardejer Erik Magnus Sø
rensen og hustru Catrine Andersen.

Bosat: Bakkegaardsparken 11, Uldum.
Tove Mariane Skov gik i skole i Kragelund og Balle. Hun var beskæftiget 

som husassistent forskellige steder, havde et ophold paa Salling Ungdoms
skole og blev efter giftermaalet medhjælpende hustru. Senere begyndte hun 
at arbejde paa et plejehjem.

Svend Aage Sørensen gik i skole i Taaning. Han arbejdede hjemme i nogle 
aar, og efter at have staaet i lære som automekaniker i Hovedgaard og Skan
derborg aftjente han sin værnepligt i København i 1949-1950. Herpaa var 
han beskæftiget som mekanikersvend, inden han i 1955 købte eget autoværk
sted i Uldum, og dette drev han i 21 aar. Derefter havde han ansættelse 
som værkfører i Stenderup i 5 aar, og siden har han været mekaniker paa 
fabrikken Heden (gaffeltrucks), Uldum.

I.B.lO.b.l)
Inger Skov Sørensen er født den 30. maj 1962 i Uldum. Hun lever sammen med 
Carlo Christensen, der er fodt den 12. februar 1951 i Rind ved Herning som
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søn af Laurits Christensen og hustru Maja Ravn.
Bosat: Aaparken 3, Uldum.
Inger Skov Sørensen tog 10. klasse. Hun gennemgik EFG-basisaaret paa 

Vejle Handelsskole, havde et 5 maaneders ophold paa Vejle Husholdningssko
le og arbejdede senere paa Genbrugscentret i Tørring i 3| aar, inden hun 
begyndte som HF-studerende paa Vejle Forberedelseskursus.

Carlo Christensen blev efter endt skolegang ansat paa Uldum Møbelfabrik, 
hvor han er specialarbejder. - Sin værnepligt aftjente han paa Nordsjæl
land.

I.B.10.b.2)
Lone Skov Sørensen er født den 24. maj 1967 i Uldum. Hun lever sammen med 
Per Christian Fassbender, der er født den 1. december 1959 i Skanderborg 
som søn af banebetjent Alfred Fassbender og hustru Manny Marie Jensen.

Bosat: Østergade 1, lejl. 13, Skanderborg.
Lone Skov Sørensen tog 10. klasse i Lindved og bestod sproglig-samfunds

faglig studentereksamen paa Tørring Gymnasium. Sideløbende arbejdede hun i 
en blomsterforretning i Uldum.

Per Christian Fassbender tog 8. klasse i Skanderborg og kom herpaa i 
lære som blikkenslager/rørsmed. Efter at være blevet udlært i 1979 aftjen
te han sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde, og siden har han været ansat 
ved DSB, hvor han er banebetjent.

I.B.10.b.3)
Bente Skov Sørensen er født den 27. juni 1973 i Uldum.

I.B.lO.c.
Yrsa Valborg Skov er født den 24. oktober 1935 i Kragelund. Hun blev gift 
den 28. april 1956 i København med Jørgen Brinch, der er født i 1934 i 
København. Ægteskabet blev ophævet i 1981.

Bosat: Jernbanegade 44, Kjellerup.
Yrsa Valborg Skov gik i skole i Kragelund og Balle. Hun tjente som hus

assistent paa Silkeborgegnen samt i København og blev senere fabriksarbej

der.
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I.B.lO.c.l)
Carl Brinch er født den 23. august 1959 i Australien.

Han er smed og bosat i Rødkærsbro.

I.B.10.c.2)
Peter Brinch er født den 12. juli 1960 i Australien.

Han er specialarbejder og bosat i Nr. Skovlund ved Silkeborg.

I.B.10.c.3)
Knud Brinch er født den 22. september 1963 i Silkeborg.

Han er specialarbejder og bosat i Rødkærsbro.

I.B.10.c.4)
Lars Brinch er født den 17. september 1970 i Silkeborg.

I.B.10.d.
Werner Skov er født den 20. juni 1937 i Kragelund. Han blev gift den 9. 
januar 1965 i Gylling med Tove Sørensen, der er født den 5. januar 1944 
paa Odder Sygehus som datter af Ejnar Sørensen og hustru Hertha Bøgh Ras
mussen.

Bosat: Lundhoffvej 15, Hundslund.
Werner Skov gik i skole i Balle. Han var beskæftiget ved landbrug, dels 

hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold paa Salling Ungdomsskole i 1951- 
1952, og efter at have aftjent sin værnepligt i Hvorup i 1956 arbejdede 
han paa en maskinstation i Gylling. Senere kørte han som chauffør paa en 
fragtrute til København, og i 1975 startede han egen vognmandsforretning 
i Hundslund. - Werner Skov er i bestyrelsen for vognmandsforeningen.

Tove Sørensen gik i skole i Gylling, lærte husgerning og var paa han
delsskole i Horsens i 1959-1960. I 1964 blev hun færdiguddannet som assi
stent i Sparekassen SOS i Odder, og siden 1970 har hun været fuldmægtig.

I.B.lO.d.l) Ole Skov er født den 23. oktober 1971 i Odder, og han døde den 
18. maj 1983.
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I .B.10.e.

Søren Skov er født den 3. august 1939 i Kragelund.
Bosat: Brenderupvej 16, Brenderup Fyn.
Søren Skov er lærer.

I.B.lO.f.

Regner Skov er født den 4. oktober 1941 i Kragelund. Han blev gift den 16. 
november 1963 i Kjellerup med Inge Lis Kristensen, der er født den 17. 
juni 1943 i Kjellerup, Hørup sogn som datter af Anker Kristensen og hustru 
Krista Jacobsen.

Bosat: Bredmosevej 1, Elsborg, Rødkærsbro.

I.B.lO.f.l)

Hanne Skov er født den 26. juli 1964. Hun blev gift med Jens Rørbæk Grove 
Poulsen.

Bosat: Sognegaardsvej 3, Sjørslev, Kjellerup.
Parret har et barn.

I.B.lO.f.2)
Dorte Skov er født den 17. juli 1965.

I.B.lO.f.3) 
Jonny Skov er født den 6. september 1967.

I .B.10.g.
Edel Betty Skov er født den 2. januar 1945 i Kragelund. Hun blev gift den 
17. april 1965 i Alderslyst ved Silkeborg med Holger Wetche Andersen, der 
født den 15. november 1942 i Odder som søn af landmand Anton Kristian Sig- 
fred Andersen og hustru Esther Kathrine Wetche.

Bosat: Sjørslevvej 2, Kjellerup.
Edel Betty Skov gik i skole i Balle samt i Silkeborg, hvor hun tog præ

liminæreksamen. Hun gennemgik uddannelse hos en isenkræmmer i Silkeborg 
og havde derefter ansættelse som ekspeditrice forskellige steder indtil 
1972, dels hos en isenkræmmer i Kjellerup og dels i Sjørslev Brugsforening. 

Herpaa var hun dagplejer, inden hun i 1977 begyndte som køkkenassistent 
paa plejehjemmet i Sjørslev, og fra 1985 arbejdede hun paa en møbelfabrik
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samme sted. Den 1. august 1987 blev hun leder af skolepasningsordningen 
paa Sjørslev Centralskole. - Edel Betty Skov har endvidere været aktiv i 
ungdomsklubben i Sjørslev.

Holger Wetche Andersen gik i skole i Malling. Han var beskæftiget ved 
landbrug forskellige steder, og efter at have aftjent sin værnepligt i Vi
borg arbejdede han paa en maskinstation i Gylling, inden han kom til Sil
keborg, hvor han bl.a. virkede som murerarbejdsmand. Senere havde han an
sættelse paa en servicestation, og han var nu chauffør for et fragtmands
firma i Kjellerup samt ansat hos en autoophugger samme sted. Desuden ar
bejdede han som møbel snedker, inden han i 1970 blev ansat i et autofirma 
i Kjellerup, hvor han er mekaniker.

I.B.lO.g.l)
Jan Wetche Andersen er født den 25. februar 1966 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Arnakvej 74, Højbjerg.
Jan Wetche Andersen tog 10. klasse og blev udlært som værktøjsmager i 

1987.

I.B.10.g.2)
Per Wetche Andersen er født den 14. juni 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Søndergade, Kjellerup.
Per Wetche Andersen tog 9. klasse og var derefter beskæftiget ved land

brug samt ansat paa en møbelfabrik. Siden sit 18. aar har han kørt som 
lastbilchauffør.

I.B.10.g.3)
Pia Wetche Andersen er født den 4. november 1972 i Sjørslev.

I.B.10.h.
Inga Lise Skov er født den 6. december 1947 i Silkeborg. Hun blev gift 
den 7. september 1968 i Kjellerup med Hans Jørgen Pedersen, der er født 
den 6. april 1943 i Kjellerup, Hørup sogn som søn af landmand Jens Peder 
Pedersen og hustru Esther Nielsen Skov.

Bosat: Midstrupvej 6, Midstrup, Kjellerup.
Inga Lise Skov gik i skole i Balle samt i Silkeborg, hvor hun tog real

eksamen. Hun gennemgik uddannelse hos en isenkræmmer i Silkeborg og var



herpaa beskæftiget som ekspeditrice i Kjellerup, inden hun blev hjemmear
bejdende husmoder. Sideløbende syede hun lampeskærme for en fabrik. Senere 
kørte hun som chauffør for plejehjemmet i Ans, og desuden virkede hun som 
handicapmedhjælper i 2 aar, inden hun i 1985 begyndte som hjemmehjælper 
ved Kjellerup Kommune. - Hun er medlem af KFUM-spejderraadet i Levring.

Hans Jørgen Pedersen gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget ved 
landbrug forskellige steder, aftjente sin værnepligt i Viborg og har siden 
kørt som chauffør, nu som salgschauffør med kødvarer. - Han er medlem af 
KFUM-spejderraadet i Levring.

I.B.lO.h.l) Poul Skov Pedersen er født den 26. januar 1970 i Kjellerup, 
Hørup sogn.

I.B.10.h.2) Ove Skov Pedersen er født den 25. december 1971 i Midstrup, 
Levring sogn.

I.B.10.h.3) Lene Skov Pedersen er født den 20. juni 1977 i Kjellerup, Hø
rup sogn.

I.B.ll.
Laurits Kristian Nielsen Skov er født den 27. august 1906 i Kragelund sogn, 
og han døde den 23. oktober 1985 i Silkeborg. Han blev gift den 16. januar 
1929 i Thorning med Ragnhild Bech, der er født den 26. juni 1907 paa Grathe 
Hede ved Thorning som datter af landmand Hans Christian Bech og hustru Jo
hanne Marie Sørensen.

Bosat: Møllevej 33, Kragelund, Silkeborg.
Laurits Kristian Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal, blev oplært 

ved landbrug og købte i slutningen af 1920erne en ejendom ved Balle. End
videre arbejdede han i faderens slagterforretning, som han overtog i 1930, 
og sideløbende drev han handel med dyr. Efter 2. verdenskrigs afslutning 
udvidede han forretningen med landture til Moselund, Paarup, Christianshe- 
de og Funder, og senere blev forretningen ombygget og et nyt pølsemageri 
blev lavet. Virksomheden solgtes i 1973, hvorefter han arbejdede paa søn
nens pølsefabrik i et par aar, og sidst var han beskæftiget ved gartneri- 
arbejde for andre indtil sin død. - Laurits Kristian Nielsen Skov var pan
tefoged og snefoged samt i bestyrelsen for brugsen, idrætsforeningen, for
samlingshuset og slagtermesterforeningen for Silkeborg og omegn. Endvidere 
var han formand for Kragelund Vandværk samt aktiv i pensionistforeningen.



Ragnhild Bech gik i skole i Graaskov samt i Thorning og tjente herpaa 
som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af perioder, hvor hun paa 
grund af moderens død var husholderske for faderen. Efter giftermaalet 
blev hun hjemmearbejdende husmoder, og fra 1930 passede hun som medhjæl
pende hustru slagterbutikken i en lang aarrække.

I.B.11.a.
Eberhart Bech Skov er født den 27. februar 1930 i Overgaarde, Balle sogn. 
Han blev gift den 15. maj 1954 i Silkeborg med Anna Katrine Jensen Kudsk, 
der er født den 16. juli 1934 i Silkeborg som datter af slagter Aksel Jen

sen Kudsk og hustru Olga Nielsen.
Bosat: Aagade 34, Engesvang.
Eberhart Bech Skov gik i skole i Kragelund. Han tjente som landbrugsmed

hjælper forskellige steder paa hjemegnen, og efter at have staaet i lære 
som slagter hjemme samt i Silkeborg blev han indkaldt til militærtjeneste 
i Nymindegab. Desuden var han tjenestegørende i Randers samt i Vesttysk
land. Efter at have overtaget en farbroders slagterforretning i Frederiks
dal etablerede han kort tid senere en ny forretning i Engesvang, og han 
drev nu disse forretninger samtidigt. Paa et tidspunkt begyndte han at eks
perimentere med fremstilling af en ny type spegepølse, og for den modtog 
han en guldmedalje i Holland. I 1969 byggede han en pølsefabrik til frem
stilling af kogte spegepølser og hamburgerryg, og aaret efter ophørte han 
med at drive slagterforretning for at koncentrere sig om pølsefabrikken, 
som i midten af 1980erne beskæftigede 40 ansatte. Eberharts Pølsefabrik 

har haft den største produktion af hamburgerryg.
Anna Katrine Jensen Kudsk tog mellemskoleeksamen i Silkeborg og var be

skæftiget som syerske paa en konfektionsfabrik samme sted indtil gifter
maalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

I.B.ll.a.l)
Annette Jensen Skov er født den 15. december 1954 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun blev gift den 13. april 1974 i Engesvang med Villy Bennetsen, der er 
født den 30. april 1945 i Thorning som søn af gaardejer Ejner Jens Bennet
sen og hustru Laura Würtz.

Bosat: Søndervænget 56, 01 god.
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Annette Jensen Skov gik i skole i Engesvang samt i Silkeborg, hvor hun 
tog teknisk forberedelseseksamen. Herefter var hun beskæftiget som ekspe
ditrice i Kjellerup og Silkeborg, inden hun blev medhjælpende hustru.

Villy Bennetsen gik i skole i Thorning. Han gjorde militærtjeneste i 
Holstebro og Oksbøl, sidst som konstabel, stod i lære som mekaniker i En
gesvang og var derefter beskæftiget som mekanikersvend i 1 aar, inden han 
i 1973 begyndte som autoforhandler i 01 god.

I.B.ll.a.l)a) Jan Eberhart Bennetsen er født den 18. oktober 1974 i Es
bjerg.

I.B.11.a.l)b) Keld Eberhart Bennetsen er født den 24. august 1977 i Es
bjerg.

I.B.ll.a.l)c) Tanja Skov Bennetsen er født den 17. august 1983 i Esbjerg.

I.B.ll.a.2)

Jørgen Jensen Skov er født den 25. oktober 1957 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Han blev gift den 11. januar 1986 i Engesvang med Lilian Marianne Steffen
sen, der er født den 8. november 1957 i Arnborg som datter af landbrugs
medhjælper Alfred Børge Steffensen og hustru Elna Lind.

Bosat: Krattet 6, Bording.
Jørgen Jensen Skov gik i skole i Engesvang, blev udlært som pølsemager 

hos faderen paa Eberharts Pølsefabrik og arbejder fortsat som saadan samme 

sted.
Lilian Marianne Steffensen gik i skole i Arnborg. Hun havde ansættelse 

i henholdsvis Vime i Herning og Føtex samme sted i en aarrække og er nu 
beskæftiget som rengøringsassistent ved Ringkøbing Amts Skolevæsen.

I.B.U.a.2)a) Trine Anja Skov er født den 24. juli 1976 i Herning.
I.B.ll.a.2)b) Lasse Eberhart Skov er født den 5. oktober 1985 i Engesvang.

I.B.ll.a.3)
Tina Jensen Skov er født den 17. april 1967 i Engesvang.

Hun bestod HH-eksamen og begyndte derefter som kontorelev.
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I.B.11.b.

Johannes Bech Skov er født den 28. juli 1931 i Kragelund. Han blev gift 
den 30. maj 1956 i Viborg med Helga Minna Majgaard Jensen, der er født den 
29. januar 1934 i Karup som datter af vognmand Jens Peder Majgaard Jensen 
og hustru Asta Johanne Frandsen.

Bosat: Sinding Hedevej 19, Kragelund, Silkeborg.

Johannes Bech Skov gik i skole i Kragelund. Han stod i lære som pølse
mager i Silkeborg og var bl.a. beskæftiget paa en farm i Canada i i aar 
samt indkaldt til militærtjeneste ved flyvevaabnet paa Avnø i 1953, inden 
han begyndte som slagtersvend paa Koopmanns Svineslagteri i Silkeborg. Fra 
1965 til 1975 drev han egen vognmandsforretning i Kragelund, og derefter 
arbejdede han paa broderens pølsefabrik indtil 1983.

Helga Minna Majgaard Jensen gik i skole i Karup og var herpaa beskæfti
get som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmear
bejdende husmoder.

I.B.ll.b.l)
Johnny Majgaard Skov er født den 14. december 1952 i Karup.

Bosat: Sinding Hedevej 19, Kragelund, Silkeborg.
Johnny Majgaard Skov gik i skole i Kragelund. Han var beskæftiget som 

arbejdsdreng indtil sit 18. aar, og efter at have arbejdet paa Koopmanns 
Svineslagteri i Silkeborg kørte han som lastvognschauffør. Siden har han 
været skovarbejder.

I.B.ll.b.2)

Jane Majgaard Skov er født den 3. november 1954 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun lever sammen med Ole Bjørn Frederiksen, der er født den 10. juni 1943 
paa Rigshospitalet som søn af rørlægger Palle Frederiksen og hustru, over
assistent Anna Marie Jønson.

Bosat: Kragelundvej 28, Silkeborg.

Jane Majgaard Skov gik i skole i 9 aar, tjente som husassistent i 3 aar 
og arbejdede derefter i køkkenet paa henholdsvis en restaurant i 5 aar og 
paa plejehjemmet i Engesvang i 1 aar. Siden har hun været ansat forskellige 
steder, bl.a. paa en systue samt paa plejehjemmet i Kragelund.

Ole Bjørn Frederiksen gik i skole forskellige steder, bl.a. i Canada, 
hvor han tog 8. klasse. I 1961 blev han indkaldt til militærtjeneste i Vær



løse, og fra 1962 til 1973 var han tjenestegørende i Karup, hvorfra han 
hjemsendtes som oversergent. Siden 1973 har han været selvstændig hyre
vognschauffør.

I.B.11.b.2)a) Camilla Christina Majgaard Frederiksen er født den 18. marts 
1980 i Silkeborg.

I.B.ll.b.2)b) Anita Majgaard Frederiksen er født den 13. september 1985 i 
Silkeborg.

I.B.U.b.3)
Joan Majgaard Skov er født den 22. november 1957 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun blev gift den 22. juli 1978 i Kragelund med Erik Stephansen, der er 
født den 10. juli 1953 i Graamose, Thorning sogn som søn af skovarbejder 
Johannes Stephansen og hustru Lilly Sørensen.

Bosat: Sinding Hedevej 5, Kragelund, Silkeborg.
Joan Majgaard Skov gik i skole i Kragelund og Silkeborg. Herefter var 

hun beskæftiget som henholdsvis husassistent, ekspeditrice og syerske, in
den hun begyndte som medhjælper i køkkenet paa plejehjemmet i Kragelund.

Erik Stephansen gik i skole i Graamose. Han var ude at sejle i nogle 
aar, og efter at have drevet virksomhed indenfor skovarbejde sammen med en 
broder begyndte han som asfaltarbejder i entreprenørfirmaet Ove Arkil.

I.B.11.b.3)a) Bjarke Chris Stephansen er født den 2. september 1980 i Sil
keborg.

I.B.ll.b.3)b) Lica Louise Stephansen er født den 12. marts 1982 i Aarhus.
I.B.ll.b.3)c) Theis Michael Stephansen er født den 24. marts 1987 i Aarhus.

I.B.ll.b.4)
Jette Majgaard Skov er født den 22. juli 1959 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun 
blev gift den 16. december 1982 i Nordborg med Claus Olsen, der er født 
den 30. april 1955 i Nr. Alslev som søn af bankdirektør Anders Mogens Olsen 
og hustru, kontorassistent Henny Lind Christensen.

Bosat: Nordhavnsvej 3, Skive.
Jette Majgaard Skov gik i skole i Kragelund, tog realeksamen og var 

derefter paa handelsskole i Silkeborg i 1 aar. Hun gennemgik uddannelse 
til ekspeditrice hos manufakturhandler P. Jessen i Silkeborg, og efter at 



have været kontoransat paa Pasilac i Silkeborg samt paa postkontoret i 
Sønderborg blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Claus Olsen tog realeksamen i Silkeborg og var derefter gymnasieelev i 
1 aar. Han blev udlært som værktøjsmager paa Lysbro Fabrikker i Silkeborg, 
aftjente sin værnepligt i Viborg i 1977 og arbejdede derefter forskellige 
steder, bl.a. paa Leyland-DAB i Silkeborg samt paa en maskinfabrik i Knud- 
lund. I 1981-1982 læste han til maskintekniker i Skive, og efter at have 
haft ansættelse paa Danfoss i Nordborg begyndte han i midten 1980erne som 
faglærer paa Skive Tekniske Skole.

I.B.ll.b.4)a) Pia Olsen er født den 23. juni 1983 i Sønderborg.

I.B.ll.b.5)
Jesper Majgaard Skov er født den 21. april 1966 i Kragelund.

Han tog 9. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og er nu fabriksarbejder 
paa Eberharts Pølsefabrik i Engesvang.

I.B.ll.b.6)
Judy Majgaard Skov er født den 7. april 1967 i Kragelund.

Hun tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret paa levnedsmiddel 1injen 

og kom derefter i lære som tarmrenser paa Koopmanns Svineslagteri i Silke
borg.

I.B.11.c.
Bente Bech Skov er født den 3. april 1933 i Kragelund. Hun blev gift den 
20. juli 1952 med Peter Heinrich Pedersen, der er født den 26. maj 1930.

Bosat: Røgen, Sporup.

I.B.ll.c.l)
Anni Ragna Pedersen er født den 21. december 1952 i Dover ved Ry. Hun blev 
gift første gang den 14. oktober 1972 i Lading med Arne Sørensen. Han er 

født den 24. december 1944 i Lemming som søn af smedemester Wagner Laursen 
Sørensen og hustru Else Birgitte Margrethe Andersen, og han døde den 10. 
september 1975. Anni Ragna Pedersen giftede sig anden gang den 3. december 
1977 i Silkeborg med Leif Arly Vissing Liin, der er født den 27. marts 
1953 i Engesvang som søn af handelsmand Børge Liin og hustru Agnete Merete 
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Vissing Thøgersen.
Bosat: Rønnebærgaard, Krattet 11, Engesvang.

Anni Ragna Pedersen gik i skole i Aarhus og Sabro. Hun var beskæftiget 
som husassistent i 1 aar, og efter at have staaet i lære som damefrisør 
samt at have arbejdet som assistent i 1 aar drev hun egen salon i Skovby 
i 2 aar. Herpaa begyndte hun som syerske i Engesvang, og senere startede 
hun frisørsalonen Hos Anni paa Rønnebærgaard. - Fritidsinteresser: porce
lænsmaling og almuemaling.

Arne Sørensen stod efter endt skolegang i lære som smed hos smedemester 
Ostergaard i Folby. Som udlært arbejdede han i Aarhus indtil sin død.

Leif Arly Vissing Liin gik i skole i Engesvang. Han arbejdede paa en 
møbelfabrik i Ikast i 3 aar og har siden været beskæftiget som rammemester 
for forskellige entreprenørfirmaer. Desuden købtes den 1. august 1986 Røn
nebærgaard paa 32 tdr. land, hvor parret har oprettet en hjortefarm. - Fri

tidsinteresse: flugtskydning.

I.B.11.c.l)a) Dennis Sørensen Liin, døbt Sørensen, er født den 6. september 
1974 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

I.B.U.c.l)b) Kenneth Liin er født den 5. januar 1978 i Herning. 
I.B.11.c.1)c) Lennarth Liin er født den 3. marts 1983 i Herning.

I.B.11.c.2)
Jytte Skov Pedersen er født den 21. april 1956 i Brande. Hun lever sammen 
med Per Vindbæk Madsen, der er født den 28. maj 1955 i Aarhus, Sankt Jo
hannes sogn som søn af Holger Eigil Clemmen Madsen og hustru Hilda Bertha 
Nielsen.

Bosat: Tunøvej 20, Skovby, Galten.
Jytte Skov Pedersen gik i skole i Aarhus, Skjoldelev og Sabro, tog re

aleksamen og tjente herpaa som husassistent i 1 aar. Senere var hun paa 
købmandsskole i Aarhus i 1 aar, og efter at have været beskæftiget som 
køkkenassistent paa et spisehus samme sted begyndte hun i 1977 at arbejde 
i Provinsbanken, Service Centret i Aarhus, hvor hun er tasteoperatør.

Per Vindbæk Madsen gik i skole i Tranbjerg, Skelund og Sabro, ialt 10 



aar. Han arbejdede hos en møbel polstrer i Sabro samt paa en tekstil fabrik 
i Skovby og har siden været ansat paa Aarhus Oliefabrik. Sideløbende dri
ver han forretning i Friheden-Tivoli i Aarhus.

I.B.ll.c.2)a) Masja Vindbæk Madsen er født den 21. oktober 1979 i Aarhus-, 
Sankt Johannes sogn.

I.B.ll.c.2)b) Lucas Vindbæk Madsen er født den 15. december 1982 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

I.B.11.c.3)
Lars Ole Biger Pedersen er født den 6. juli 1959 i Aarhus, Sankt Johannes 
sogn. Han blev gift den 21. september 1985 i Hammel med Vivi Kjær Christof
fersen, der er født den 24. juli 1960 i Løgstør som datter af fisker Per 
Kjær Christoffersen og hustru Hanne Hyl toft Ferdinandsen.

Bosat: Eshøjvej 61, Sabro.
Lars Ole Biger Pedersen tog 9. klasse i Sabro. Han arbejdede paa en mø

belfabrik i 1 aar, inden han tog ud at sejle, og han sejler nu med vagtbaa- 
dene ved boreplatformene. Desuden var han paa matrosskole i Frederikshavn 
i 1979-1980. - Parret købte i 1986 ejendommen i Sabro paa 23 tdr. land, 
som drives sideløbende.

Vivi Kjær Christoffersen tog 10. klasse i Holme. Hun arbejdede paa GASA 
i Aarhus i 2 aar, og efter ialt 9 maaneder ved militæret i henholdsvis 
Fredericia og Randers var hun beskæftiget som pædagogmedhjælper i 4 aar. 
Senere tog hun 10. klasse (udvidet), og hun er nu sygehjælper paa pleje
hjemmet i Sabro. - I 1986 var hun paa skole i Aarhus.

I.B.ll.c.3)a) Lasse Biger Kjær Pedersen er født den 3. december 1981 i 
Aarhus, Sankt Johannes sogn.

I.B.11.d.
Signe Bech Skov er født den 23. januar 1935 i Kragelund. Hun blev gift den 
9. september 1956 i Kragelund med Jens Heine Overgaard, der er født den 
15. marts 1931 i Overgaarde, Balle sogn som søn af gaardejer Harald Jensen 
Overgaard og hustru Ingeborg Jensen.

Bosat: Kragelundvej 17, Silkeborg.



Signe Bech Skov gik i skole i Kragelund og havde senere et ophold paa 
Salling Ungdomsskole i Jebjerg. Hun tjente som husassistent forskellige 
steder, bl.a. i Aarhus og København, og efter at have virket som servitri
ce paa Signesminde Kro i 1 aar rejste hun til Norge, hvor hun havde plads 
i huset i i aar. Desuden var hun beskæftiget som husbestyrerinde i Funder 
samt som stuepige paa Silkeborg Bad inden giftermaalet, efter hvilket hun 
blev medhjælpende hustru, og siden 1976 har hun arbejdet som husassistent 
paa Ballelund Plejehjem.

Jens Heine Overgaard gik i skole i 0. Bording og havde desuden et op
hold paa Levring Efterskole i 1946-1947. Han arbejdede som landbrugsmed
hjælper forskellige steder, bl.a. hjemme, og efter at have aftjent sin 
værnepligt ved Den kgl. Livgarde rejste han i 1954 til Norge, hvor han var 
beskæftiget ved gartneri og landbrug. I 1956 byggede han ejendommen Egeris 
paa 20 tdr. land plus 50 tdr. land skov. Ejendommen drives som alsidigt 
landbrug og med skovbrug.

I.B.ll.d.l)
Liselotte Bech Overgaard er født den 6. maj 1962 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun lever sammen med Torben Fisker Pedersen, der er født den 4. oktober 
1957 i Gjessø, Them sogn som søn af gaardejer Gunnar Pedersen og hustru 

Lis Fisker.
Bosat: Dybdalsvænget 5, Silkeborg.
Liselotte Bech Overgaard tog 10. klasse i Skægkær i 1979 og bestod HH- 

eksamen paa sproglig administrativ linje paa Silkeborg Handelsskole i 
1982. Desuden var hun paa købmandsskole i Bremen, Vesttyskland, og efter 
at have arbejdet paa Vej 1 søhus i Silkeborg begyndte hun ved Kriminalretten 
samme sted, hvor hun blev udlært indenfor handel og kontor i 1985. Hun er 
nu ansat som advokatsekretær hos Kaalund, Møller og Husbjerg i Silkeborg.

Torben Fisker Pedersen gik i skole i Gjessø og Silkeborg, ialt 10 aar, 
blev udlært som elektriker i Virklund Installationsforretning i 1978 og 
har været ansat ved Jydsk Telefon i Silkeborg siden 1979.

I.B.ll.d.2)
Niels Heine Skov Overgaard er født den 12. oktober 1965 i Balle sogn.

Bosat: Kragelundvej 15B, Silkeborg.



Niels Heine Overgaard tog 10. klasse. Han var beskæftiget som landbrugs 
medhjælper hos David Sørensen i V. Bording i 15 maaneder, og efter et op
hold paa Hammerum Landbrugsskole samt at have været ansat som land- og 
skovbrugsarbejder hos en farbroder i en periode begyndte han den 1. novem
ber 1984 at arbejde paa Troels Vestergaards minkfarm. Her var han beskæfti 
get i 3 aar.

I.B.U.d.3)
Frans Jørn Skov Overgaard er født den 19. oktober 1968 i Balle sogn.

Han tog 9. klasse i Skægkær og 10. klasse paa Koldingegnens Idrætsef
terskole, hvorefter han arbejdede paa Eberharts Pølsefabrik i Engesvang i 
1 aar, inden han begyndte som HF-studerende paa Th. Langs, Silkeborg.

I.B.11.e.
Jytte Bech Skov er født den 6. januar 1937 i Kragelund, og hun døde den 6. 
februar 1985 i Engesvang. Hun blev gift den 25. maj 1958 i Kragelund med 
Aksel Holm Madsen, der er født den 4. maj 1936 i Vium som søn af gaardejer 
Hans Madsen og hustru Margrethe Holm.

Bosat: Kastanie Allé 117, Engesvang.
Jytte Bech Skov gik i skole i Kragelund og tjente derefter som husassi

stent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Salling Ungdomsskole. 
Efter giftermaalet var hun hjemmearbejdende husmoder.

Aksel Holm Madsen gik i skole i Vium og Mausing. Han var beskæftiget 
som landbrugsmedhjælper, dels hjemme og dels ude, aftjente sin værnepligt 
i Aarhus og købte i 1958 en gaard i Engesvang. Denne blev drevet alsidigt 
indtil 1971, da en del af jorden blev frasolgt til byggegrunde, og deref
ter begyndte han at producere træbriketter. - Fritidsinteresse: travheste.

I.B.ll.e.l)
Susanne Skov Madsen er født den 1. maj 1959 i Engesvang.

Bosat: Enghavevej 25, Herning.
Susanne Skov Madsen gik i skole i Engesvang samt i Bording, hvor hun 

tog realeksamen, og efter bl.a. at have haft et ophold paa Silkeborg Hus
holdningsskole begyndte hun som elev paa Ikast Gymnasium, hvor hun senere 
bestod HF-eksamen. Herpaa arbejdede hun som syerske i Ikast i 1 aar, inden 



hun gennemgik uddannelse i Herning, og siden har hun arbejdet som produk
tionschef, ligeledes i Herning.

I .B.11.e.l)a) Rasmus Laurits Skov Madsen er født den 14. januar 1985 i 
Herning.

I.B.U.e.2)
Marianne Skov Madsen er født den 4. august 1960 i Engesvang.

Bosat: Hans Egedes Vej 7, Ikast.

I.B.ll.e.3)
Annemette Skov Madsen er født den 10. december 1966 i Engesvang.

Bosat: Fonnesbechsgade 9, Herning.
Annemette Skov Madsen gik i skole i Engesvang og Bording, ialt 10 aar, 

og efter at have været beskæftiget som husassistent i 1 aar begyndte hun 
som pædagogmedhjælper i en børnehave i Ikast. - Fritidsinteresse: heste.

I.B.ll.f.
Erik Bech Skov er født den 28. maj 1941 i Kragelund. Han blev gift den 15. 
februar 1964 i Engesvang med Martha Christensen, der er født den 31. au
gust 1944 i Paarup, Engesvang sogn som datter af arbejdsmand Valdemar Chri
stensen og hustru Maren Jensen.

Bosat: Viborgvej 40, Engesvang.
Erik Bech Skov gik i skole i Kragelund. Han stod i lære som slagter i 

Silkeborg samt hos en broder i Frederiksdal, og efter at have aftjent sin 
værnepligt i Varde havde han ansættelse som slagtersvend paa Koopmanns 
Svineslagteri i Silkeborg, inden han i 1969 begyndte at arbejde paa Eber
harts Pølsefabrik i Engesvang, hvor han er driftsleder. Sideløbende driver 
han Egedalgaard i Engesvang paa 107 tdr. land, som han købte i 1984.

Martha Christensen gik i skole i Engesvang. Senere tog hun 8. og 9. 
skoleaar. Hun var beskæftiget som ekspeditrice og husassistent i nogle aar, 
og efter at have været hjælpedirektrice indenfor tekstilbranchen i Ikast 
samt bl.a. at have arbejdet paa en konfektionsfabrik i Engesvang inden gif
termaalet begyndte hun som hjemmesyerske. Senere arbejdede hun atter paa 
konfektionsfabrik i nogle aar, inden hun blev medhjælpende hustru. - Mar
tha Christensen har været medlem af skolekommissionen i Engesvang i 2 pe
rioder.
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I.B.11.f.1)

Stefan Bech Skov er født den 14. juli 1964 i Paarup, Engesvang sogn. Han 
lever sammen med Helle Krogsgaard Pico, der er født den 24. juli 1963 i 
Egerup, Bringstrup sogn som datter af landmand Henrik Pico og hustru Dagny 
Margrethe Krogsgaard Petersen.

Bosat: Bentzonsvej 38, Frederiksberg.

Stefan Bech Skov bestod naturfaglig studentereksamen paa Ikast Gymnasi
um i 1983. Sin værnepligt aftjente han ved flyvevaabnet i Aalborg, hvor han 
var hundefører, og fra den 1. september 1985 til den 1. januar 1986 deltog 
han sammen med Helle Krogsgaard Pico i en lastbilekspedition, der kørte 
fra Danmark til Nepal. Desuden arbejdede han paa Eberharts Pølsefabrik i 
Engesvang i sammenlagt ca. 2i aar, og siden 1987 har han været ansat som 
skovarbejder ved Jægersborg Skovdistrikt.

Helle Krogsgaard Pico bestod sproglig-samfundsfaglig studentereksamen 
paa Haslev Gymnasium i 1982, og efter et 4 maaneders højskoleophold i 1983 
havde hun ansættelse som døgninstitutionsmedhjælper paa Geelsgaard Kost
skole i 3| aar, afbrudt af ovennævnte lastbilekspedition. Den 1. februar 
1987 blev hun ansat som hjælper hos en pige med muskelsvind.

I.B.ll.f.2)
Frank Albert Bech Skov er født den 10. maj 1968 i Engesvang.

Han er mekaniker.

I.B.U.f.3)
Hanne Bech Skov er født den 14. april 1971 i Herning.

I.B.11.g.
Dorthe Bech Skov er født den 9. marts 1946 i Kragelund. Hun blev gift den 
16. oktober 1971 i Kragelund med Erik Granly Frandsen, der er født den 16. 
januar 1946 i Kastrup som søn af kontorchef Tage Eskild Frandsen og hustru 
Oda Granly Hansen.

Bosat: Syvhøjevej 130, Højby, Odense S.
Dorthe Bech Skov gik i skole i Kragelund samt i Silkeborg, hvor hun tog 

præliminæreksamen. Hun gennemgik uddannelse til laborant paa Jydsk Teknolo
gisk Institut i Aarhus og arbejdede som saadan paa Vejle Dampmølle, i Nor
ge og ved Københavns Universitet, afbrudt af en periode som au-pair i Eng



land i 1965-1966. Efter at have bestaaet studentereksamen paa aftenskole 

samt at have gennemgaaet uddannelse til laboratorietekniker i Aarhus star
tede hun paa Socialpædagogisk Seminarium, hvorfra hun blev pædagog, og si
den har hun arbejdet som saadan paa en ungdomspension i Odense. - Dorthe 
Bech Skov er aktiv som medarbejderrepræsentant indenfor Ungdommens Vel.

Erik Granly Frandsen gik i skole i Kastrup samt i København, hvor han 
bestod matematisk studentereksamen. Herpaa begyndte han at læse kemi ved 
Københavns Universitet, hvorfra han senere blev cand. scient., og efter 
at have aftjent sin værnepligt i Høvelte underviste han ved Odense Univer
sitet, hvor han samtidig læste til lie. scient. Derefter var han ansat som 
ingeniør paa Haustrups Fabrikers kemiske laboratorium i Odense, og siden 
1984 har han været leder af det analytiske laboratorium ved PLM R&D.

I.B.ll.g.l) Trine Birgitte Frandsen er født den 12. maj 1972 paa Rigshospi
talet i København.

I.B.ll.g.2j Stine Malene Frandsen er født den 9. marts 1982 i Odense.

I.B.12.
Evald Mikael Nielsen Skov er født den 23. januar 1908 i Kragelund sogn. 
Han blev gift den 4. november 1936 i Voel med Anna Fisker, der er født den 
23. august 1912 paa Voel Mark, Voel sogn som datter af boelsmand Niels 
Nielsen Fisker og hustru Elsia Kristiane Dorthea Pedersen Klode.

Bosat: Øster Bordingvej 39, Silkeborg.
Evald Mikael Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal. Som dreng arbejde

de han i tørvemosen, og efter sin konfirmation havde han plads som land
brugsmedhjælper forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Tønder. 
Ved giftermaalet købte han et husmandssted i V. Bording paa 6 tdr. land, 
som han drev sideløbende med at arbejde i mosen i Stenholt, og endvidere 
kørte han mælk til mejeriet i Sinding. Ejendommen blev solgt i 1966.

Anna Fisker gik i skole i Voel og tjente herpaa som husassistent indtil 
giftermaalet, efter hvilket hun var medhjælpende hustru.

I.B.12.a.
Niels Christian Skov er født den 21. september 1937. Han blev gift den 18. 
april 1962 med Else Nielsen, der er født den 13. marts 1940.

Bosat: Troldkærvej 28, Rødovre.
Niels Christian Skov er direktør.

/sy 



I.B.12.a.1) Gitte Marianne Skov er født den 7. juni 1963.
I.B.12.a.2) Bjarne Skov er født den 15. september 1965.

l. B.12.b.

Solveig Mariane Skov er født den 30. marts 1939 i V. Bording, Balle sogn. 
Hun blev gift den 26. januar 1963 i Balle med Per Helge, der er født den 
21. november 1937 i Brønshøj som søn af lærer Leo Alfred Helge og hustru 
Herdis Kristensen.

Bosat: Mellemhøjen 8, Viborg.
Solveig Mariane Skov gik i skole i O. Bording. Hun var beskæftiget som 

husassistent forskellige steder, bl.a. paa missionshotellet Hebron i Kø
benhavn, og efter at have været ansat i forretning samt at have haft et 
ophold paa Vestbirk Højskole kom hun til Rønde, hvor hun tog præliminæreks
amen og senere bestod studentereksamen. Herefter læste hun til 3-sproglig 
korrespondent paa Handelshøjskolen i København, og siden 1964 har hun væ
ret ansat ved NATO-enhedskommandoen i Karup. - Fritidsinteresser: marcher
m. m.

Per Helge gik i skole i Brønshøj, bestod matematisk studentereksamen og 
begyndte i Flyvevaabnet i 1957. Han blev pilotuddannet paa Avnø og var se
nere i Canada samt i Aalborg, hvorfra han som pilot kom til Karup, og han 
gjorde nu tjeneste ved Fotoeskadrillen og Flyvertaktisk Kommando, afbrudt 
af perioden 1962-1964, hvor han havde ophold paa officersskolen i Jonstrup. 
I 1973 blev han eskadrillechef i Aalborg, og senere har han virket som saa- 
dan forskellige steder, fra 1983 ved Redningseskadrillen i Værløse, hvor 
han er formand for officerforeningen. - Fritidsinteresser: fodbold og o- 
rienteringsløb.

I.B.12.b.1)
Jørn Mikael Helge er født den 24. april 1965 i Karup.

Han tog 9. klasse i Overlund, bestod studentereksamen paa Viborg Amts
gymnasium og begyndte derefter at læse matematik ved Aarhus Universitet.

I.B.12.C.
Frede Skov er født den 15. marts 1945 i V. Bording, Balle sogn. Han blev 
gift den 26. februar 1977 i Silkeborg med Rita Pedersen, der er født den 
6. august 1949 i Oksby som datter af gaardejer Georg Pedersen og hustru Em
ma Jepsen.

Bosat: Gødvadtoften 2, Silkeborg.



Frede Skov gik i skole i 0. Bording og bestod senere studentereksamen 
paa Th. Langs Gymnasium i Silkeborg. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus, 
og efter at have studeret til civilingeniør i kemi paa Den Polytekniske 
Læreanstalt i København samt at have bestaaet HD i afsætningsøkonomi havde 
han ansættelse indenfor medicinalvareomraadet i 7 aar. Derefter begyndte 
han at undervise paa Silkeborg Handelsskole.

Rita Pedersen gik i skole i Oksby og Oksbøl, bestod senere studentereks
amen paa Esbjerg Statsskole samt eksamen som 3-sproglig korrespondent paa 
Handelshøjskolen i Aarhus. Herefter var hun beskæftiget som korrespondent 
forskellige steder, bl.a. i Vesttyskland og England, og hun er nu ansat 
som korrespondent indenfor tekstilbranchen i Silkeborg.

I.B.12.C.1) Jane Skov er født den 31. januar 1980 i Viborg.

I.B.13.
Mourits Peder Nielsen Skov er født den 29. juli 1909 i Kragelund sogn. Han 
blev gift første gang den 15. december 1931 i Vinderslev med Mary Bertha 
Nielsen. Hun er født den 12. juli 1914 i Vinderslev som datter af arbejds
mand Marius Nielsen og hustru Ane Anine Nielsen, og hun døde den 15. au
gust 1943. Mourits Peder Nielsen Skov giftede sig anden gang den 20. juli 
1947 i Varde med Anna Marie Urup, der er født den 8. august 1917 i Ulbjerg 
som datter af købmand Peder Urup og hustru Elna Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Søndergade 76, Kjellerup.
Mourits Peder Nielsen Skov gik i skole i Frederiksdal. Som dreng arbej

dede han i tørvemosen, og efter sin konfirmation var han beskæftiget som 
landbrugsmedhjælper forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Tøn
der. Det sidste sted, hvor han tjente som landbrugsmedhjælper, var paa en 
gaard i Vinderslev, hvor han var beskæftiget i 11 aar, og han arbejdede 
nu paa teglværket samme sted i 16 aar. Herpaa begyndte han at køre mælk 
til private i Kjellerup, og samtidig startede han som antikvitetshandler, 

hvilket senere blev hans hovederhverv.
Anna Marie Urup gik i skole i 0. Lert. Hun tjente som husassistent i 

flere aar og havde desuden ophold paa Bramming Efterskole og Borrehus Hus
holdningsskole i Kolding, inden hun begyndte som husbestyrerinde hos sin 
tilkommende mand. Senere har hun hjulpet til med antikvitetshandelen.



I.B.13.a.
Henry Nielsen Skov er født den 14. januar 1932 i Vinderslev. Han blev gift 
første gang den 21. maj 1955 med Margot Helen Herskind, der er født den 
25. oktober 1930. Ægteskabet blev ophævet i 1968, og Henry Nielsen Skov 
giftede sig anden gang den 19. april 1969 i Vordingborg med Elin Kjærsgaard 
Pedersen, der er født den 20. juli 1945 i Holsteinborg sogn ved Rude som' 
datter af gaardejer Peder Pedersen og hustru Karen Kjærsgaard Mortensen.

Bosat: Færgegaardsvej 17D, Vordingborg.
Henry Nielsen Skov gik i skole i Kjellerup. Han stod i lære som gartner 

samme sted, aftjente sin værnepligt i Holbæk og var derefter beskæftiget 
som gartner ved Ebberødgaard, inden han begyndte som gartnerassistent ved 
statshospitalet i Vordingborg, hvor han har arbejdet i en lang aarrække.

Elin Kjærsgaard Pedersen tog realeksamen paa Kirkeskovskolen ved Rude. 
Senere gennengik hun uddannelse til sygeplejerske i Næstved og Vordingborg, 
og hun er nu afdelingssygeplejerske paa Psykiatrisk Hospital i Vordingborg.

I.B.13.a.l)
Mikael Skov er født den 14. september 1961 i Frederiksværk.

Han er gartner.

I.B.13.a.2)
Henrik, født den 18. november 1967 i Næstved.

Han kom efter endt skolegang i lære som gartner.

I.B.13.b.
Vagn Nielsen Skov er født den 24. marts 1937 i Vinderslev. Han blev gift 
den 25. november 1961 i Fuglse med Yrsa Jytte Hansen Løje, der er født 
den 4. juni 1938 i Skottemarke, Fugl se sogn som datter af smed Emil Hansen 
Løje og hustru Ellen Margrete Katrine Hansen.

Bosat: Engvej 3, Neder-Vindinge, Vordingborg.
Vagn Nielsen Skov gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget ved 

landbrug i en periode, og efter at have aftjent sin værnepligt i Vording
borg gennemgik han uddannelse til plejer paa Psykiatrisk Hospital i Vor
dingborg. Som saadan arbejdede han frem til 1978, og han er næstformand 
for Dansk Plejerforening, København.



Yrsa Jytte Hansen Løje gik i skole i Flaarup. Hun arbejdede bl.a. paa 
en øre-, næse- og halsklinik i Nykøbing, havde et ophold paa Rødkilde Høj
skole og var sygeplejeelev forskellige steder, bl.a. paa Maribo Sygehus. 
Senere var hun ansat som sygeplejerske paa tuberkulosehospitalet i Vinters
bølle ved Vordingborg samt paa sygehuset i Vordingborg, og hun er nu ansat 
ved den kommunale hjemmepleje.

I.B.13.b.1)
Tommy Skov er født den 15. juni 1962 i Vordingborg.

Han er industrilaborant.

I.B.13.b.2) 
Carsten Skov er født den 5. december 1965 i Vordingborg.

Han er karrosseri smed.

I.B.13.c.
Birthe Nielsen Skov er født den 16. september 1938 i Vinderslev. Hun blev 
gift den 24. oktober 1959 med Per Karstensen, der er født den 14. juli 
1937.

Bosat: Elme Allé 23, Vordingborg.

I.B.13.C.1) Susanne Karstensen er født den 12. april 1960.
I.B.13.c.2) Stig Karstensen er født den 8. august 1963.

I.B.13.d.
Henning Urup Skov er født den 1. juni 1948 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
blev gift den 20. juli 1974 i Vinderslev med Kirsten Hinnerskov, der er 
født den 29. august 1951 i Vinderslev som datter af malermester Harry Hin
nerskov og hustru Anne Katrine.

Bosat: Lærkehøj 10, Brøndby.
Henning Urup Skov tog realeksamen i Kjellerup. Han fik ansættelse ved 

Post- og Telegrafvæsenet i 1966, blev uddannet indenfor EDB i 1971 og var 
beskæftiget som programmør samt som systemplanlægger indtil 1986, da han 
udnævntes til EDB-systemchef i postvæsenet.

Kirsten Hinnerskov tog realeksamen i Kjellerup, var paa handelsskole i



Silkeborg, blev uddannet som advokatsekretær i Viborg og er nu ansat som 
sekretær hos L.M. Ericsson.

I.B.13.d.l) Peter Urup Skov er født den 20. august 1978 i Brøndby.

I.B.13.e.
Ole Urup Skov er født den 5. september 1952 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
lever sammen med Inga Pedersen, der er født den 17. februar 1953 paa Rigs
hospitalet i København som datter af specialarbejder Karsten Torp Pedersen 
og hustru Hildegard Petersen.

Bosat: Søndergade 15C, Kjellerup.
Ole Urup Skov tog realeksamen i Kjellerup og var beskæftiget som post

assistent samme sted samt i København, inden han i 1982 startede egen an
tikvitetshandel i Kjellerup.

Inga Pedersen tog realeksamen i Vanløse. Hun gennemgik uddannelse til 
hospitalslaborant, og efter at have arbejdet som saadan paa amtssygehuset 
i Glostrup indtil 1982 blev hun ansat paa Kjellerup Sygehus.

I.B.13.e.l) Camilla Skov er født den 5. januar 1986 i Kjellerup, Hørup 
sogn.

I.B.14.
Agnes Eleonora Marie Nielsen Skov er født den 24. november 1910 i Krage
lund sogn. Hun blev gift den 24. marts 1932 i Kragelund med Søren Henry 
Krogsøe, der ca. 1950 fik navneændring fra Krogsøe Nielsen. Han er født 
den 14. december 1910 i Bjerringbro som søn af købmand Hans Chr. Nielsen 
og hustru Ottine Jensen.

Bosat: Aarhusvej 49, Randers.
Søren Henry Krogsøe tog realeksamen, var paa handelsskole og har dre

vet egen købmandsforretning i en lang aarrække.

I.B.14.a.
Ketty Krogsøe er født den 7. april 1933 i Demstrup, Sjørslev sogn. Hun 
blev gift Jeppesen den 22. august 1953. Ægteskabet blev ophævet i 1956, og 
Ketty Krogsøe giftede sig anden gang den 6. juni 1964 i Randers med Ejner 



Nielsen, der er født den 9. september 1936 i Randers som søn af finmekani
ker Sven Axel Nielsen og hustru Lydia Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Aarhusvej 49, Randers.
Ketty Krogsøe tog præliminæreksamen i 1950. Hun blev kontoruddannet og 

havde ansættelse som bogholder paa Randers Maskin- og Tandhjulsfabrik ind
til 1955, da hun begyndte som kontor- og butiksmedhjælper paa fabrikken 
Karna, hvor hun havde ansættelse frem til 1978. Siden har hun været assi
stent ved hjemmeværnet (HJVD 23 Djursland, Randers). - Ketty Krogsøe har 
været aktiv indenfor spejderbevægelsen i en lang aarække, bl.a. som divi
sionschef for Tjele Division fra 1972 til 1976 samt som divisionsstyrelses
formand i 1 aar.

Ejner Nielsen stod efter endt skolegang i lære som klejnsmed paa Scan
dia i Randers. Sin værnepligt aftjente han ved militærpolitiet samt ved 
FN-styrken i Gaza, og efter at have virket som rejsemontør for maskinfa
brikken Strømmen i Randers havde han ansættelse som smed paa Scandia. Si
den begyndelsen af 1970erne har han været ansat som programmør paa Dron
ningborg Maskinfabrik.

I.B.14.a.1)
Gurli Krogsøe er født den 17. januar 1954 i Randers. Hun blev gift den 4. 
august 1973 i Kri strup med Preben Kurt Asferg, der er født den 3. marts 
1947 paa Mej 1 by Mark, Linde sogn som søn af arbejdsmand Aage Asferg og 
hustru Marie Nielsen.

Bosat: Ellegaards Allé 21, Randers.
Gurli Krogsøe tog realeksamen i 1971 og har været ansat ved Post- og 

Telegrafvæsenet siden 1972. Hun er kontorassistent.
Preben Kurt Asferg stod efter endt skolegang i lære som bager. Han blev 

udlært i 1965, aftjente sin værnepligt ved Søværnet i 1967-1968 og var be
skæftiget som bager i 11 aar indtil 1979, da han begyndte som bagerimontør.

I.B.14.a.l)a) Anja Krogsøe Asferg, der i 1987 fik tilføjet mellemnavnet 
Krogsøe, er født den 13. juni 1974 i Randers.

I.B.14.a.l)b) Claus Krogsøe Asferg, der i 1987 fik tilføjet mellemnavnet 

Krogsøe, er født den 18. maj 1980 i Kri strup.
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I.B.14.a.2)
Merete Krogsøe Nielsen er født den 16. marts 1966 i Aarhus.

Bosat: Aarhusvej 49, Randers.
Merete Krogsøe Nielsen bestod studentereksamen i 1985 og HH-eksamen i 

1986, hvorefter hun startede som kontorelev. Sideløbende har hun paabe
gyndt merkonomstudiet i regnskabsvæsen.

I.B.14.a.3)
Elin Krogsøe, døbt Krogsøe Nielsen, er født den 19. december 1967 i Ran
ders.

I.B.14.b.
Hans Christian Krogsøe er født den 6. marts 1935 i Demstrup, Sjørslev sogn, 
og han døde den 4. maj 1955.

Han var bager.

I.B.15.
Valborg Marie Louise Skov er født den 11. november 1913 i Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 4. juni 1938 i Demstrup med Kristian Sigvald Jensen. Han 
er født den 21. juni 1904 i Vindum som søn af gaardejer Søren Jensen og 
hustru Anna Jensen, og han døde den 19. december 1977 i Randers.

Bosat: Aarhusvej 24D, Randers.
Valborg Marie Louise Skov gik i skole i Frederiksdal og Kragelund. Paa 

grund af moderens sygdom arbejdede hun hjemme i nogle aar, og efter at ha
ve været beskæftiget i en købmandsforretning i Demstrup i 2 aar virkede 
hun som telefoni stinde forskellige steder, bl.a. i Demstrup og Vammen. Ef
ter giftermaalet blev hun hjemmearbejdende husmoder. - Fritidsinteresse: 
haandarbejde.

Kristian Sigvald Jensen gik i skole i Vindum. Han var beskæftiget ved 
landbrug indtil 1932, da han blev ansat paa papfabrikken i Bruunshaab, 
hvor han arbejdede i 25 aar, og derefter virkede han som maskinarbejder 
paa Scandia i Randers, indtil han gik paa pension.

I.B.15•a.
Poul Skov, døbt Skov Jensen, er født den 18. august 1943. Han blev gift

tu 



den 6. december 1964 med Karen Laurence Kristensen, der er født den 1. no
vember 1944 i Roslev som datter af landmand Harry Kristensen og hustru An
na Marie Jensen.

Bosat: Hovaasvaagen 1, Box 1044, 43080 Hovaas, Sverige.
Poul Skov er bagermester, og Karen Laurence Kristensen er medhjælpende 

hustru i parrets forretning.

I.B.15.a.1)
Carsten Skov er født den 3. juli 1965.

I.C.
Ane Marie Nielsen er født den 4. maj 1873 i Christianshøj, Kragelund sogn, 
og hun døde den 2. august 1962 i Stubkær, Bording sogn. Hun blev gift den 
13. december 1906 i Kragelund med Otto Dueholm Jensen. Han er født den 1. 
maj 1871 i Stubkær, Bording sogn som søn af husmand Lars Jensen (Dueholm) 
og hustru Karen Marie Pedersen, og han døde den 24. juni 1952 samme sted.

Ane Marie Nielsen tjente paa Skovs Hotel i Kjellerup inden giftermaalet, 
ved hvilket hun opholdt sig hos forældrene.

Otto Dueholm Jensen blev oplært ved landbrug, aftjente sin værnepligt i 
København og var senere landmand i Stubkær. - Ejendommen blev overtaget af 
sønnen Jacob (I.C.5.).

Børn: I.C.1.-I.C.6.

I.C.l.
Elna Dueholm Jensen er født den 13. december 1901 i Kragelund sogn, og hun 
døde den 13. december 1981 i Herning. Hun blev gift den 17. april 1932 i 
Bording med Niels Hartvig Jensen. Han er født den 18. april 1909 i Sdr. 
Felding som søn af husmand Jørgen Christian Jensen og hustru Anne Marie 
Baden, og han døde den 11. oktober 1986 i Herning.

Elna Dueholm Jensen gik i skole i Stubkær og tjente herpaa som husassi
stent forskellige steder indtil giftermaalet, efter hvilket hun var med

hjælpende hustru.
Niels Hartvig Jensen gik i skole i Sdr. Felding. Han tjente som land

brugsmedhjælper i 4 aar, og efter at have været beskæftiget som mælkekusk 
i Herning indtil begyndelsen af 1930erne virkede han som arbejdsmand og 
uldhandler. Desuden solgte han tobak og fisk, og senere arbejdede han i 



brunkulslejerne i Søby. Under 2. verdenskrig blev han taget af tyskerne 

for aktivitet i modstandsbevægelsen, og han opholdt sig nu i Frøslev. Sene
re blev han med de hvide busser bragt til Sverige. Efter 2. verdenskrigs af
slutning fungerede han som fagforeningsformand i Ikast i 10 aar, hvorpaa 
han var fiskehandler i nogle aar, og i 1960 købte han en kaffevogn i Her
ning. I 1972 oprettede han en grill-bar i Hammerum, og efter salget af 
forretningen i 1974 arbejdede han paa salatfabrikken i Herning.

I.C.l.a.
Richard Hartvig Jensen er født den 30. marts 1932 i Stubkær, Bording sogn. 
Han blev gift den 30. marts 1963 i Herning med Jytte Ross Hansen. Hun er 
født den 27. august 1943 i Struer som datter af N. Hansen og hustru Hanne 
Ross, og hun døde den 4. august 1985 i Odense.

Bosat: Bredgade 95, Videbæk.
Richard Hartvig Jensen gik i skole i Ikast. Han arbejdede forskellige 

steder, bl.a. som haandstrikker, og han har i mere end 25 aar været beskæf
tiget indenfor restaurationsbranchen, nu i Videbæk, hvor han driver grill
bar og restauration.

Jytte Ross Hansen gik i skole i Struer og arbejdede derefter indenfor 
restaurationsbranchen indtil giftermaalet, efter hvilket hun var medhjæl
pende hustru.

I.C.l.a.1)
Lone Ross Jensen er født den 9. april 1962 i Esbjerg. Hun blev gift den 
22. juni 1985 i Flemløse med Jørgen Hassel toft Larsen, der er født den 12. 
maj 1959 i Nr. Broby som søn af arbejdsmand Jens Peder Larsen og hustru, 
gartnerimedhjælper Inge Marie Pedersen.

Bosat: Dunbirkevej 11, Odense SV.
Lone Ross Jensen tog 9. klasse i Fredericia. Senere tog hun 10. klasse. 

Efter bl.a. at have været beskæftiget som køkkenmedhjælper i Faaborg, som 
afløser paa plejehjemmet i Flemløse samt som landbrugsmedhjælper blev hun 
ansat paa et gartneri.

Jørgen Hasseltoft Larsen tog realeksamen i Glamsbjerg og var desuden 
paa handelsskole i 1 aar. Senere blev han udlært som lagerekspedient, og 
efter at have aftjent sin værnepligt i Odense samt at have arbejdet hos en 
entreprenør i 4 aar blev han ansat som lagerekspedient i Glamsbjerg.



I.C.l.a.l)a) Sussie Ross Hasseltoft Larsen er født den 9. april 1985 i As
sens.

I.C.l.a.2)

Tonny Ross Hartvig Jensen er født den 6. juli 1963 paa Herning Sygehus.
Bosat: Ringgade 124, Struer.
Tonny Ross Hartvig Jensen tog 10. klasse og er nu beskæftiget som slag

teriarbejder.

I.C.l.a.3)
Bodil Ross Jensen.

I.C.l.b.

Erna Hartvig Jensen døde som barn.

I .C.l.c.

Henry Hartvig Jensen er født den 27. marts 1938 i Ikast. Han blev gift 
den 28. maj 1960 i Engesvang med Mary Gregersen, der er født den 1. august 
1942 i Paarup, Engesvang sogn som datter af gaardejer Agner Chr. Gregersen 
og hustru Signe Sørensen.

Bosat: Lupintoften 85, Ikast.

Henry Hartvig Jensen gik i skole i Ikast, tog realeksamen og blev sene
re udlært som kommis. Herpaa arbejdede han som saadan frem til 1963, og 
efter at have været beskæftiget som assurandør i Alka Forsikring i en pe
riode indtil 1964 blev han ansat paa Herning Salatfabrik, som han købte i 
1970 og havde indtil 1978. Derefter begyndte han som lagerforvalter paa
Dagrofa.

Mary Gregersen gik i skole i Paarup og Bording. Hun tjente som husassi
stent indtil giftermaalet, arbejdede derefter som syerske samt i en kaffe
vogn og har siden 1970 været beskæftiget paa Herning Salatfabrik, afbrudt 

af en kort periode som syerske.

I .C.l.c.1)
Jan Hartvig Jensen er født den 29. august 1960 i Ikast. Han lever sammen 
med Ulla Andersen, der er født den 20. juni 1966 i Herning som datter af



pedel Børge Andersen og hustru Kirsten Christiansen.
Bosat: Søndergade 4, Vildbjerg.
Jan Hartvig Jensen tog 9. klasse i Herning, blev udlært som bager samme 

sted og aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup. Efter at have 
arbejdet som svend i 1 aar samt som mestersvend i 5 aar købte han egen ba
gerforretning i Vildbjerg i 1985.

Ulla Andersen gik i skole i Lind ved Herning, tog 9. klasse og var der
efter beskæftiget som husassistent i 1 aar. Desuden arbejdede hun som eks
peditrice i en bagerforretning, inden parret købte egen bagerforretning.

I.C.l.c.l)a) Kirsten Christine Andersen er født den 18. november 1984 i 
Herning.

I.C.l.c.2)
Kjeld Hartvig Jensen er født den 4. september 1961 i Paarup, Engesvang 
sogn.

Bosat: Sdr. Allé 4M, Lem St.
Kjeld Hartvig Jensen tog realeksamen i 1978. Han gennemgik EFG-basisaa

ret indenfor jern og metal i Herning, og efter at være blevet udlært som 
værktøjsmager paa Lysbro Fabrikker i Silkeborg i 1982 arbejdede han som 
strikker i nogle aar, inden han fik ansættelse i værktøjsafdelingen paa 
Vestas Vindmøllefabrik. Her arbejdede han i 1? aar, og desuden gennemgik 
han forskellige kurser, bl.a. et programmeringskursus for CNC-maskiner. 
Siden har han været ansat paa IPL Maskinfabrik i Lem, først som CNC-opera- 
tør og nu som opstiller.

I.C.l.c.3)
Finn Hartvig Jensen er født den 20. september 1966 i Herning.

Han tog 8. klasse, var desuden elev paa Vandel ungdomsskole i 1 aar og 
blev senere udlært som bager.

I.C.l.d.
Villy Hartvig Jensen er født den 29. marts 1940 i Ikast, og han døde den 
4. april 1970 i Kølkær. Han blev gift den 20. august 1960 i Engesvang med 
Karen Irene Nielsen, der er født den 15. august 1943 i Gimsing som datter 
af chauffør Henrik Christian Nielsen og hustru Inger-Marie Pedersen.

Bosat: Resedavej 19, Silkeborg.



Villy Hartvig Jensen gik i skole i Ikast og arbejdede derefter forskel
lige steder, bl.a. som medhjælper hos en cykelhandler i Hedensted. Senere 
var han beskæftiget som strikker i Ikast.

Karen Irene Nielsen gik i skole i Engesvang. Hun var beskæftiget som 
syerske i Ikast inden giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejden
de husmoder, og senere begyndte hun som hjemmehjælper ved den kommunale 
hjemmepleje i Silkeborg.

I.C.l.d.l)
Diana Irene Jensen er født den 23. november 1960 i Hedensted. Hun blev gift 
den 30. oktober 1982 i Vallensbæk med Henrik Rosendal Nielsen, der er født 
den 4. september 1960 i Nykøbing F. som søn af arbejdsmand Verner Rosendal 
Nielsen og hustru Rona N. Carlsson.

Bosat: Vejlegaarden 16, Ishøj.
Diana Irene Jensen tog realeksamen i 1977 og bestod den 1-aarige han

delseksamen i 1978. Hun gennemgik kontoruddannelse i firmaet Kaj Neckel- 
mann i Silkeborg, hvor hun arbejdede indtil 1981, og hun er nu ansat som 
assistent i en pensionskasse. - Sideløbende er hun merkonomstuderende.

Henrik Rosendal Nielsen tog 9. klasse, stod i lære som maskinarbejder 
og har siden været ansat forskellige steder, nu som portør ved SAS Cargo.

I.C.l.d.2)
Laila Hartvig Jensen er født den 20. september 1962 i Ikast. Hun lever sam
men med Jan Per Bjarne Larsen, der er født den 18. juli 1959 i Silkeborg 
som søn af svejser Niels Aage Larsen og hustru Erna Ingerlise Solveig Mor

tensen.
Bosat: Øster Bordingvænget 1, Silkeborg.
Laila Hartvig Jensen gik i skole i Kølkær, Herning og Silkeborg. Heref

ter var hun ansat forskellige steder i Silkeborg, inden hun blev hjemmear

bejdende husmoder.
Jan Per Bjarne Larsen gik i skole i Albertslund og Frederiksværk, sidst 

paa efterskole. Han stod i lære som lagerekspedient, havde ansættelse i 
Silkeborg Flytteforretning indtil 1977 og har siden arbejdet paa forskel
lige fabrikker, ligeledes i Silkeborg.



I.C.l.d.2)a) Vinni Randi Hartvig Jensen er født den 15. august 1981 i Sil
keborg.

I.C.l.d.3)

Pia Hartvig Jensen er født den 28. december 1965 i Sunds. Hun blev gift 
den 12. november 1983 i Silkeborg med Kjeld Hansen, der er født den 12. 
februar 1961 i Silkeborg som søn af maskinarbejder Børge Hansen og hustru, 
hjemmehjælper Erna Jensen.

Bosat: Lupinvej 44, Silkeborg.
Pia Hartvig Jensen tog 10. klasse i Silkeborg og har siden været ansat 

forskellige steder, nu ved Silkeborg Kommune, dagplejen.
Kjeld Hansen gik i skole i Silkeborg og arbejdede derefter paa forskel

lige fabrikker samme sted. Desuden var han paa metalskole, inden han blev 
ansat paa Vestergaards Møbelfabrik i Silkeborg.

I.C.l.d.3)a) Benny Hartvig Hansen er født den 29. august 1983 i Silkeborg. 
I.C.l.d.3)b) Ditte Hartvig Hansen er født den 23. marts 1985 i Silkeborg.

I.C.l.e.

Harry Hartvig Jensen er født den 24. oktober 1942 i Ikast. Han blev gift 
den 27. marts 1964 i Gjellerup med Inger Christensen, der er født den 31. 
maj 1941 i Knaplund, Hoven sogn som datter af renovationsarbejder Villiam 
Christensen og hustru, syerske Kirsten Jensen.

Bosat: Skolesvinget 5, Snejbjerg, Herning.

Harry Hartvig Jensen gik i skole i Ikast. Han var bl.a. beskæftiget 
som væver og strikker, inden han i 1972 begyndte som chauffør for et blad
firma, og siden 1978 har han været vognmand med distribution af ugeblade 
og aviser.

Inger Christensen gik i skole i Knaplund og var derefter beskæftiget 
som husassistent samt som fabriksarbejder, afbrudt af et ophold paa 01le- 
rup gymnastikhøjskole i 1962. Hun er nu medhjælpende hustru.

I.C.l.e.l)

Ib Hartvig Jensen er født den 6. juli 1965 i Hammerum, Gjellerup sogn. 
Bosat: Th. Nielsens Gade 62, Herning.
Ib Hartvig Jensen tog 9. klasse i Snejbjerg og arbejdede derefter paa



Sass Møbler i Herning i et par aar, inden han begyndte som frivillig ved 
militæret i Haderslev. Senere gjorde han tjeneste som konstabel i Frederi
cia, hvorfra han kom til Holstebro, hvor han nu er overkonstabel.

I.C.l.e.2)
Niels Hartvig Jensen er født den 3. august 1967 Snejbjerg.

Han tog 10. klasse i Snejbjerg, gennemgik EFG-basisaaret paa Herning 
Handelsskole og begyndte derefter som kontor- og lagerelev i firmaet Clip
per (Bernhardt Sørensen) i Herning.

I.C.2.

Karen Marie Dueholm Jensen er født den 6. september 1907 i Stubkær, Bording 
sogn, og hun døde den 5. marts 1986 i Bording. Hun blev gift den 14. april 
1938 i Bording med Anders Pedersen. Han er født den 3. juli 1897 paa Ka
rup Mark, Karup sogn, og han døde den 15. oktober 1984 i Munklinde, Ilskov 
sogn.

Anders Pedersen blev efter endt skolegang oplært ved landbrug og bygge
de senere en ejendom i Agerskov, hvor parret boede indtil slutningen af 
1960erne, da ejendommen blev overtaget af datteren og svigersønnen. Her
paa flyttede Anders Pedersen og hustru til Munklinde, hvor de startede et 
mejeriudsalg, som Karen Marie Dueholm Jensen drev videre i en periode ef
ter at være blevet enke.

I 1984 skrev Herning Folkeblad under overskriften "To sød og en snak" 

bl.a:
"Ingen store reklameskilte. Ingen vinduer overklistret med dagens og 

ugens tilbud. Ingen flag, der reklamerer for ugeblade og dagens aviser.
Et stort vindue, i hjørnet en forrevet mærkat, der reklamerer for mel. 

Paa hylden i vinduet ligger et ensomt blaa- og hvidstribet halstørklæde og 

frister kunderne.
I ruden i døren sidder et stykke pap med aabningstiderne.
Landets ældste købmand? Det vides ikke med sikkerhed, men 86-aarige 

Anders Pedersen ville være en af spidskandidaterne, hvis man ville kaare 
landets ældste erhvervsaktive købmand. Sammen med sin 76-aarige kone, Ka
ren Pedersen, driver han mejeri udsal get i Munklinde.

"Byens supermarked" kalder de lokale forretningen. Udvalget spænder fra 
garn og sytøj over tobak til brød, kager og mælk. Og saa selvfølgelig slik, 



der sikrer et ungt publikum.
Desuden har Bording Andelskasse fast kontortid i butikken.
Sin høje alder til trods er Anders Pedersen ret ny i branchen.
Han startede i 1922 som landmand, og byggede i 1929 sin egen gaard paa 

Agerskovvej. Her drev familien landbrug helt frem til 1968:
- Da jeg blev 70 aar, var det for haardt at fortsætte med landbruget.
Saa Anders Pedersen skiftede branche og blev købmand, mens datteren og 

svigersønnen overtog gaarden.
Efter 16 aar som købmand savner Anders Pedersen ikke landbruget:
- Her er jo underholdning.

Diskene i det lille butikslokale staar tilbagetrukket, og gulvet er 
fyldt med folk fra Munklinde, der staaende og siddende diskuterer alt mel
len himmel og jord. Byens samlingssted er hos Karen og Anders Pedersen.

- Det er vores sidste servicefunktion, forklarer landmand Erling Ras
mussen.

- Nu er mejeriet, skolen og butikken lukket. De var med til at skabe 
sammenhold, og nu har vi ingen naturlig ramme om landsbyfællesskabet.

Saa Anders Pedersens butik har overtaget rollen som tingsted i Munklin
de.

- Det er her problemerne løses.
En lille pige er kommet ind med indkøbsnettet og sedlen hjemmefra.
Paa listen staar blandt andet kaffe, og pigen haler en tom kaffepose op 

af nettet. Hos Anders Pedersen kommer kunderne igen med deres tomme kaffe
poser, og faar fyldt op fra den gamle kværn ved siden af køledisken.

Mens Karen arbejder med kværnen ekspederer Anders videre. Pigen slutter 
af med en pose karameller, og Anders Pedersen slutter af med at notere pi
gen for beløbet i en regnskabsbog. Flere familier har deres egen kreditbog 
liggende i forretningen.

Anders passer selv regnskabet og kontakten til grossister. Omsætningen 
paa aarsplan ligger omkring 110.000 kroner.

- Nu skal du snart helt til Ikast efter cigaretter, siger en.
- Næh, saa holder jeg da op med at ryge, griner rygeren tilbage.
Anders Pedersen har nemlig bestemt sig for at holde snart:
- Jeg har da planer om at holde til maj, fortæller Anders Pedersen.
- Nu bliver jeg snart 87, og saa synes jeg godt, at jeg kan være be

kendt at lukke. Jeg trænger til at slappe af. Og saa vil jeg gerne i gang 
med haven.



Det er ikke første gang, at Anders Pedersen truer med at lukke, saa ik
ke alle i lokalet tager udtalelsen med samme alvor.

- Jeg mener det alvorligt denne gang, siger Anders Pedersen.
- Nej det gaar vist ikke, faar han som svar.
- Hele livet i Munklinde staar og falder med forretningen, siger en me

re alvorlig rost.
- Det er ikke kun køledisken, vi kommer til at savne. Det er ogsaa et 

sted at samles, fortæller en af landmændene fra Munklinde.
- Jamen døren bliver ikke laast, beroliger Anders Pedersen.
- Der skal stadig være plads til en snak."

I.C.2.a.
Sonja Pedersen er født den 5. juli 1942 i Agerskov, Ilskov sogn. Hun blev 
gift den 16. maj 1970 i Ilskov med Jørn Neigaard Pedersen, der er født den 
12. februar 1941 i Ruskær, Bording sogn som søn af gaardejer Knud Fenger 
Pedersen og hustru Agnes Johanne Neigaard.

Bosat: Agerskovvej 3, Bording.
Sonja Pedersen gik i skole i Agerskov. Hun arbejdede hjemme indtil sit 

20. aar, var derefter beskæftiget som syerske i 8 aar og er nu medhjælpen

de hustru.
Jørn Neigaard Pedersen gik i skole i Stubkær. Han blev oplært ved land

brug, aftjente sin værnepligt i Viborg og havde et ophold paa Haslev Land
brugsskole. I slutningen af 1960erne overtog han hustruens fødehjem paa 
50 tdr. land, og senere lejede parret yderligere ca. 50 tdr. land. Gaarden 
drives med opdræt af grise og med kartoffelavl.

I.C.2.a.l) Gert Neigaard Pedersen er født den 20. oktober 1970 i Herning. 
I.C.2.a.2) Lisa Neigaard Pedersen er født den 8. marts 1975 i Herning.

I.C.3.
Larsine Margrethe Dueholm Jensen er født den 16. februar 1909 i Stubkær, 
Bording sogn. Hun blev gift den 7. december 1930 i Bording med Martin Chri
stensen (Hampen), der er født den 25. marts 1907 i Engesvang som søn af 
landmand Søren Christensen (Hampen) og hustru Mariane Duda.

Bosat: Fredhøj Allé 11, Herning.



Larsine Margrethe Dueholm Jensen gik i skole i Stubkær. Hun tjente som 
husassistent forskellige steder, bl.a. hos købmanden i Bording, og efter 
giftermaalet var hun medhjælpende hustru, dels paa ejendommen i Engesvang 
og dels i forretningen i Herning, hvor hun hjalp til med regnskab. Desuden 
var hun beskæftiget ved plantning af træer i Kompedal Plantage. - Fritids
interesse: haandarbejde.

Martin Christensen (Hampen) gik i skole i Engesvang. Han var beskæfti
get som landbrugsmedhjælper, dels hjemme og dels ude, og senere overtog 
han fødehjemmet, som han drev alsidigt. Sideløbende kørte han mælk til me
jeriet. Efter salget af ejendommen virkede han som løsarbejder, inden han 
i midten af 1940erne gennemgik uddannelse til cykelmekaniker, og derefter 
drev han egen forretning i Herning indtil sit 73. aar, da han maatte holde 
op paa grund af sygdom. - Fritidsinteresser: jagt, fiskeri og skak.

I.C.3.a.
Søren Hampen Christensen er født den 6. april 1931 i Graamose, Thorning 
sogn. Han blev gift den 10. august 1957 i Herning med Else Ostergaard Sø
rensen, der er født den 11. januar 1938 i Herning som datter af arbejds
mand Jacob Ostergaard Sørensen og hustru Anna Marie Thomsen.

Bosat: Valdemarsvej 271, Herning.

Søren Hampen Christensen gik i skole i Graamose og Herning. Han arbej
dede paa et en gros lager og var derefter beskæftiget hos en glarmester i 
Herning, afbrudt af militærtjeneste i Holbæk, Slagelse og Sjælsmark. Siden 
har han drevet egen forretning som vinduespolerer i Herning.

Else Ostergaard Sørensen gik i skole i Herning. Hun var beskæftiget som 
husassistent i nogle aar og har siden arbejdet som spoler paa en tæppefa
brik.

I.C.3.a.1)
Jonna Hampen Christensen er født den 16. december 1957 i Herning. Hun le
ver sammen med Karl Kristian Pedersen, der er født den 14. juni 1951 i Dy
be sogn.

Bosat: Hjejlevej 305, Sunds.

Jonna Hampen Christensen tog 10. klasse i Herning og er nu ansat som 
syerske paa JBS Undertøj.

Karl Kristian Pedersen gik i skole i Hemmet og Tarm, ialt 9 aar. Han 



var ude at sejle i 4 aar, aftjente sin værnepligt ved marinen og har siden 

været beskæftiget ved forskelligt, nu som tekstilarbejder.

I.C.3.a.l)a) Allan Hampen Pedersen er født den 6. april 1978 i Herning.

I.C.3.a.2)
Vivi Hampen Christensen er født den 3. januar 1960 i Herning. Hun blev 
gift den 6. september 1986 i Herning med Erling Barslund Lauridsen, der er 
født den 8. september 1956 i Hemmet som søn af Hans Barslund Lauridsen og 
hustru Helga Margrethe.

Bosat: Thyrasvej 26, Herning.
Vivi Hampen Christensen begyndte efter endt skolegang at arbejde paa 

tekstilfabrik i Herning, og hun er nu beskæftiget som spoler. Hun er med
lem af Kvindeligt Flyverkorps, hvor hun har været sergent siden 1979.

Erling Barslund Lauridsen tog teknisk forberedelseseksamen og har siden 

været beskæftiget som specialarbejder. - Han er aktiv i hjemmeværnet.

I.C.3.a.3)
Berit Hampen Christensen er født den 8. november 1964 i Herning.

Bosat: Gormsvej 13, Herning.
Berit Hampen Christensen tog 10. klasse og er nu beskæftiget som pres

ser paa en fabrik.

l. C.3.b.
Lillian Hampen Christensen er født den 20. august 1946 i Herning.

Bosat: Skolegade 11G, Herning.
Lillian Hampen Christensen tjente efter endt skolegang som husassistent 

i 2 aar. Senere var hun beskæftiget som telefondame paa taxi, hvorefter 
hun virkede som tilskærer paa en fabrik. Hun blev sikkerhedsrepræsentant 
for fagforeningen. - Fritidsinteresser: haandarbejde, maling, litteratur

m. m.

I.C.4.
Laurine Dueholm Jensen er født den 16. februar 1909 i Stubkær, Bording 
sogn. Hun blev gift den 14. juni 1929 i Bording med Harald Karl Rasmus



Nielsen, der er født den 9. marts 1906 i Hou som søn af fodermester Niels 
Christian Nielsen og hustru Kathinka Christensen.

Bosat: Skolegade 13, Ikast.
Laurine Dueholm Jensen gik i skole i Stubkær. Hun var beskæftiget i 

tørvemosen samt som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
blev medhjælpende hustru, og senere virkede hun bl.a. som rengøringsassi-’ 
stent og kogekone.

Harald Karl Rasmus Nielsen, der paa grund af moderens død voksede op 
hos en faster, gik i skole i Vinderslev og Graaskov. Han tjente som land
brugsmedhjælper forskellige steder fra sit 12. aar, og efter at have haft 
plads paa forskellige ejendomme i Midtjylland var han beskæftiget som mu
rerarbejdsmand i Ikast i 16 aar. Herpaa havde han ansættelse ved Ikast Kom
mune indtil sit 67. aar, da han gik paa pension.

I.C.4.a.
Astrid Kathinka Nielsen er født den 21. april 1930 i Bording. Hun blev gift 

den 21. juni 1952 i Helsingør med Jørgen Erik Larsen, der er født den 24. 
september 1927 i Snekkersten som søn af fisker Erik Oluf Larsen og hustru 
Marie Andersen.

Bosat: Svinget 32, Espergærde.
Astrid Kathinka Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent 

forskellige steder, bl.a. hos sin klasselærer. Desuden var hun beskæftiget 
som syerske, inden hun rejste til Helsingborg, Sverige, hvor hun havde an
sættelse paa en skotøjsfabrik, og efter giftermaalet blev hun hjemmearbej
dende husmoder. Senere var hun ansat som rengøringsassistent ved Helsingør 
Kommune indtil 1981, først i en børnehave og derefter paa teknisk forvalt
ning.

Jørgen Erik Larsen kom efter endt skolegang i lære som maler, blev ud
lært i 1947 og aftjente sin værnepligt i Høvelte, inden han fik ansættelse 
som skibsmaler paa Helsingør Værft, hvor han har arbejdet i 25 aar. - Han 
har haft en del tillidshverv af forskellig art indenfor fagforeningen og 
forskellige klubber.

I.C.4.a.l)
Dan-Gösta Larsen er født den 18. december 1950 i Helsingborg, Sverige. Han 



blev gift den 29. marts 1975 i Espergærde med Karin Fabrin, der er født 
den 1. juni 1950 i København, Filips sogn som datter af Svend Aage Mathis 
Fabrin og hustru Helga Kathrine Schmidt.

Bosat: Hyrdebakken 1, Espergærde.
Dan-Gösta Larsen tog realeksamen, blev udlært som bankassistent og af

tjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde. Senere tog han den 1-aarige 
og 2-aarige bankskole samt merkonomeksamen, og han er nu filialdirektør.

Karin Fabrin tog realeksamen, bestod handelsmedhjælpereksamen og blev 
udlært som bankassistent. Hun tog den l-aarige og 2-aarige bankskole og 
havde desuden et udlandsophold af 1 aars varighed.

I.C.4.a.l)a) Christina Fabrin Larsen er født den 4. november 1975 i Hel
singør.

I.C.4.a.l)b) Brian Fabrin Larsen er født den 6. februar 1979 i Hillerød.

I.C.4.a.2)

Jan-Erik Larsen er født den 18. juni 1953 i Helsingør. Han blev gift den 
19. marts 1977 i Mørdrup ved Espergærde med Lone Egholm Johannessen, der 

er født den 12. juni 1953 i Helsingør som datter af ingeniør Knud Egholm 
Johannessen og hustru Inga Margit Pedersen.

Bosat: Vester Bomvej 9, Espergærde.
Jan-Erik Larsen kom efter endt skolegang i lære som blikkenslager. Han 

blev udlært i 1972, aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i 1973 
og arbejdede derefter som blikkenslagersvend indtil 1984. Siden har han 
været beskæftiget som gasmekaniker i hovedstadens naturgasselskab.

Lone Egholm Johannessen gennemgik efter endt skolegang uddannelse til 
teknisk tegner, og som saadan har hun arbejdet indenfor elektricitetsbran
chen siden 1972.

I.C.4.a.2)a) Michael Egholm Larsen er født den 7. august 1970 i Helsingør. 
I.C.4.a.2)b) Kenneth Egholm Larsen er født den 13. november 1976 i Hel

singør.

I.C.4.a.3)
Bjarne Larsen er født den 6. september 1954 i Helsingør. Han lever sammen
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med Anita Salling Gudnitz, der er født den 2. oktober 1957 i Helsingør.
Bosat: Gurrevej 10, Helsingør.
Bjarne Larsen tog 10. klasse. Han var beskæftiget som bl.a. dæksdreng, 

gartner og svejser, og efter at have aftjent sin værnepligt ved marinen i 
1975 gennemgik han uddannelse til skibsbygger. Siden 1979 har han været an
sat som lokomotivfører ved DSB.

Anita Salling Gudnitz tog 10. klasse og blev færdiguddannet som pædagog 
i 1981.

I.C.4.a.3)a) Anders Salling Gudnitz er født den 23. marts 1978 i Helsingør. 
I.C.4.a.3)b) Morten Salling Gudnitz er født den 9. september 1982 i Hille

rød.
I.C.4.a.3)c) Trine Salling Gudnitz er født den 9. juli 1987 i Hillerød.

I.C.4.3.4)
Niels-Jørgen Larsen er født den 2. marts 1956 i Helsingør.

Bosat: Storsejlet 61, Snekkersten.
Niels-Jørgen Larsen tog 10. klasse, blev udlært som maler og har siden 

været beskæftiget som malersvend, bl.a. i udlandet.

I.C.4.3.5)
Jesper Harald Larsen er født den 22. maj 1962 i Helsingør. Han lever sam
men med Anne-Mette Hjorth-Bak, der er født den 29. oktober 1966 i Hørsholm 
som datter af sygeplejerske Elsebeth Hjort-Bak.

Bosat: Jernbane Allé 79, Espergærde.
Jesper Harald Larsen gik i skole i 10 aar. Senere bestod han den 1-aari- 

ge handelseksamen, og efter at have gennemgaaet uddannelse hos en fotograf 
aftjente han sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde. Han er nu fotohandler.

Anne-Mette Hjorth-Bak tog 10. klasse og blev senere udlært som kok.

I.C.4.b.

Anna Maria Nielsen er født den 2. november 1931 i Bording. Hun blev gift 
den 31. maj 1952 i Helsingborg i Sverige med Curt Allan Fransson, der er 
fodt den 7. oktober 1929 i Helsingborg som søn af Edvard Fransson og hu
stru Anna Hultberg.

Bosat: Kullagatan 46C, Helsingborg, Sverige.
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I.C.4.b.l) Tommy Allan Fransson er født den 19. juli 1952 i Helsingborg. 
I.C.4.b.2) Yvonne Fransson er født den 12. marts 1954 i Helsingborg. 
I.C.4.b.3) Mats Fransson er født den 17. januar 1963 i Helsingborg. 
I.C.4.b.4) Linda Marie Fransson er født den 17. september 1973 i Helsing

borg.

I.C.4.c.
Svend Aage Nielsen er født den 1. august 1933 i Avlum, og han døde i novem
ber 1981. Han var gift med Iris.

I.C.4.C.1) Helle Nielsen er født den 5. januar 1969. 
I.C.4.c.2) Johnny Nielsen er født den 14. juni 1973.

I.C.4.d.
Ove Niels Kristian Nielsen er født den 25. januar 1936 i Ikast. Han blev 
gift den 27. marts 1965 i Herning med Lillian Harrit Pedersen. Hun er født 
den 20. august 1937 i Overisen, Isenvad sogn som datter af Peder Otto Pe
dersen og hustru Marie Hansigne Larsen, og hun døde den 23. september 1981 
paa Herning Sygehus.

Bosat: Kristian Poulsens Vej 27, Ikast.
Ove Niels Kristian Nielsen blev efter endt skolegang uddannet som mu

rer. Sin værnepligt aftjente han i Viborg samt i Vesttyskland i 1956-1957, 
og desuden gjorde han tjeneste som FN-soldat i Gaza i 1958. Efter hjemsen
delsen fortsatte han med at arbejde som murersvend, og desuden har han væ
ret brandmand siden slutningen af 1960erne. - Han har været medlem af be
styrelsen for murernes fagforening i Herning. - Hans fritidsinteresse er 
fodbold, og han er holdleder i Ikast F.S.

Lillian Harrit Pedersen gik i skole i Overisen samt i Ikast og var der
efter beskæftiget som syerske paa forskellige tekstilfabrikker.

I.C.4.d.1)
Vibeke Pedersen er født den 20. marts 1957 i Ikast. Hun blev gift med Kaa
re Birk.

Bosat: Lægdsgaardsvej 2, Ikast.



I.C.4.d.2)
Susanne Merete Pedersen er født den 25. august 1960 i Ikast. Hun blev gift 
den 20. august 1986 i Favrholt med Niels Hedegaard, der er født den 23. 
maj 1954 i Favrholt, Ikast sogn som søn af Thomas Hedegaard og hustru Ka
ren Frølund Thomsen.

Bosat: Thit Jensens Vej 63, Ikast.
Susanne Merete Pedersen tog realeksamen og har siden været beskæftiget 

som syerske.
Niels Hedegaard gik i skole i 10 aar og har siden været beskæftiget som 

væver.

I.C.4.d.2)a) Rikke Hedegaard er født den 8. maj 1985 i Ikast.

I.C.4.d.3)
Jack Kent Nielsen er født den 1. november 1963 i Ikast.

I.C.4.d.4)
Per Dueholm Nielsen er født den 24. juli 1968 i Ikast.

I.C.4.e.
Agnethe Nielsen er født den 27. april 1942 i Ikast. Hun blev gift den 30. 
april 1965 i Flensborg i Vesttyskland med Sönke Otto Wilhelm Kuhn, der er 
født den 5. september 1939 i Flensborg som søn af maler Otto Paul Wilhelm 
Kuhn og hustru Augustine Margarethe Pohl ig.

Bosat: Neustadt 56, Flensborg, Vesttyskland.
Agnethe Nielsen gik i skole i 8 aar, havde et ophold paa Haslev udvide

de Højskole i 1960-1961 og blev uddannet som barneplejerske i 1962. Hun er 
nu hjemmearbejdende husmoder.

Sönke Otto Wilhelm Kuhn gik i skole i 9 aar, var teknisk tegner og blev 
senere bager. Han er nu bagermester.

I.C.4.e.l) Susie Kuhn er født den 11. april 1969 i Ikast.
I.C.4.e.2) Anett Kuhn er født den 3. august 1972 i Ikast.
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I.C.5.

Jacob Dueholm Jensen er født den 29. december 1910 i Stubkær, Bording sogn.
Bosat: Munklindevej 9, Bording.
Jacob Dueholm Jensen gik i skole i Stubkær. Han blev oplært ved land

brug, og i 1938 overtog han fødehjemmet paa 80 tdr. land, som han drev al
sidigt i en lang aarrække. Efter salget af gaarden blev han boende til le
je i stuehuset, og han er nu beskæftiget som havemand.

I.C.6.
Jens Dueholm Jensen er født den 18. juli 1916 i Stubkær, Bording sogn. Han 
blev gift den 6. juli 1949 i Christianshede med Ruth Pedersen. Hun er født 
den 9. januar 1930 i Høgild, Karup sogn som datter af arbejdsmand Marinus 
Pedersen og hustru Maren, og hun døde den 6. november 1985 i Herning.

Bosat: Fundervej 28, Engesvang.

Jens Dueholm Jensen gik i skole i Stubkær og hjalp derefter til hjemme. 
Sideløbende arbejdede han i brunkulslejerne samt i tørvemosen, og efter 
bl.a. at have været beskæftiget som murerarbejdsmand i 12 aar virkede han 
som maskinfører i nogle aar, inden han blev ansat paa spaanpladefabrikken 
i Engesvang. Her arbejdede han i 13 aar.

Ruth Pedersen gik i skole i Høgild og hjalp herpaa til hjemme indtil 
giftermaalet, efter hvilket hun var hjemmearbejdende husmoder.

I.C.6.a.
Børge Evald Jensen er født den 12. august 1948 i Guldforhoved, Bording 
sogn. Han blev gift den 15. august 1970 i Lee med Erna Boye Pedersen, der 
er født den 3. maj 1953 i Rønge, Sdr. Vinge sogn som datter af gaardejer 
Hans Hal vor Boye Pedersen og hustru Doris Sylvia Jensen.

Bosat: Nygade 30, Bjerringbro.
Børge Evald Jensen gik i skole i Karup. Han blev udlært som møbelsned

ker samme sted, og efter at have været beskæftiget ved landbrug samt at 
have aftjent sin værnepligt i Haderslev, hvortil han indkaldtes i 1969, 
virkede han som traktorfører i en periode. Desuden arbejdede han paa Grund
fos i i aar samt paa et cementstøberi i Thorning i 4| aar, og siden 1974 
har han været træindustriarbejder paa System B8 i Bjerringbro.

Erna Boye Pedersen gik i skole i Lee. Hun var ansat paa en systue i Ans 
samt beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Madsens Ho-
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tel i Bjerringbro, og derefter havde hun ansættelse som specialarbejder 
paa Grundfos indtil 1974. Samme aar begyndte hun som hjemmehjælper ved 
Bjerringbro Kommune, og sideløbende med at arbejde som saadan virkede hun 
som rengøringsassistent indtil 1981, da hun maatte holde op paa grund af 

sygdom.

I.C.ô.a.l) Annette Boye Jensen er født den 18. december 1970 i Bjerringbro. 
I.C.6.a.2) Bjarne Boye Jensen er født den 8. maj 1973 i Bjerringbro.
I.C.6.a.3) Bruno Boye Jensen er født den 24. august 1977 i Viborg.

I .C.6.b.
Bendt Otto Dueholm Jensen er født den 9. juli 1954 i Klode Mølle, Enges
vang sogn.

Bosat: Fundervej 28, Engesvang.
Bendt Otto Dueholm Jensen er specialarbejder.

I. C. 6. c.
Brian Dueholm Jensen er født den 23. august 1968 i Klode Mølle, Engesvang 
sogn.

I.D.
Kristine Laurine Nielsen er født den 20. juni 1876 i Christianshøj, Krage
lund sogn, og hun døde som ugift den 20. april 1946.

Hun var syerske.

I.E.

Hansine Nielsen er født den 27. februar 1880 i Christianshøj, Kragelund 

sogn, og hun døde i slutningen af 1926. Hun blev gift den 29. april 1903 
i Kragelund med Thomas Steiner Hvam. Han er født den 20. april 1879 i Bal
le som søn af husmand Morten Nielsen Hvam og hustru Ellen Kirstine Thomsen, 
og han døde den 20. marts 1936 i Stenrøgel, Thorning sogn.

Thomas Steiner Hvam var landmand og boede forskellige steder, bl.a. i 
Graamose og sidst i Stenrøgel.

I ægteskabet er børnene I.E.l.-I.E.9.



I.E.l.

Morten Steiner Hvam er født den 28. februar 1904 i Christianshøj, Krage
lund sogn. Han blev gift den 10. september 1929 i Kragelund med Anna Dor
thea Mathilde Marcher. Hun er født den 31. juli 1904 i Kragelund som dat
ter af boelsmand Thomas Peder Mathiasen Marcher og hustru Anna Christine 
Sophie Emilie Christensen, og hun døde den 28. juni 1984 i Kjellerup, Hø
rup sogn.

Bosat: Parkvænget 4, Frederiks, Karup J.
Morten Steiner Hvam gik i skole i Graamose. Han blev oplært ved land

brug, aftjente sin værnepligt i Viborg og drev fra 1929 til 1972 en ejen
dom i Havredal ved Frederiks paa 32 tdr. land. - Fritidsinteresse: kort
spil .

Anna Dorthea Mathilde Marcher gik i skole i Stenholt, blev uddannet ved 
husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.

I.E.l.a.
Alfred Steiner Hvam er født den 6. februar 1930 i Havredal, Frederiks sogn. 
Han blev gift den 9. marts 1963 i Aarhus med Else Sørensen, der er født den 
12. juli 1938 i Ødum som datter af arbejdsmand Karl Peder Sørensen og hu
stru Nielsine Katrine Hansen.

Bosat: Mønstedvej 7, Grønhøj, Karup J.
Alfred Steiner Hvam gik i skole i Havredal. Senere blev han udlært som 

bager i Viborg, og efter at have arbejdet forskellige steder drev han egen 
bagerforretning i Havredal fra 1965 til 1971. Forinden havde han i 1969 
købt bageriet i Frederiks, og dette, som efter overtagelsen blev ombygget 
og moderniseret, solgte han i 1981. - Fritidsinteresse: jagthunde.

Else Sørensen gik i skole i Ødum og Selling. Hun var beskæftiget som 
husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hu
stru, og siden 1981 har hun arbejdet som omsorgsassistent paa Egeskovcen

tret i Hald Ege ved Viborg.

I.E.l.a.l)
Jørgen Steiner Hvam.

Han er specialarbejder.



I.E.l.a.2)
Gitte Irene Hvam.

Hun er specialarbejder.

I.E.l.b.
Thorkild Steiner Hvam er født den 12. december 1932 i Havredal, Frederiks 
sogn. Han blev gift den 30. november 1957 i Herning med Karen Berg Jacob
sen, der er født den 1. september 1937 i Rødding ved Balling som datter af 
tømrer Jens Berg Arnbak og Ella Jacobsen.

Bosat: Aabakkevej 34, Karup J.
Thorkild Steiner Hvam gik i skole i Havredal. Han var beskæftiget som 

landbrugsmedhjælper, skovarbejder og murerarbejdsmand, og efter at have 
været selvstændig bygmester fra 1971 til 1982 begyndte han igen som murer
arbejdsmand.

Karen Berg Jacobsen gik i skole i Sparkær. Hun tjente som husassistent 
indtil giftermaalet, og efter at have været ansat i køkkenet paa flyvesta
tion Karup begyndte hun i 1974 som køkkenassistent paa plejehjemmet samme 
sted.

I.E.l.c.
Lilly Helene Hvam er født den 9. juni 1934 i Havredal, Frederiks sogn. Hun 
blev gift den 10. september 1954 i Frederiks med Flemming Kirkegaard Lar
sen, der er født den 20. december 1932 i Thorning som søn af møbel polstrer 
Henning Larsen og hustru Magda Kirkegaard.

Bosat: Vestervangen 13, Kjellerup.
Lilly Helene Hvam gik i skole i Havredal. Hun var beskæftiget som husas

sistent samt som syerske paa Asani i Viborg indtil begyndelsen af 1960erne, 
da hun gennemgik uddannelse til sygehjælper, og siden har hun været ansat 
som saadan paa Kjellerup Sygehus.

Flemming Kirkegaard Larsen gik i skole i Kjellerup. Han blev udlært som 
møbelpolstrer samme sted og var beskæftiget som saadan indtil 1954, afbrudt 
af militærtjeneste i Karup. Siden 1954 har han været ansat som postbud i 
Kjellerup.

I.E.l.c.l)
Pia Hvam Larsen er født den 30. december 1954 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun 



blev gift den 25. januar 1975 i Kjellerup med Jorgen Maximilian Pape, der 
er født den 20. april 1952 i Silkeborg som søn af specialarbejder Hans Pa
pe og hustru, beskæftigelsesvejleder Lilli Orum.

Bosat: Ewaldsvej 30, Silkeborg.

Pia Hvam Larsen er dagplejer, og Jørgen Maximilian Pape er elektronik
tekniker.

I.E.l.c.l)a) Andreas Maximilian Pape er født den 7. november 1974 i Kjelle
rup, Hørup sogn.

I.E.l.c.l)b) Olof Maximilian Pape er født den 16. august 1977 i Skive. 
I.E.l.c.l)c) Nettie Hvam Pape er født den 3. marts 1983 i Silkeborg.

I.E.l.c.2)
Sussi Hvam Larsen.

Bosat: Hvidbøgen 8, Kjellerup.

I.E.l.c.3)
Allan Kirkegaard Larsen.

Han er murer.

I.E.l.c.4)
Rikke Hvam Larsen er født den 25. december 1970 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.E.l.d.
Karen Hansine Hvam er født den 23. juni 1936 i Havredal, Frederiks sogn. 
Hun blev gift den 6. maj 1955 i Bergen i Norge med Oddvar Vatne, der er 
født den 26. april 1934 i Eiken i Norge som søn af gaardbruger Berthulv 
Vatne og hustru Anna Flystveit.

Bosat: Brøviklia 14, Vaagsbygd, Norge.
Karen Hansine Hvam gennemgik kurser indenfor idræt og har været beskæf

tiget som gymnastiklærer i en aarrække. Desuden har hun virket som ungdoms

leder i nogle aar.
Oddvar Vatne blev uddannet som maskinist og var bl.a. paa maskinchefsko

le, inden han gennemgik uddannelse til ingeniør. Han har været driftsleder 
ved Kristiansand kommunale svømmehal og paa et mekanikerværksted samt væ
ret vagtmester ved større skoleanlæg. - Desuden gjorde han militærtjeneste 
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i ca. 2 aar, bl.a. som befalingsmand paa de norske undervandsbaade.

I.E.l.d.l)
Johnny Birger Vatne er født den 6. september 1955 Kjellerup, Hørup sogn. 
Han blev gift den 15. juli 1978 i Kristiansand med Wenche Hansen, der er 
født den 5. april 1956 i Kristiansand som datter af postfunktionær Odd 
William Hansen og hustru Margit.

Bosat: Helle, Mandal, Norge.
Johnny Birger Vatne tog 9. klasse og var herpaa gymnasieelev i 3 aar. 

Efter 2 aar ved militæret begyndte han i 1977 ved Norges statsbaner, hvor 
han nu er overkonduktør.

I.E.l.d.l)a) Karina Vatne er født den 5. januar 1981 i Kristiansand. 
I.E.l.d.l)b) Morten Vatne er født den 26. juni 1983 i Kristiansand.

I.E.l.d.2)
Bodil Vatne er født den 13. juni 1958 i Kristiansand. Hun blev gift den 
17. februar 1979 i Kristiansand med Sten Edvin Simonsen, der er født den 
26. juni 1956 som søn af bilmekaniker Sigurs Godtfred Simonsen og hustru 
Ella Pauline.

Bosat: Skogveien 13, Lyngdal, Norge.
Bodil Vatne gik i skole i 12 aar, heraf i folkeskolen i 9 aar. Efter at 

have arbejdet som syerske i 1 aar var hun beskæftiget som lærer i Mandal, 
inden hun i 1984 begyndte at undervise paa en ungdomsskole.

Sten Edvin Simonsen er bankfunktionær.

I.E.l.d.2)a) Kjetil Simonsen er født den 21. august 1980 i Farsund. 
I.E.l.d.2)b) Øystein Simonsen er født den 14. februar 1983 i Farsund.

I.E.l.d.3)
Steinar Vatne er født den 25. april 1962 i Kristiansand.

Han tog 9. klasse og var herpaa handelsgymnasieelev i 3 aar. Efter at 
have været paa teknisk/økonomisk ingeniørhøjskole i 3 aar var han beskæfti
get indenfor projektadministration i 1 aar, og sin værnepligt aftjente han 
i luftværnsartilleriet. Siden har han været konsulent for Arthur Andersen 
& Co.



I.E.l.e.

Gunhild Hvam er født den 21. august 1941 i Havredal, Frederiks sogn. Hun 
blev gift den 13. april 1960 i København med Heine Johansen, der er født 
den 28. september 1939 i Kjellerup, Hørup sogn som søn af statskontrollør 
Axel Johansen og hustru Ehly Sørensen.

Bosat: Kastanievej 31, Karup J.
Gunhild Hvam gik i skole i Havredal samt i Viborg, hvor hun udgik af 3. 

mellem. Hun blev kontoruddannet i Kjellerup og arbejdede derefter i Danske 
Lloyd i København og Cornus samme sted indtil 1971. - Hun har været medlem 
af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Karup i 9 aar.

Heine Johansen tog realeksamen i Kjellerup. Han gjorde tjeneste i Sø
værnet i nogle aar, begyndte i 1960 ved P & T i København, hvor han i 1964 
avancerede til pakmester, og kom i 1971 til Vejle, hvor han var postbud
formand. Fra 1977 til 1984 virkede han som posthusbestyrer i Karup.

I.E.l.e.l)
Helle Hvam Johansen er født den 9. august 1959 i Kjellerup, Hørup sogn.
Hun blev gift den 10. august 1985 i Stige med Tom Roland Andersen, der er 
født den 1. maj 1957 i Odense, Sankt Knuds sogn som søn af lagerarbejder 
Flemming Roland Andersen og hustru, hjemmehjælper Birthe Møller Nielsen.

Bosat: Vægtens Kvarter 213, Odense SØ.
Helle Hvam Johansen tog realeksamen, bestod sproglig handelseksamen og 

blev uddannet som receptionist/kontorassistent. Siden har hun været beskæf
tiget som assistent. Sideløbende har hun paabegyndt merkonomuddannelsen 
indenfor EDB-linjen.

Tom Roland Andersen tog realeksamen, bestod handelseksamen og blev ud
dannet som kontorassistent. Han er nu bogholderiassistent.

I.E.l.e.l)a) Mia Helene Andersen er født den 1. oktober 1986 i Odense.

I.E.l.e.2)
Tina Hvam Johansen er født den 1. april 1963 paa Rigshospitalet i Køben
havn. Hun blev gift den 18. april 1987 i Karup med Bent Peder Olsen, der 
er født den 10. august 1952 paa Viborg Sygehus som søn af Arne Olsen og 

hustru Karen Olesen.
Bosat: Fjældevænget 78, Aarhus V.



Tina Hvam Johansen gik i skole i Vejle og Karup. Hun gennemgik EFG-ba
sisaaret paa Viborg Handelsskole i 1979-1980, og efter at have gennemgaaet 
uddannelse til advokatsekretær var hun beskæftiget som vikar hos forskel
lige advokater, inden hun blev ansat ved P & T i Herning. I 1986 blev hun 
som kontorfunktionær overflyttet til Aarhus.

Bent Peder Olsen tog 9. klasse i Vridsted og har siden haft forskelligt 
arbejde, nu indenfor tekstilbranchen i Aarhus. Desuden aftjente han sin 
værnepligt i Skive og Jægersborg i 1972-1973, og han bestod HH-eksamen paa 
Viborg Handelsskole i 1984.

I.E.l.e.2)a) Tanja Olsen er født den 9. december 1986 i Aarhus.

I.E.l.e.3)
Heidi Hvam Johansen er født den 25. oktober 1964 paa Rigshospitalet i Kø
benhavn. Hun blev gift den 28. december 1985 i Karup med Gert Ulbjerg Frö
lich, der er født den 15. februar 1962 paa amtssygehuset i Nibe som søn 
af korporal Jul Bernhard Frölich og hustru, fabriksarbejder Ruth Ulbjerg 
Hansen.

Bosat: Brahmsvej 18, Holstebro.
Heidi Hvam Johansen gik i skole i Vejle og Karup, ialt 9 aar. Hun ar

bejdede paa Karup Postkontor i 1 aar, og efter at have gennemgaaet EFG- 
basisaaret paa Viborg Handelsskole begyndte hun som kontorelev i BP Depot
butikken i Viborg, hvor hun blev udlært i 1983. Siden har hun været beskæf
tiget i BP Depotbutikken i Holstebro.

Gert Ulbjerg Frölich gik i skole i Frederiks og Kølvraa, ialt 10 aar. 
Han blev udlært som tømrer i Kølvraa i 1981, og efter at have arbejdet som 
saadan i Norge i en periode samt at have haft ansættelse paa Karup Tømmer
handel begyndte han i 1985 hos Karmark & Kristensen, Holstebro.

I.E.l.e.3)a) Vicki Frölich er født den 12. juni 1986 i Holstebro.

I.E.2.
Jakob Georg Hvam er født den 12. februar 1906 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og han døde som enkemand i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 
3. maj 1931 i Grathe med Gudrun Volderslund. Hun er født den 1. april 1908 



i København som datter af smed Hans Christian Volderslund og hustru Elmine, 
og hun døde den 22. marts I960.

Jakob Georg Hvam gik i skole i Graamose. Han stod i lære som tømrer i 

Knudstrup, og efter at have arbejdet som svend i Sunds, Nørskovlund, Fun
der og Silkeborg indtil 1931 startede han som selvstændig tømrermester i 
Kjellerup.

Gudrun Volderslund tjente efter endt skolegang som husassistent forskel
lige steder indtil giftermaalet.

I.E.2.a.
Svend Hvam.

I.E.2.b.
Erik Hvam er født den 21. maj 1939 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift 
den 6. november 1962 i Thorning med Vibeke Philipsen, der er født den 12. 
februar 1940 i Knudstrup, Thorning sogn som datter af gaardejer Ejner Phi
lipsen og hustru Mariane Skov.

Bosat: Fredensgade 7, Kjellerup.
Erik Hvam gik i skole i Kjellerup. Han blev udlært som tømrer hos fade

ren og har siden arbejdet som saadan, bl.a. som selvstændig i en periode.
Vibeke Philipsen gik i skole i Thorning Vestermark, og efter at have 

tjent som husassistent forskellige steder gennemgik hun uddannelse til sy
gehjælper paa Kjellerup Sygehus, hvor hun siden har arbejdet som saadan.

I.E.2.b.1)
Philip Philipsen Hvam er født den 7. juli 1959 i Kjellerup, Hørup sogn.

Han er tømrer.

I.E.2.b.2)
Frank Philipsen Hvam er født den 29. maj 1963 i Rødding ved Balling.

Han er tømrer.

I.E.2.b.3)
Kenth Philipsen er født den 3. maj 1973 i Kjellerup, Hørup sogn.



I.E.2.C.
Ronald Hvam blev gift med Sonja.

Bosat: Moselundvej 10, Engesvang.

I.E.2.d.
Tage Hvam blev gift med Lisbeth.

I.E.2.e.
Hans Christian Hvam.

I.E.3.

Ejner Kristian Hvam er født den 23. juli 1907 i Kragelund sogn, og han dø
de den 29. november 1907 samme sted.

I.E.4.

Ejner Harald Hvam er født den 20. oktober 1908 i Kragelund sogn. Han blev 
gift i 1930 i Vinderslev med Sofie Johansen Dürr. Hun er født den 24. sep
tember 1909 i Vinderslev som datter af karetmager Peter Johansen Dürr og 
hustru Kirstine Marie Jensen, og hun døde den 12. oktober 1986.

Bosat: Amtsplejehjemmet, Kjellerup.
Ejner Harald Hvam gik i skole i Graamose. Han stod i lære som murer, 

drev en ejendom ved Vejerslev i nogle aar fra begyndelsen af 1930erne og 
var herpaa beskæftiget som arbejdsmand og vognmand. - Desuden virkede han 
som vicevært paa landboskolen fra 1938 til 1942.

Sofie Johansen Dürr gik i skole i Mausing og var herpaa beskæftiget som 
husassistent indtil giftermaalet.

I .E.4.a.

Gudrun Hansine Hvam er født den 23. november 1930 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun blev gift den 12. maj 1951 i Kjellerup med Johannes Andersen, der er 

født den 20. september 1924 i St. Andst, Andst sogn som søn af redaktør 
Peter Andersen og hustru Ottomine Jørgensen.

Bosat: Vester Allé 27, Vejen.

Gudrun Hansine Hvam gik i skole i Kjellerup. Hun tjente som husassistent 
i nogle aar og var desuden beskæftiget som fabriksarbejder inden giftermaa
let, efter hvilket hun bl.a. virkede som syerske. Siden slutningen af 1950- 



erne har hun været vaskerimedhjælper paa henholdsvis Vejen Dampvaskeri og 
Askov Vaskeri.

Johannes Andersen gik i skole i Andst og Vejen. Senere blev han udlært 
som bager, og efter at have arbejdet som bagersvend i Aarhus, Vinderslev 
og Kjellerup virkede han som pølsehandler i Vejen i 9 aar fra 1950. Deref

ter var han beskæftiget som vaskemester paa Vejen Dampvaskeri, indtil han 
gik paa efterløn. - Desuden overtog han forældrenes ejendom i 1962.

I.E.4.b.
Grethe Kirstine Hvam er født den 21. september 1932 i Nysted, Vejerslev 
sogn. Hun blev gift den 21. september 1952 i Kjellerup med Børge Lassen 
Møller, der er født den 20. april 1929 i Hjortshøj som søn af telefonmon
tør Hans Gustav Møller og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Gartnervænget 18, Tranbjerg J.
Grethe Kirstine Hvam er kontorassistent, og Børge Lassen Møller er in

spektør.

I.E.4.b.l)
Lisbeth Møller er født den 27. februar 1957 i Aarhus. Hun blev gift med 

Leif Faurholt.
Bosat: Nørrevænget 170, Tranbjerg J.
Lisbeth Møller er teknisk assistent, og Leif Faurholt er bogbinderme

ster.

I.E.4.b.2)
Kirsten Lassen Møller, der i 1985 fik tilføjet mellemnavnet Lassen, er 
født den 12. december 1962 i Tranbjerg. Hun lever sammen med Steen Peter 
Hjortshøj, der er født den 30. oktober 1958 i Aarhus som søn af arbejds
mand Arne Magnus Hjortshøj og hustru Minna Nielsen.

Bosat: Laurbærvænget 104, Tranbjerg J.
Kirsten Lassen Møller tog 10. klasse i Tranbjerg. Hun gennemgik uddan

nelse til teknisk tegner paa DSB's Centralværksted i Aarhus og har været 
ansat som tegner ved Jydsk Telefon siden 1983.

Steen Peter Hjortshøj arbejdede efter endt skolegang hos Homa, og siden 

1978 har han været ansat ved Aarhus Kommune, vejvæsenet.



I .E.4.C.
Ove Leo Hvam er fodt den 2. oktober 1934 i Kjellerup, Horup sogn. Han blev 
gift den 20. maj 1961 i Næsbjerg med Edith Ellinor Laursen, der er født 
den 20. oktober 1932 i Næsbjerg som datter af gaardejer Maltha Laursen og 
hustru Sorina Kristiane Nielsen.

Bosat: Sindingsgade 25, Kjellerup.
Ove Leo Hvam gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget som medhjæl

per i faderens vognmandsforretning, gjorde militærtjeneste i Holstebro fra 
1954 til 1956 og gennemgik uddannelse til forsorgspædagog, hvorefter han 
arbejdede som saadan forskellige steder, bl.a. paa Braaskovgaard ved Hor
sens samt i Skælskør. I 1965 overtog han faderens vognmandsforretning i 
Kjellerup. - Ove Leo Hvam er medlem af bestyrelsen for vognmandsforeningen.

Edith Ellinor Laursen gik i skole i Næsbjerg. Hun tjente som husassi
stent, inden hun gennemgik uddannelse til forsorgspædagog i Jægerspris, og 
derefter arbejdede hun bl.a. paa børnehjemmet i Stouby samt paa Julemærke
hjemmet i Skælskør. I 1970 blev hun ansat paa et sagførerkontor i Kjelle
rup, og siden 1973 har hun arbejdet i Jyske Bank samme sted, hvor hun er 
kontorassistent.

I.E.4.C.1) Lars Hvam er født den 20. december 1962 i Skælskør. 
I.E.4.C.2) Michael Hvam er født den 4. maj 1965 i Korsør.

I.E.4.d.
Thomas Peter Hvam er født den 17. juli 1936 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
blev gift den 24. juni 1967 i Kjellerup med Jette Marie Pedersen, der er 
født den 17. maj 1946 i Kjellerup, Hørup sogn som datter af murer Peder 
Pedersen og hustru Olga Jepsen.

Bosat: Rønnebakken 6, Kjellerup.
Tomas Peter Hvam gik i skole i Kjellerup. Han blev udlært som maskinar

bejder paa Hjerm i Kjellerup og arbejdede derefter samme sted i en aarræk- 
ke, sidst som værkfører. Siden har han været ansat paa KVM Industrimaski
ner, ligeledes i Kjellerup. - Thomas Peter Hvam har i aarenes løb haft 
forskellige tillidshverv, bl.a. som aktiv i forældreforeningen.

Jette Marie Pedersen gik i skole i Kjellerup i 8 aar. Efter bl.a. at 
have arbejdet som rengøringsassistent paa Kjellerup Sygehus samt som køk
kenassistent paa Gudenaa Kurbad ved Silkeborg blev hun ansat paa Kjellerup 
Apotek, hvor hun er paafylderske.



I.E.4.e.

Lis Bodil Hvam er født 23. februar 1938 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev 
gift den 6. september 1958 i Kjellerup med Svend Alling Flinch, der er 
født den 6. december 1932 i Tranebjerg paa Samsø som søn af gaardejer Jens 
Labo Flinch og hustru Sigrid Olsen Alling.

Bosat: Klarinetvej 5, Horsens.
Lis Bodil Hvam er kontorassistent, og Svend Alling Flinch er politias

sistent.

I.E.4.e.l)
Carsten Flinch er født den 6. maj 1959 paa Rigshospitalet i København. 

Bosat: Stockflethsvej 26, Frederiksberg.
Carsten Flinch tog realeksamen i Torsted i 1976, bestod matemati sk-fy

sisk studentereksamen paa Horsens Statsskole i 1979 og blev akademiingeni
ør fra AUC i 1985. Herefter begyndte han at læse paa EDB-skolen i Herlev.

I.E.4.e.2)
Marianne Flinch er født den 6. april 1962 i København.

Bosat: Birkevej 11, østbirk.

I.E.4.f.
Lene Hvam er født den 20. november 1949 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev 
gift den 7. december 1973 i Silkeborg med Karsten Borreskov Dahl, der er 
født den 30. april 1951 i Silkeborg som søn af slagter Orla Dahl og hustru, 
hjemmehjælper Inge Laursen.

Bosat: Daltoften 33, Silkeborg.
Lene Hvam er kontorassistent, og Karsten Borreskov Dahl er faglærer.

I.E.4.f.l) Sisse Borreskov Dahl er født den 22. august 1973 i Them. 
I.E.4.f.2) Line Borreskov Dahl er født den 29. december 1977 i Silkeborg.

I.E.5.
Laurits Gunnar Hvam er født den 12. april 1910 i Graamose, Thorning sogn, 
og han døde den 18. maj 1965 i Hvinningdal, Balle sogn. Han blev gift den 
12. december 1933 i Kragelund med Elly Erna Mikkelsen Marcher, der er født 
den 11. november 1908 i Kragelund som datter af gaardejer Jørgen Mikkelsen



Marcher og hustru Ane Margrethe Jeppesen.
Bosat: Sagavej 13, Hvinningdal, Silkeborg.

Laurits Gunnar Hvam gik i skole i Graamose og var derefter beskæftiget 
ved landbrug samt indenfor murerfaget.

I.E.5.a.
Harry Marcher Hvam er født den 5. september 1935 i Sjørslev. Han blev gift 
den 19. december 1959 i Silkeborg med Ellen Bækgaard Rasmussen, der er 
født den 9. juni 1942 i Nr. Vissing, Veng sogn som datter af tromlefører 
Jens Rasmussen og hustru Else Barfoed.

Bosat: Heimdalsvej 2, Silkeborg.

Harry Marcher Hvam stod efter endt skolegang i lære som typograf, og 
han driver nu Silkeborg Fotosats ApS.

I.E.5.a.l)

Connie Marcher Hvam er født den 1. maj 1960 i Silkeborg.
Bosat: Guldbergsgade 12, Silkeborg.
Connie Marcher Hvam er apoteksassistent.

I.E.5.3.2)
Levi Marcher Hvam er født den 26. august 1962 i Silkeborg.

Bosat: Mejlgade 69, Aarhus C.
Levi Marcher Hvam er EDB-operatør.

I.E.5.b.

Tage Marcher Hvam er født den 30. november 1938 i Sjørslev. Han blev gift 
den 15. september 1963 i Birkerød med Inger Pape, der er født den 16. maj 
1939 i København som datter af overassistent Finn Pape og hustru Elsebeth.

Bosat: Granbakken 48, Hillerød.

I.E.5.b.l) Ulla Pape Hvam er født den 15. december 1966 i København.
I.E.5.b.2) Lone Pape Hvam er født den 12. februar 1971 i København.

I.E.5.C.
Grethe Marcher Hvam er født den 28. juli 1942 i Hvinningdal, Balle sogn. 
Hun blev gift den 30. juli 1960 i Balle med Anders H. Christensen. Ægteska- 



bet blev ophævet i 1968. - Grethe Marcher Hvam tog i 1966 nævneændring fra 
Christensen til Hvam.

Bosat: Aabyhøj.

I.E.5.C.1) Karin Hvam er født den 31. marts 1959 i Aarhus.
I.E.5.C.2) Helle, født den 1. maj 1961 i Viborg.

I.E.5.d.
Jørn Marcher Hvam er født den 20. oktober 1944 i Hørup sogn. Han blev gift 
den 28. januar 1967 i Silkeborg med Grete Kyed Ebbesen, der er født den 
24. maj 1944 i Silkeborg som datter af specialarbejder Valdemar Kyed Ebbe
sen og hustru Rigmor Søndergaard.

Bosat: Ingrids Allé 29, Odense SV.

I.E.6.
Ellen Margrethe Hvam er født den 10. juli 1912 i Graamose, Thorning sogn. 
Hun blev gift med Viktor Pedersen.

Bosat: GI. Stillingvej 2, Skanderborg.

I.E.7.

Tomine Kirstine Hvam er født den 25. november 1914 i Graamose, Thorning 
sogn, og hun døde den 7. januar 1985 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift 
den 23. november 1937 i Grathe med Peter Marius Jensen, der er født den 7. 
september 1907 i Faarvang, Tvilum sogn som søn af landmand Martin Jensen og 
hustru Cecilie Jensen.

Bosat: Fredensgade 18, Kjellerup.
Tomine Kirstine Hvam gik i skole i Graamose. Hun havde plads forskelli

ge steder indtil giftermaalet, blev uddannet som syerske og var paa tilskæ
rerkursus i Viborg, hvorefter hun virkede som hjemmesyerske i Kjellerup, 
indtil hun maatte holde op paa grund af sygdom, som indtraadte i 1976.

Peter Marius Jensen gik i skole i GI. Faarvang. Han stod i lære som 
snedker og tømrer i Vejerslev, var paa skole i Thorsø samt i Hadsten og 
var beskæftiget som svend hos sin læremester i nogle aar. Desuden gennem
gik han et opmaalerkursus paa Roskilde Højskole, og herefter arbejdede han 
som tømrersvend forskellige steder paa Kjellerupegnen, indtil han gik paa 
pension. - Fritidsinteresser: træudskæring og folkedans.



I. E.7.a.
Bodil Jensen er født den 26. marts 1943 i Gjern. Hun blev gift den 11. sep
tember 1965 i Kjellerup med Peder Degnbol Pedersen, der er født den 1. de
cember 1944 i Holstebro som søn af revisor Thomas Degnbol Pedersen og hu
stru Selma Alderslev.

Bosat: Toftestien 6, Egaa.
Bodil Jensen gik i skole i Kjellerup og havde desuden et ophold paa 

Levring Efterskole. Hun tjente som husassistent i nogle aar, stod i lære 
som ekspeditrice i en skotøjsforretning i Kjellerup, deltog i fagkurser og 
var paa dekoratørskole, hvorefter hun havde ansættelse som ekspeditrice i 
Aarhus. Desuden arbejdede hun i lædervareafdelingen i Føtex, Silkeborg, in
den hun blev medhjælpende hustru i parrets materialistforretning i Aarhus. 
Senere var hun bl.a. ansat i en børnehave i Skive, og hun er nu medhjælpen

de hustru i mandens firma.
Peder Degnbol Pedersen tog 9. klasse i Holstebro. Han gennemgik uddan

nelse indenfor materialhandel, blev udlært og var derefter beskæftiget 
som sælger indenfor kosmetikbranchen, inden han i 1968 begyndte at drive 
en materialistforretning i Aarhus. Denne forretning blev solgt 3 aar sene
re, da parret flyttede til Skive, og han fik nu ansættelse som sælger ved 
typehusfirmaet Høm Huse, for hvilket han arbejdede i nogle aar. Siden 1974 
har han været beskæftiget ved handel med ejendomme, og i 1986 startede han 
eget firma.

I.E.7.a.l) Lone Degnbol Pedersen er født den 22. februar 1968 i Silkeborg. 
I.E.7.a.2) Kasper Degnbol Pedersen er født den 2. maj 1973 i Skive.

I.E.7.b.
Inger Jensen er født den 20. juli 1950 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev 
gift den 21. februar 1976 i Kjellerup med Peter Bækgaard Jensen, der er 
født den 4. april 1954 i Aarhus, Sankt Johannes sogn som søn af købmand 
Aage Emanuel Jensen og hustru Ragna Jensen.

Bosat: Skæring Skolevej 127, Egaa.
Inger Jensen gik i skole i Kjellerup og bestod nysproglig studentereksa

men paa Viborg Katedralskole. Hun opholdt sig i England og Holland fra 
1969 til 1971, og efter at have gennemgaaet uddannelse til fysioterapeut 
arbejdede hun i Hald Ege ved Viborg samt paa Farsø Sygehus indtil 1976.



Siden har hun været beskæftiget forskellige steder i Aarhus, fra 1983 paa 
et plejehjem.

Peder Bækgaard Jensen tog realeksamen i Aarhus, blev udlært som tømrer 
og aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i København. Siden 1976 
har han arbejdet som tømrersvend.

I.E.7.b.l) Christian Bækgaard Jensen er født den 16. juli 1976 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

I.E.7.b.2) Søren Bækgaard Jensen er født den 30. maj 1980 i Aarhus, Sankt 
Johannes sogn.

I.E.8.
Thora Helene Hvam er født den 14. marts 1919 i Graamose, Thorning sogn. 
Hun blev gift den 9. maj 1942 i Kjellerup med Ejnar Nielsen Brix, der er 
født den 15. april 1914 i Kjellerup, Hørup sogn som søn af lokomotivfører 
Niels Christian Nielsen Brix og hustru Kristine Poulsen Pedersen.

Bosat: Sindingsgade 31, Kjellerup.
Thora Helene Hvam gik i skole i Graamose, lærte husgerning og var sene

re beskæftiget ved omsorgsarbejde paa plejehjemmet i Engesvang.
Ejnar Nielsen Brix gik i skole i Kjellerup, blev udlært som tømrer og 

begyndte senere som selvstændig tømrermester.

I.E.8.a.
Niels Aage Brix er født den 17. oktober 1942 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 

blev gift med Aase Bredgaard.
Bosat: Blaagranen 16, Kjellerup.
Niels Aage Brix er ingeniør, og Aase Bredgaard er damefrisør.

I.E.8.b.
Ebbe Brix er født den 7. april 1945 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift 
den 2. september 1967 i Hinge med Irma Kristensen, der er født den 7. de
cember 1945 i Astrup, Hinge sogn som datter af arbejdsmand Erhardt Kristen

sen og hustru Olga Jespersen.
Bosat: Skovly 15, Odder.
Ebbe Brix er ingeniør, og Irma Kristensen er kontorassistent.

I.E.8.b.l) Mette Brix er født den 13. februar 1968 i Fredericia.



I.E.8.C.
Hugo Brix er født den 8. juli 1949 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift 
den 12. februar 1977 i Kjellerup med Lis Birgit Pedersen, der er født den 
14. februar 1951 i Sorø som datter af agronom Viggo Pedersen og hustru Jo
hanne Jessen.

Bosat: Fynsgade 59, Herning.
Hugo Brix er bygningskonstruktør, og Lis Birgit Pedersen er børnehave

pædagog.

I.E.8.C.1) Søren Brix er født den 20. april 1976 i Herning.
I.E.8.C.2) Peter Brix er født den 13. august 1980 i Herning.

I.E.9.

Alfred Villy Hvam er født den 27. marts 1920 i Graamose, Thorning sogn. 
Han blev gift den 26. december 1946 i Horsens med Elly Gudrun Andersen, 
der er født den 16. september 1919 i Horsens som datter af tømrer Otto Ak
sel Hagbart Andersen og hustru Kristine Jensen.

Bosat: Danasvej 22, Horsens.
Alfred Villy Hvam er arkitekt.

I.E.9.a.
Keld Otto Hvam er født den 4. december 1949 i Horsens. Han blev gift den 
12. august 1972 i Horsens med Elsebeth Bornholt Wollenberg, der er født den 
14. februar 1951 i Horsens som datter af skatteinspektør Esben W.B. Wollen
berg og hustru Gudrun H. Wissenberg.

I.E.9.a.l) Connie Merethe Hvam er født den 14. august 1974 i Aarhus, Sankt 
Johannes sogn.

I.E.9.b.
Hanne Birgitte Hvam er født den 17. januar 1954 i Horsens.

I.F.
Mathilde Margrete Nielsen er født den 20. juni 1883 i Christianshøj, Kra
gelund sogn, og hun døde den 27. august 1964 i Kragelund sogn. Hun blev 
gift den 16. marts 1910 i Kragelund med Jens Peter Villemann. Han er født 
den 15. oktober 1883 paa Paarup Hede, Funder sogn som søn af jernbanearbej-

^4



der Jes Røkus Chi non Villemann og hustru Ottomine Kirstine Jensen, og han 
døde den 15. marts 1962 i Kragelund sogn.

Jens Peter Villemann nævnes ved giftermaalet som tjenestekarl i Enges
vang og var derefter husmand i Kragelund sogn.

I ægteskabet er datteren I.F.l.

I.F.l.

Else Margrethe Ottomine Kirstine Villemand er født den 11. januar 1911 i 
Christianshøj, Kragelund sogn, og hun døde i 1973 i Silkeborg. Hun blev 
gift den 20. november 1934 i Kragelund med Hans Nielsen, der er født den 
4. juli 1912 i II 1er, Grønbæk sogn som søn af arbejdsmand Vilhelm Nielsen 
og hustru Ollegaard Laursen.

Bosat: Komosevej 11, Charlottenlund, Kjellerup.
Else Margrethe Ottomine Kirstine Villemand gik i skole i Frederiksdal 

og tjente herpaa som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
var medhjælpende hustru.

Hans Nielsen gik i skole i Silkeborg og Gjern. Han var beskæftiget in
denfor murerfaget samt ved landbrug, inden han i 1944 købte ejendommen i 
Charlottenlund, som drives alsidigt, og sideløbende med driften arbejdede 
han i tørvemosen i en del aar.

I.F.l.a.
Harry Villemand Nielsen er født den 7. maj 1935 i Silkeborg. Han blev gift 
den 30. marts 1961 i Grathe med Anna Johansen, der er født den 15. maj 
1941 i Hauge ved Kjellerup som datter af Anker Johansen og hustru Johanne 
Nielsen.

Bosat: Viborgvej 10, Silkeborg.
Harry Villemand Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Han var beskæftiget 

ved landbrug, og efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia samt at 
have arbejdet paa maskinstation havde han en tankstation i Viborg i for
pagtning, inden han begyndte som taxavognmand i Silkeborg. Som saadan vir
kede han i 12 aar, og efter at have kort som turistbuschauffør i 3 aar 
startede han som vognmand med kørsel for Midtjyllands Avis i Silkeborg.

Anna Johansen gik i skole i Hauge. Hun var beskæftiget som husassistent 
paa landet samt som kokkepige paa plejehjemmet i Kjellerup indtil gifter
maalet, efter hvilket hun virkede som hjemmesyerske i 14 aar, og hun er nu 
ansat som køkkenassistent paa restaurant Skovbakken i Silkeborg.



I.F.l.a.l)
Karin Villemand Nielsen er født den 24. maj 1962 i Asmild sogn.

Bosat: Bryndumsvej 10C, Silkeborg.
Karin Villemand Nielsen tog 10. klasse paa Salling Ungdomsskole i Je- 

bjerg. Hun gennemgik EFG-basisaaret paa Silkeborg Handelsskole, og efter 
bl.a. at have været beskæftiget som husassistent i Gjern i 2 aar samt at 
have været beskæftiget paa Silkeborg Turistbureau i en periode var hun paa 
rejselederkursus. I 1986 begyndte hun at arbejde paa Arbejdernes Fællesor
ganisation i Silkeborg. - Karin Villemand Nielsen var med til at starte 
Studie A i 1985 og sad som suppleant i støtteforeningen. Hun var formand 
for HK-Ungdom i Silkeborg fra marts 1985 til april 1986 samt formand for 
Arbejdernes Fællesorganisations ungdomsudvalg fra oktober 1985 til februar 
1986. Endvidere virkede hun som valgsekretær for Socialdemokratiet i Sil
keborg ved kommunevalget i 1985.

I.F.l.a.l)a) Carsten Villemand Nielsen er født den 18. november 1986 i 
Silkeborg.

I.F.l.a.2)
Hanne Villemand Nielsen er født den 4. marts 1964 i Asmild sogn.

Bosat: Spobjergvej 74, Brabrand.
Hanne Villemand Nielsen tog 9. klasse paa Salling Ungdomsskole i Je- 

bjerg, bestod HH-eksamen paa erhvervsøkonomisk linje i 1983 og arbejdede 
derefter indenfor farvehandel i 3 aar, heraf som elev i 2 aar. Hun er nu 
beskæftiget som driftsassistent.

I.F.l.a.3)
Torben Villemand Nielsen er født den 13. marts 1968 i Thorning.

I.F.l.a.4) 
Dorthe Villemand Nielsen er født den 7. februar 1970 i Thorning.

I.F.l.a.5)
Jens Villemand Nielsen er født den 8. januar 1976 i Silkeborg.



I.F.l.a.6)

Søren Villemand Nielsen er født den 26. januar 1977 i Silkeborg.

I.F.l.b.

Arne Peter Villemand Nielsen er født den 9. august 1938 i Silkeborg.
Bosat: Komosevej 11, Charlottenlund, Kjellerup.
Arne Peter Villemand Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Han var beskæf

tiget ved landbrug hjemme samt ved arbejde i tørvemosen og har siden 1969 
været tekstilarbejder hos Kaj Neckelmann. Sideløbende arbejder han paa 
barndomshjemmet i Charlottenlund.

I.F.l.c.

Hans Regner Villemand Nielsen er født den 4. juli 1951 i Charlottenlund, 
Kragelund sogn. Han blev gift den 9. maj 1981 i Karup med Else Marie Eske- 
rod. Ægteskabet blev ophævet i 1985.

Bosat: Havredalsvej 2, Frederiks, Karup J.
Hans Regner Villemand Nielsen gik i skole i Frederiksdal og Kragelund 

samt i Silkeborg, hvor han tog 9. klasse. Herefter arbejdede han paa an
delsslagteriet i Silkeborg i 2 aar, inden han begyndte som tjenestegørende 
i Karup, hvor han nu er overkonstabel og beskæftiget ved brandtjenesten. 
- Fritidsinteresse: hesteopdært.

I.F.l.c.l) Tanja Nielsen er født den 1. december 1981 i Viborg.

I.G.
Jens Kristian Nielsen (Wacherhausen) er født den 1. november 1886 i Chri- 
stianshøj, Kragelund sogn, og han døde den 30. oktober 1976 paa plejehjem
met i Engesvang. Han blev gift den 23. april 1911 i Rødovre med Ane Inge
borg Pedersen. Hun er født den 10. marts 1891 i Islev ved København, og 
hun døde den 7. februar 1955 i Engesvang.

Jens Kristian Nielsen (Wacherhausen) blev efter endt skolegang oplært 

ved landbrug hjemme og drev senere en naboejendom til fødehjemmet i Chri- 
stianshøj. Ejendommen var paa ca. 35 tdr. land og blev solgt til fremmede 
i 1952, da parret bosatte sig i hus i Engesvang.

Ane Ingeborg Pedersen havde inden giftermaalet plads som mejerske paa 
Klode Mølle Mejeri og var derefter medhjælpende hustru.

I ægteskabet er børnene I.G.1.-I.G.10.



I.G.l.
Jacob Arne Nielsen er født den 18. oktober 1911 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og han døde som ugift den 27. juli 1979.

Jacob Arne Nielsen arbejdede hjemme paa fødegaarden i Christianshøj. 
Senere flyttede han med forældrene til Engesvang.

I.G.2.
Svend Aage Nielsen er født den 9. november 1913 i Christianshøj, Kragelund 
sogn. Han blev gift den 26. januar 1947 i Kragelund med Gerda Vindal Erik
sen, der er født den 7. august 1912 i Kragelund som datter af uddeler Fre
derik Eriksen og hustru Johanne Rasmussen.

Bosat: Frederiksdalvej 66, Silkeborg.
Svend Aage Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Han var beskæftiget ved 

landbrug hjemme samt som løsarbejder, inden han startede egen vognmandsfor
retning i Frederiksdal i 1932, og desuden købte han en grusgrav i 1949. 
Begge dele drev han indtil 1986.

Gerda Vindal Eriksen gik i skole i Kragelund. Hun var beskæftiget hjem
me i en periode samt som husassistent hos fremmede i 4 aar, og efter at 
have virket som kommis i Kragelund Brugsforening indtil giftermaalet blev 
hun medhjælpende hustru.

I.G.3.
Elly Bente Margrethe Nielsen er født den 14. juni 1915 i Christianshøj, 
Kragelund sogn.

Bosat: Tjørnevej 24, Engesvang.
Elly Bente Margrethe Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Hun tjente som 

husassistent i København og var senere beskæftiget som medhjælper paa hen
holdsvis børnehjemmet i Firgaarde ved Ry, skolehjemmet i Klintebjerg paa 
Fyn, plejehjemmet i Gentofte og plejehjemmet i Engesvang indtil 1977.

I.G.4.
Margrethe Nielsen er født den 14. april 1917 i Christianshøj, Kragelund 
sogn. Hun blev gift den 8. april 1952 i Thorning med Børge Vagner Mikkel
sen, der er født den 10. april 1922 i Elling, Funder sogn som søn af boels
mand Michael Mikkelsen og hustru Danine Kirstine Andersen.

Bosat: Asklevvej 4, Them.



Margrethe Nielsen gik i skole i Frederiksdal og var herpaa beskæftiget 
som husassistent indtil giftermaalet, dels hjemme og dels ude. Efter gif
termaalet blev hun medhjælpende hustru.

Børge Vagner Mikkelsen gik i skole i Funder Kirkeby, blev oplært ved 
landbrug og købte i 1952 ejendommen i Asklev paa 14 tdr. land, hvortil 
han senere lejede yderligere 20 tdr. land. Ejendommen drives som alsidigt 
landbrug.

I.G.4.a.

Carsten Mikkelsen er født den 15. juni 1953 i Akslev, Them sogn. Han blev 
gift den 28. maj 1983 i Brande ved Them med Lene Nielsen, der er født den 
12. oktober 1954 i Kjellerup, Hørup sogn som datter af tarmsvend Ingvard 
Nielsen og hustru, tarmrenser Birthe Haagensen.

Bosat: Smedebakken 15, Them.
Carsten Mikkelsen tog realeksamen i 1970. Han blev udlært som elektri

ker i 1974, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet i 1974- 
1975 begyndte han at arbejde som elmontør.

Lene Nielsen gik i skole i Kjellerup i 10 aar, havde et ophold paa Rød
ding Højskole i 1973 og blev færdiguddannet som pædagog fra Viborg Børne
haveseminarium i 1978. Siden har hun arbejdet som børnehavepædagog for
skellige steder, nu i Them Børnehave.

l.G.4.a.l) Jacob Nalaka Mikkelsen er født den 19. juni 1984 i Columbo, Sri 
Lanka.

I.G.4.a.2) Maria Sagaya Mikkelsen er født den 17. april 1987 i Columbo, 
Sri Lanka.

I.G.5.
Hans Nielsen er født den 17. oktober 1918 i Christianshøj, Kragelund sogn, 
og han døde den 12. juni 1985 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 
27. juli 1946 i Kragelund med Mary Nielsen, der er født den 29. januar 
1915 i Gjern som datter af gaardejer Niels Jensen Nielsen og hustru Ane 

Marie Kirstine Sørensen.
Bosat: Jernbanegade 18, Kjellerup.
Hans Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Han arbejdede som landbrugs

medhjælper, dels hjemme og dels ude, kørte mælketur og var senere beskæf
tiget som chauffør for en broder, for hvem han kørte torv og grus. Herpaa 



havde han ansættelse som chauffør i Kjellerup, afbrudt af en periode efter 
giftermaalet, hvor han drev egen taxaforretning.

Mary Nielsen gik i skole i Gjern. Hun var beskæftiget som husassistent 
samt som kokkepige indtil giftermaalet, efter hvilket hun bl.a. virkede som 
servitrice, og i 20 aar fra 1951 havde hun ansættelse paa et tarmrenseri.

I.G.5.a.
Jens Christian Nielsen er født den 13. april 1950 i Kjellerup, Hørup sogn. 

Han blev gift den 9. marts 1974 i Kjellerup med Kirsten Petersen, der er 
født den 13. august 1952 i Aabenraa som datter af arbejdsmand Johannes 
Christian Petersen og hustru, hjemmehjælper Martha Davidsen.

Bosat: Jernbanegade 7, Kjellerup.
Jens Christian Nielsen tog 8. klasse i Kjellerup. Han var beskæftiget 

som chaufførmedhjælper i Brønderslev, inden han begyndte at køre gummiged 
i farbroderens grusgrav, og fra 1968 virkede han som chauffør for farbrode
ren. I 1976 kom han til Viborg, og han var nu ansat som lastvognschauffør 
i en periode, inden han i 1977 startede egen forretning i Kjellerup. For
retningen drives med 3 lastvogne.

Kirsten Petersen gik i skole i Aabenraa. Hun var beskæftiget som husas
sistent samt ansat paa en skofabrik i Aabenraa, inden hun i 1971 kom til 
Kjellerup, hvor hun blev ansat paa en møbelfabrik, og senere virkede hun 
bl.a. som syerske, inden hun begyndte at arbejde i tarmrenseriet paa slag
teriet i Bjerringbro.

I.G.6.
Anna Nielsen er født den 7. september 1921 i Christianshøj, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 10. oktober 1943 i Kragelund med Frederik Christensen, 
der er født den 28. april 1920 i Duelund, Sjørslev sogn som søn af landmand 
Andreas Christensen og hustru Gertrud Marie Pedersen.

Bosat: Brorsonsvej 27, Herning.
Anna Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Hun arbejdede som husassistent 

forskellige steder samt som stuepige og servitrice paa hotellet i Kjelle
rup indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

Frederik Christensen gik i skole i Kjellerup. Han blev udlært som slag
ter samme sted, arbejdede som slagtersvend i Silkeborg og drev fra sit 21. 
aar til 1965 egen slagterforretning i henholdsvis Engesvang og Herning, 
førstnævnte sted indtil 1957. Senere købte han Princess Hotel i Herning,

a.oi 



og paa et tidspunkt begyndte han at drive ejendomshandel bl.a. med gaarde, 
som han købte og derefter solgte til udstykning. I 1967 startede han Nord
byens Ejendomskontor, Herning. - Frederik Christensen har været formand 
for slagtermesterforeningen i Herning, kasserer for Slagterringens Ind
købscentral samme sted og direktør for Herning offentlige Slagtehus.

I.G.6.a.

Hardy Christensen er født den 1. marts 1945 i Engesvang, og han døde i 
1961.

I.G.6.b.
Ingolf Allan Christensen er født den 12. oktober 1950 i Engesvang.

Bosat: Th. Nielsens Gade 21, Herning.
Ingolf Allan Christensen tog 8. klasse, bestod handelseksamen og var 

senere selvstændig taxavognmand i ca. 3 aar. Han er nu træindustriarbej

der.

I.G.6.c.
Freddy Christensen.

Bosat: Ringkøbingvej 113, Herning.

I.G.7.
Erna Nielsen er født den 31. januar 1923 i Christianshøj, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 6. april 1950 i Kragelund med Karl Flarup. Han er født 
den 29. januar 1910 i Rødding ved Viborg som søn af landmand Hans Flarup 
og hustru Andrea, og han døde den 2. oktober 1972 i Bøgild, Thorning sogn.

Bosat: Arndalsvej 383, Silkeborg.
Erna Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Hun var beskæftiget som kokke

pige paa Hotel Dania i Kjellerup indtil 1940 samt som smørrebrødsjomfru 
paa Hotel Hadsund i nogle aar og havde derefter plads som husjomfru paa 
henholdsvis Stenals paa Djursland og Rathlousdal i Odder fra 1943 til 1948. 
Herpaa virkede hun som kogekone forskellige steder i Kjellerup indtil 1976, 
først paa restaurant Skovbakken samt paa Hotel Dania og fra 1951 paa Mad
sens Hotel. Endvidere gennemgik hun sygehjælperkursus paa Kjellerup Syge
hus i 1953-1954.



Karl Flarup gik i skole i Rødding. Han var beskæftiget som landbrugs
medhjælper forskellige steder indtil midten af 1930erne, afbrudt af mili
tærtjeneste i Viborg i 1930-1931, og derefter virkede han som nattevægter 
og karl paa statsungdomshjemmet Bøgildgaard ved Kjellerup i nogle aar. I 
1938 havde han et 7 maaneders ophold paa Hindsholm Højskole, hvor han blev 
forstuddannet, og han kom nu tilbage til Bøgildgaard, hvor han havde an
sættelse som arbejdsleder (skov og husflid) indtil sin død. - Fra 1940 til 
1942 var han overflyttet til Broskovgaard med 10 elever paa grund af 2. 
verdenskrig, og desuden gennemgik han forskellige pædagogiske kurser.

I.G.7.a.
Ingeborg Flarup er født den 6. juli 1956 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun le
ver sammen med Ole Jensen, der er født den 19. februar 1948 i Rødding ved 
Balling som søn af skomager Alfred Jensen og hustru Ellen Nielsen.

Bosat: Egelunden 63, Esbjerg 0.
Ingeborg Flarup bestod HF-eksamen i Viborg, gennemgik uddannelse til 

socialraadgiver paa Den Sociale Højskole i Esbjerg fra 1977 til 1980 og 
har siden været ansat ved Ribe Kommune.

Ole Jensen kom efter endt skolegang i lære som automekaniker. Han blev 
udlært i 1969, gennemgik senere uddannelse til børnehavepædagog paa Viborg 
Børnehaveseminarium og har siden 1977 arbejdet forskellige steder, bl.a. 
som leder af Graadyb Fritidshjem fra 1984 til 1986. I april 1987 blev han 
ansat paa Esbjerg Kommunes Beboerhus, Hedelund.

I.G.8.
Otto Nielsen er født den 23. maj 1924 i Christianshøj, Kragelund sogn. 
Han blev gift den 2. april 1977 i Kjellerup med Anna Lise Nielsen, der er 
født den 13. juli 1928 i Duelund, Sjørslev sogn som datter af gaardejer 
Marinus Nielsen og hustru Leonora Alfrida Iversen.

Bosat: Stadion Allé 19, Kjellerup.
Otto Nielsen gik i skole i Frederiksdal. Han var beskæftiget ved land

brug hjemme samt som medhjælper i broderen Svend Aages vognmandsforretning 
i Frederiksdal, og efter at have aftjent sin værnepligt i København fort
satte han med at køre som chauffør for broderen. Senere arbejdede han i 
grusgrav i 13 aar, indtil han gik paa efterløn.



Anna Lise Nielsen gik i skole i Ungstrup samt i Vattrup og var herpaa 
beskæftiget ved husligt arbejde, dels hjemme og dels ude. I 1972 blev hun 
ansat i vaskeriet paa Kjellerup Sygehus.

I.G.9.
Vera Nielsen er født den 17. oktober 1927 i Christianshøj, Kragelund sogn, 
og hun døde som enke den 19. august 1986 paa Kjellerup Sygehus. Hun var 
gift med Ejnar Knudsen.

Ejnar Knudsen var 1 il lebil vognmand i Glejbjerg og drev senere en syma
skineforretning i Løgstør. - Som enke bosatte Vera Nielsen sig i Kjellerup.

I ægteskabet er plejedatteren Lene, der er bosat paa Sjælland.

I.G.10.
Edith Nielsen er født den 19. juni 1931 i Christianshøj, Kragelund sogn. 
Hun blev gift den 28. august 1970 i Koge med Preben Stensel. Han er født 
den 25. juni 1926 i Struer som søn af remisearbejder Niels Chr. Jensen og 
hustru Anna, og han døde den 27. marts 1985 i Køge.

Bosat: Lykkebækparken 80, Køge.
Edith Nielsen er plejerske, og Preben Stensel var formand.

I.G.lO.a. Tanja Stensel er født den 23. september 1970 i Nr. Dalby.

II. Søren Nielsen Wacherhausen

er født den 15. september 1844 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han dø

de samme dag.



I.
3acob Nielsen Wacherhausen og Else Margrethe Christensen

l.B.
Mariane Nielsen og Karl Kristian Nielsen Skov



I.B.
Mariane Nielsen og Karl Kristian Nielsen Skov med familie



I.B.1.
Niels K. N. Skov og
Karen Marie Kirstine 
Nielsen

I.B.1.a.
Arne Skov og Inger Sørensen

I.B.I.b.
Viggo Skov og Bodil Linnebjerg

l.B.1.c.
Gerda Skov

I.B.I.e.
Børge Skov og
Lissy Liin Kristensen

I.B.2.
Jacob Kristian N. Skov og 
Ane Marie Siggaard



I.B.2.a.
Lydia Nielsen Skov og 
Kaj Carlo V. Mikkelsen

I.B.2.b.
Christian Siggaard Skov og
Ella Marianne Nielsen

I.B.2.C.
Emanuel Siggaard Skov og Lis Pedersen

I.B.2.C.1)
Dette Marie Skov og Søren Bang

I.B.3.
Signe Martha Margr. N. Skov og 
Carl Laurits Nielsen

l.B.4.
Else Margr. K. N.
Skov og Peder 3en- 
sen-Holm

I.B.4.
Else Margrethe K. N. 
Skov, gift Holm- 
Densen



I.B.4.d.
Herdis Holm Jensen og 
Jakob Braad Jensen

I.B.4.e.
Ulla Holm Jensen og 
Kristian Hansen Larsen

I.B.é.b.
Karl Kristian N. 
Skov og Johanne 
Kirstine Gregersen

I.B.6.b.3)
Lene Nielsen Skov og Arne Skov

I.B.Ô.b.Da)
Karsten

I.B.8.
Dagmar Laurine K. N. Skov og 
Hans Christian F. Bech

I.B.8.a.
Ove Bech og
Inge Schou Pedersen



I.B.8.a.
Inge og Marianne Bech

I.B.8.a.1)
Jes Christian Bech

I.B.8.b.
Henny Bech og Jens
Jørgen Lind

I.B.8.b.1)
Peter Lind og Mette Paaske

I.B.8.c.
Ingrid Bech og Svend Spaabæk

I.B.8.C.1)
Jørgen Spaabæk

I.B.9.
Emilie K. Marie N.
Skov og Karl Frede
rik Hansen

I.B.9.
Emilie K. Marie N. 
Skov, gift Hansen



I.B.9.b.
Eleonora Elisabeth Hansen og 
Svend Aage Borrits Kristiansen

l.B.9.b.2)
Ingrid Borrits
Kristiansen

I.B.9.b.4)
Ellen Borrits Kristiansen og
Karsten Grøn

I.B.9.C.
Emil Skov Hansen og 
Aase Marie Kjeldsen

I.B.9.C.3)
Lis Skov Hansen og
Henning Sjørup Nielsen

I.B.9.d.
Søndergaard i Ulfborg



I.B.9.e.
Leo Skov Hansen og 
Britta Møller Hansen

I.B.9.g.
Jenny Marie Hansen og 
Viggo Dalgaard Madsen

I.B.9.g.1)
Conni Skov Simonsen

I.B.9.g.2)
Vinni Simonsen

I.B.9.g.3)
Janni Simonsen

I.B.10
Knud Michael Nielsen Skov og Marie
Jensen

I.B.IO.b. I.B.IO.b.1)
Tove Mariane Skov Inger Skov Søren- 
og Svend Aage Sø- sen
rensen



I.B.10.b.2)
Lone Skov Sørensen

I.B.10.b.3)
Bente Skov Sørensen

I.B.10.d.
Werner Skov og Tove Sørensen

I.B.10.g.
Edel Betty Skov og
Holger Wetche Andersen

I.B.IO.g.1)
3an Wetche Andersen

I.B.10.g.2)
Per Wetche Andersen

I.B.10.g.3)
Pia Wetche Andersen

I.B.11.
Laurits Kristian N. Skov og
Ragnhild Bech



I.B.11.
Laurits Kristian N. Skov i sin forretning

I.B.11.a.
Eberhart Bech Skov og 
Anna Katrine Jensen

I.B.11.a.1)
Annette Jensen Skov 
og Villy Bennetsen

I.B.11.a.2)
Jørgen Jensen Skov 
og Lilian Marianne 
Steffensen



I.B.11.a.3)
Tina Jensen Skov

I.B.11.b.
Johannes Bech Skov og 
Helga Minna M. Jensen

I.B.11.c.1)
Anni Ragna Pedersen og
Leif Arly V. Liin

I.B.11.C.1)
Dennis, Kenneth og Lennarth

I.B.11.c.2)
Jytte Skov Pedersen og 
Per Vindbæk Madsen

I.B.11.c.2)
Masja og Lucas



I.B.11.c.3)
Lars Ole B. Peder
sen og Vivi K. 
Christoffersen

I.B.11.c.3)a)
Lasse Dens Heine Overgaard

I.B.H.d.
Signe Bech Skov og

I.B.11.d.1)
Liselotte Bech Overgaard og Torben
Fisker Pedersen

I.B.11.d.2)
Niels Heine Skov
Overgaard

1.B.11.d.3)
Frans Dørn Skov
Overgaard

I.B.11.e.
Dytte Bech Skov og
Aksel Holm Madsen

I.B.H.f.
Erik Bech Skov og 
Martha Christensen



I.B.11.g.
Dorthe Bech Skov og
Erik Granly Frandsen

I.B.11.g.1)
Trine Birgitte
Frandsen

I.B.11.g.2)
Stine Malene
Frandsen

I.B.12.
Evald Mikael N.
Skov og Anna Fisker

I.B.12.b.
Solveig M. Skov og
Per Helge

I.B.13.
Mourits Peder N. Skov og
Anna Marie Urup

I.B.15.
Valborg Marie Louise Skov og 
Kristian Sigvald Sensen

I.C.
Ane Marie Nielsen og 
Otto Dueholm Sensen

I.C.1.
Elna Dueholm Sensen 
og Niels Hartvig 
Sensen



I«C«1»a«
Richard Hartvig Jensen og 
Jytte Ross Hansen

I.C.1.c.
Henry Hartvig Jensen og Mary Gregersen



I.C.I.d.
Villy Hartvig Jen
sen og Karen Irene 
Nielsen

I.C.1.d.1)
Diana Irene Jensen 
og Henrik R. Niel
sen

I.C.I.d.2)
Laila Hartvig Jensen og Jan Per Bjarne 
Larsen

I.C.1.e.
Harry Hartvig Jensen og
Inger Christensen

I. C. 1. e.
Niels Hartvig Jensen

ft

I.C.3.
Larsine Margrethe D. Jensen og 
Martin Christensen (Hampen) med 
familie

l.C.3.a.1)
Jonna Hampen Chri
stensen og Karl Kr. 
Pedersen

I.C.3.a.2)
Vivi Hampen Chri
stensen og Erling 
B. Lauridsen



I.C.4.a.
Astrid Kathinka Nielsen og 
Jørgen Erik Larsen

I.C.4.
Laurine Dueholm Jensen og 
Harald Karl Rasmus Nielsen

I.C.6.
Jens Dueholm Jensen 
og Ruth Pedersen

I.C.4.a.2)
Jan-Erik Larsen og
Lone E. Johannessen

I.E.
Hansine Nielsen og Thomas Steiner Hvam

I.E.7.
Tomine Kirstine Hvam og 
Peter Marius Jensen



I.E.7.a.
Bodil Jensen og 
Peder Degnbol Pe
dersen

I.E.7.b.
Inger Jensen og
Peter Bækgaard Jensen

I.E.7.b.
Christian og Søren Bækgaard Jensen

I.F.1.
Else Margr. 0. K.
Villemand og Hans 
Nielsen

I.F.I.a.
Harry Villemand Nielsen cc 
Anna Johansen

I.F.1.a.1)
Karin Villemand Nielsen



I. F.1.b.
Arne Villemand Nielsen

I.F.1.c.
Hans Regner V. Nielsen og datte
ren Tanja

I.G.
Jens Chr. Nielsen 
(Wacherhausen) og 
Ane Ingeborg Peder
sen

I.G.4.
Margrethe Nielsen og 
Børge Vagner Mikkelsen

I.G.
Mary og Hans Nielsen, Anna og 
Frederik Christensen og Erna og 
Karl Flarup

I.G.5.a.
3ens Christian Nielsen og 
Kirsten Petersen



III. Søren Nielsen Wacherhausen

er født den 20. november 1845 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han døde 
den 29. maj 1916. Han blev gift den 2. oktober 1872 med Ane Kirstine Chri
stensen. Hun er født den 3. februar 1849 i Ravnholt, Thorning sogn som 
datter af husmand Christen Jespersen og hustru Mette Jensdatter, og hun 
døde den 6. februar 1917.

Søren Nielsen Wacherhausen flyttede i september 1865 fra Kragelund til 
Gedved sogn som skolelærerelev. Senere kom han til Aarhus, hvor han blev 
dimitteret som lærer fra seminariet i 1871, og efter at have været hjælpe
lærer i Iglsø ved Fly samt at have undervist i Christianshøj kom han i no
vember 1876 til Søby, Kobberup sogn, hvor han var lærer og kirkesanger.

I ægteskabet er børnene III.A.-III.H.

III.A.

Niels Nielsen er født den 11. august 1873 i Iglsø, Fly sogn. Han blev gift 
den 3. november 1896 i Kobberup med Kirstine Marie Andersen. Hun er født 
den 2. juni 1877 i Søby, Kobberup sogn som datter af gaardmand Laust Ander
sen og hustru Karen Marie Nielsen, og hun døde den 16. april 1943 i Silke
borg.

Niels Nielsen blev dimitteret som lærer fra seminariet i Ranum i 1894. 
Samme aar begyndte han som lærer i Sæby ved Roslev, og fra 1901 til 1938 
var han lærer og kirkesanger i Handest.

I ægteskabet er børnene 1) Gunhild Esther, født den 26. august 1897, 
død ugift; 2) Sigurd Theodor, født den 1. februar 1899, død ugift; 3) Svend 
Vagn, født den 22. marts 1900, bosat i Sydafrika, 2 børn; 4) Gunnar Emil, 
født den 29. november 1903, gift med Elna og bosat i Silkeborg, 2 børn; 5) 
Astrid Emilie, født den 11. april 1908, død ugift; og 6) Herdis Margrethe, 
født den 1. oktober 1919, gift med Erik Dan Andersen og bosat i Silkeborg, 
2 børn.

III.B.
Mariane Emilie Nielsen er født den 18. maj 1876 i Christianshøj, Krage
lund sogn.

Hun blev konfirmeret i 1890.



III.c.
Kristen Frode Nielsen er født den 5. december 1878 i Søby, Kobberup sogn. 

Han nævnes som lagerforvalter i Silkeborg i 1911.

III.D.

Ane Rasmine Mathilde Nielsen er født den 4. juni 1881 i Søby, Kobberup 
sogn. Hun blev gift med Anton Andersen. Han er født den 6. februar 1875 i 
Vinderslev som søn af gaardmand Søren Kristian Andersen og hustru Sidsel 
Kristine Andersen, og han døde den 18. februar 1922 i Asmindegaarde, Svo- 
strup sogn.

Anton Andersen blev dimitteret som lærer fra seminariet i Silkeborg i 
1897, og efter bl.a. at have været andenlærer i Voel og lærer i Skellerup 
Nygaarde kom han i 1904 til Asmindegaarde, hvor han var lærer indtil sin 
død. - Ane Rasmine Mathilde Nielsen flyttede herefter til Alderslyst.

Børn: 1) Søren Christian, født den 14. juni 1911; 2) Knud, født den 5. 
april 1913; 3) Anna Kirstine, født den 19. juni 1916; og 4) Karen Emilie, 
født den 16. april 1918.

III.E.
Niels Kristian Adolf Nielsen er født den 27. maj 1883 i Søby, Kobberup 
sogn, og han døde den 5. maj 1885 samme sted.

III.F.
Niels Kristian Adolf Nielsen er født den 11. marts 1886 i Søby, Kobberup 
sogn.

Han nævnes som kommis i Skalborg i 1913, som købmand i Kirkeby i 1918 
og senere som lagerforvalter i Aarhus.

III.G.
Holger Nielsen Wacherhausen er født den 22. januar 1889 i Søby, Kobberup 

sogn.
Han nævnes som kommis i Skanderborg i 1916, og efter at have boet i Aar

hus, hvor han var bogholder og kasserer, skal han have bosat sig i Køben
havn.



III.H.
Sigrid Kirstine Nielsen er født den 12. januar 1891 i Søby, Kobberup 
sogn.

Hun nævnes som frøken i Silkeborg i 1911, og efter at have boet i Aar
hus, hvor hun var forretningsdrivende, skal hun have bosat sig i Køben
havn.



IV. Jens Nielsen Wacherhausen

er født den 31. december 1848 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han døde 
den 23. juni 1923 samme sted. Han blev gift den 25. juni 1875 i Kragelund 
med Ane Christensen. Hun er født den 20. september 1854 i Hammerum som 
datter af husmand Christen Laursen og hustru Ane Marie Pedersdatter, og 
hun døde den 6. januar 1928 i Christianshøj, Kragelund sogn.

Jens Nielsen Wacherhausen overtog 1875 fødegaarden i Christianshøj og 
drev den til 1912, da den afhændedes til sønnen Kristian (IV.B.). Derpaa 
havde han en lille ejendom samme sted til 1920, da den afhændedes til bar
nebarnet Jens Andreas (IV.E.l.).

I ægteskabet er børnene IV.A.-IV.J.

IV.A.
Niels Nielsen Wacherhausen, der i 1905 fik navnebevis paa efternavnet Wa- 
cherhausen, er født den 11. juni 1876 i Christianshøj, Kragelund sogn, og 
han døde den 21. april 1937 samme sted. Han blev gift den 10. marts 1905 
i ørre med Laura Lauridsen. Hun er født den 12. oktober 1885 i Holmgaard, 
Orre sogn som datter af husmand Lars Sandgaard Simmelkjær og hustru Mar- 
grete Kirstine Nielsen, og hun døde den 6. december 1973 i Silkeborg.

Niels Nielsen Wacherhausen nævnes efter giftermaalet som henholdsvis 
husmand og boelsmand i Christianshøj.

I ægteskabet er børnene IV.A.1.-IV.A.5., hvoraf den ene blev adopteret 
i 1920.

IV.A.l.
Jens Nielsen Wacherhausen er født den 28. december 1905 i Christianshøj, 
Kragelund sogn, og han døde den 27. september 1969 i Silkeborg. Han blev 
gift den 5. oktober 1930 i Galten med Rigmor Christine Rasmussen, der er 
født den 1. februar 1911 i Skovby, Galten sogn som datter af arbejdsmand 
Jens Christian Rasmussen og hustru Helga Marie.

Bosat: Hjejlevej 12, Silkeborg.
Jens Nielsen Wacherhausen tjente efter endt skolegang som landbrugsmed

hjælper. Senere kørte han som taxavognmand i Frederiksdal samt som rute
bilchauffør i Silkeborg, inden han kom til Hammel, hvor han startede som 
kørelærer. Fra 1956 til ca. 1965 var han kørelærer i Silkeborg.



Rigmor Christine Rasmussen gik i skole i Galten og var herpaa beskæfti
get som tjenestepige indtil giftermaalet, efter hvilket hun har været hjem
mearbejdende husmoder samt medhjælpende hustru.

IV.A.l.a.
Svend Aage Wacherhausen er født den 20. februar 1931 i Galten. Han blev 
gift den 7. juli 1984 i Silkeborg med Inga Vibeke Rønlev-Hansen, der er 
født den 20. juli 1923 i Halling som datter af lærer Hans Albert Hansen 
og hustru Mary Rønlev.

Bosat: Rudbølvej 5, Silkeborg.
Svend Aage Wacherhausen gik i skole i Hammel. Han var beskæftiget ved 

landbrug, men kom under arbejde til skade og mistede sin højre arm. Sene
re har han bl.a. drevet kaninavl. - Fritidsinteresser: fugleopdræt og rej
ser.

Inga Vibeke Rønlev-Hansen gik i skole i Aidt og blev senere dimitteret 
som lærer fra seminariet i Silkeborg. Herefter virkede hun som vikar i 
Funder, og desuden underviste i Viborg i en periode, inden hun i 1946 be
gyndte som lærerinde paa Funder Kirkeby Skole. Senere underviste hun paa 
den nye centralskole i Funder, indtil hun gik paa efterløn. I 1951-1952 
havde hun et ophold paa Danmarks Lærerhøjskole, og hun har deltaget i for
skellige haandarbejdskurser. Endvidere har hun været organist i Funder Kir
ke i nogle aar. - Fritidsinteresse: rejser.

IV.A.l.a.1)
Jan Nielsen, der i 1982 fik navneændring fra Wacherhausen, er født den 4. 
marts 1958 i Alderslyst ved Silkeborg. Han blev gift den 21. august 1982 i 
Gjern med Yrsa Margrethe Thorsø Nielsen, der er født den 20. august 1964 i 
Mollerup, Linaa sogn som datter af Villy Thorsø Nielsen og hustru Inger 
Johanne Ottesen.

Bosat: Søbal levej 61, Galten.

Jan Nielsen tog 9. klasse, aftjente sin værnepligt og har siden arbej
det forskellige steder, bl.a. paa Danfoss i Silkeborg, hvor han er plast
operatør.

Yrsa Margrethe Thorsø Nielsen tog 9. klasse og har siden arbejdet for
skellige steder, nu paa Danfoss i Silkeborg.
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IV.A.l.a.l)a) Heidi Nielsen er født den 1. november 1983 i Silkeborg.

IV.A.l.b.
Lilly Wacherhausen er født den 9. april 1932 i Herskind, Skivholme sogn. 
Hun blev gift den 19. august 1951 i Tvilum med Villy Jensen, der er født 
den 1. februar 1931 i Slagelse. Ægteskabet blev ophævet i 1977.

Bosat: Ejboparken 7, Roskilde.
Lilly Wacherhausen gik i skole i Hammel. Hun var beskæftiget som bager

ekspeditrice samt som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
bl.a. arbejdede i Cornus i 6 aar. Senere var hun værtinde i Gevninge For
samlingshus i 5 aar, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder fra 
1971 til 1977 havde hun ansættelse som hjemmehjælper frem til 1982, da hun 
maatte holde op paa grund af sygdom.

Villy Jensen er taxavognmand.

IV.A.l.b.1)
Kirsten Conni Jensen er født den 11. oktober 1951 i Hammel. Hun levede 
sammen med Jørgen Lindenskov. Han er født den 22. juli 1949 i Lejre, og 
han døde den 11. marts 1972 i Roskilde. Kirsten Conni Jensen var derefter 
gift med Bjarne Jensen i 7 aar, og hun lever nu sammen med Bent Hilding 
Madsen.

Bosat: Helgebakken 72, Roskilde.
Kirsten Conni Jensen er sygehjælper.

IV.A.l.b.l)a) Heidi Lindenskov er født den 13. marts 1971 i Roskilde.
IV.A.l.b.l)b) Ricco Palle Lindenskov Jensen er født den 4. februar 1975 i 

Roskilde.
IV.A.l.b.l)c) Kenn Hilding Madsen er født den 1. januar 1985 i Roskilde.

IV.A.l.b.2)
Annette Jensen er født den 13. maj 1953 i Hammel, og hun døde samme dag.

IV.A.l.b.3)
Susanne Helle Wacherhausen Jensen er født den 14. september 1960 i Tøllø

se.
Bosat: Roskildevænge 51, Roskilde.



Susanne Helle Wacherhausen Jensen tog 9. klasse og var elev paa Faare- 
vejle Efterskole i 1975-1976. Siden har hun været beskæftiget som ekspe
ditrice forskellige steder, nu i Schou-Epa i Roskilde, parfumeriet.

IV.A.l.b.3)a) Kristina Wacherhausen Jensen er født den 14. juni 1986 i 
Roskilde.

IV.A.1.c.
Erik Wacherhausen er født den 30. april 1935 i Hammel. Han blev gift den 
10. juni 1961 i Frederikstad i Norge med Grete Adolfsen, der er født den 
6. juli 1938 i Frederikstad som datter af skibsværftsarbejder Olav Trygved 
Adolfsen og hustru Sine Louise Olsen.

Bosat: Møllegaardsvej 49, Resenbro, Silkeborg.
Erik Wacherhausen gik i skole i Hammel. Han afsluttede uddannelsen til 

tømrer paa Hadsten Haandværkerskole, og efter at have aftjent sin værne
pligt ved ingeniørtropperne i Randers arbejdede han som tømrersvend i Nor
ge. Siden 1961 har han været beskæftiget som tømrersvend i Silkeborg.

Grete Adolfsen tog realeksamen i Frederikstad, var paa handelsskole i 
1 aar og blev udlært som kontorassistent inden giftermaalet, efter hvilket 
hun havde ansættelse som kontorassistent paa Vejlsøhus i Silkeborg indtil 
1969. Desuden var hun beskæftiget som lægesekretær, og siden 1977 har hun 
været ansat paa Silkeborg Seminarium, fra 1986 som overassistent.

IV.A.l.c.l) Ann-Cecilie Wacherhausen er født den 6. august 1978 i Silke
borg.

IV.A.2.
Ane Margrethe Nielsen Wacherhausen er født den 14. februar 1908 i Chri
stianshøj, Kragelund sogn, og hun døde som ugift den 25. juli 1955 ved en 
trafikulykke.

Ane Margrethe Nielsen Wacherhausen var sygehjælper. Hun omkom ved en 
trafikulykke i Lisbjerg sammen med bl.a. sønnen Ejnar (IV.A.2.b.).



IV.A.2.a.
Jens Arne Wacherhausen er født den 5. oktober 1930 i Christianshøj, Krage
lund sogn. Han blev gift den 17. maj 1969 i Tulstrup med Lilly Jacobsen, 
der er født den 4. september 1938 i Tørring, Tulstrup sogn som datter af 
arbejdsmand Thomas Jacobsen og hustru Sigrid Hanne Hansen.

Bosat: Skovvej 24, Brædstrup.
Jens Arne Wacherhausen, der gik i skole i Christianshøj, var beskæfti

get ved landbrug fra sit 12. aar, først paa hjemegnen og senere bl.a. paa 
Fyn. Desuden opholdt han sig i Norge i 11 aar i midten af 1950erne. Ogsaa 
efter giftermaalet arbejdede han ved landbrug i en aarrække, inden han be
gyndte som murerarbejdsmand.

Lilly Jacobsen gik i skole i Tørring ved Ry og var herpaa beskæftiget 
som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun deltog i arbejde 
ved landbrug. Hun er nu dagplejer.

IV.A.2.b.
Ejnar Wacherhausen er født i 1934, og han døde som ugift den 25. juli 1955 
ved en trafikulykke.

IV.A.2.c.
Olav Sørensen Wacherhausen.

IV.A.2.d.
Svend Aage Wacherhausen døde i 1982.

IV.A.3.
Lauritz Sandgaard Nielsen Vakkerhausen er født den 25. februar 1911 i Chri
stianshøj, Kragelund sogn.

Bosat: Plejehjemmet Remstruplund, Silkeborg.
Lauritz Sandgaard Nielsen Vakkerhausen var efter endt skolegang beskæf

tiget som landbrugsmedhjælper samt som chaufførmedhjælper.

IV.A.4.
Richard Wacherhausen, der blev adopteret i 1920, er født den 2. december 

1919 i Balle.



IV.A.5.
Grethe Nielsen Wacherhausen er født den 12. september 1922 i Christians
høj, Kragelund sogn, og hun døde som ugift den 29. juli 1965.

IV.B.

Kristian Laursen Wacherhausen, der i 1905 fik navnebevis paa efternavnet 
Wacherhausen, er født den 11. maj 1878 i Christianshøj, Kragelund sogn. 
Han blev gift den 30. marts 1917 i Kragelund med Marsine Madsen, der er 
født den 2. marts 1891 i Roe, Grønbæk sogn som datter af husmand Mads Pe
dersen og hustru Oline Olesen.

Kristian Laursen Wacherhausen var fra 1912 til 1918 ejer af fødehjemmet 
og nævnes derpaa som arbejdsmand i Brandstrup i 1919. Senere boede han for
skellige steder, bl.a. i Ungstrup, hvor han var landmand.

I ægteskabet er børnene IV.B.1.-IB.B.3.

IV.B.1.
Ester Marie Wacherhausen er født den 10. april 1918 i Engesvang. Hun blev 
gift den 5. november 1938 i Sahl med Sigfred Magnus Pedersen, der er født 
den 18. september 1907 i Tostrup, Vel lev sogn som søn af murer Peder Pe
dersen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Fælledvej 9, Ulstrup.
Ester Marie Wacherhausen gik i skole i Sahl. Hun var beskæftiget som 

husassistent og butiksmedhjælper indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
havde forskelligt arbejde, og i aarene fra 1948 hjalp hun til som foder
mesterkone. Fra 1955 til 1984 havde hun ansættelse som rengøringsassistent 
paa Ulstrup Skole.

Sigfred Magnus Pedersen gik i skole i Tostrup. Han var beskæftiget som 
landbrugsmedhjælper, teglværksarbejder og murerarbejdsmand indtil 1948, 
og efter at have haft plads som fodermester forskellige steder, bl.a. paa 
Rosenfeldt, begyndte han igen som murerarbejdsmand, nu i Bjerringbro. I 

1957 maatte han holde op paa grund af en arbejdsulykke.

IV.B.l.a.
Kirsten Wacherhausen Pedersen er født den 31. juli 1944 i Kjellerup, Hø
rup sogn. Hun blev gift med Leif Christensen.

Bosat: Vedbyholm 112, Hvidovre.
Parret har 2 børn.



IV.B.2.
Einer Marius Christian Wacherhausen er født den 11. december 1919 i Brands
trup, Vindum sogn, og han døde i Kjellerup, Hørup sogn.

IV.B.3.
Willy Elvin Wackerhausen er født den 19. august 1926 i Ungstrup, Thorning 

sogn. Han blev gift den 17. november 1957 i Kjellerup med Lis Bødskov Pe
dersen, der er født den 1. november 1940 i Silkeborg som datter af Simon 
Bødskov Pedersen og hustru Gerda Knudsen Drejer.

Bosat: Fussingbjerg 3A, Gjern.
Willy Elvin Wackerhausen gik i skole i Sahl, Bjerringbro og Vattrup.

Han tjente som landbrugsmedhjælper og var senere beskæftiget ved tørvebrug, 
inden han i 1947 begyndte at køre som chauffør.

Lis Bødskov Pedersen gik i skole i Silkeborg. Hun tjente som husassi
stent inden giftermaalet, efter hvilket hun var beskæftiget ved forskel

ligt, og i midten af 1970erne gennemgik hun uddannelse til sygehjælper. 
Som saadan har hun siden arbejdet paa henholdsvis Remstruplund og Kejl- 
struplund i Silkeborg. I 1976-1977 tog hun 8. og 9. klasse om eftermidda
gen. - Lis Bødskov Pedersen har været tillidskvinde for D.K.A. i en aar- 
række og er formand for Boligforeningen Fussingbjerg i Gjern.

IV.B.3.a.
Ejner Kristian Marius Wackerhausen er født den 9. august 1957 i Kjellerup, 
Hørup sogn. Han blev gift den 4. juni 1983 i Laasby med Lene Margrethe An
dersen, der er født den 14. november 1962 i Skanderborg som datter af 
gaardejer Søren Peder Andersen og hustru, hjemmehjælper Bodil Margrethe 
Nielsen.

Bosat: Hindbjergvej 20, Hindbjerg, Kjellerup.
Ejner Kristian Marius Wackerhausen gik i skole i Gjern. Han var beskæf

tiget som landbrugsmedhjælper samt som chaufførmedhjælper og har siden kørt 
som chauffør for forskellige firmaer, nu for betonvarefabrikken i Faarup. 
- Sin værnepligt aftjente han i Karup.

Lene Margrethe Andersen gik i skole i Laasby og var desuden elev paa 
købmandsskolen i Aarhus i 1 aar. Hun havde ansættelse som køkkenassistent



gennemgik hun uddannelse til gartner, dels i Hammel og dels paa Beder 
Gartnerskole.

IV.B.3.b.
Per Wackerhausen er født den 13. juli 1958 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
lever sammen med Britt Christiansen, der er født den 19. august 1960 som 
datter af salgschef Willy Alfred Christiansen og hustru, interviewer Bir
the Anny Nielsen.

Bosat: Hindbærhaven 3, Lystrup.
Per Wackerhausen gik i skole i Bøvlingbjerg, Kjellerup og Gjern. Han 

var beskæftiget som maskinfører i forskellige grusgrave indtil 1977, og 
efter at have været ansat som maskinfører og chauffør hos Erik Myhre samt 
at have aftjent sin værnepligt i 1978 kørte han som chauffør for Søren Pe
dersen indtil 1982. Herpaa var han selvstændig vognmand i nogle aar, og i 
1985 begyndte han som chauffør for Torben Huss i Lystrup.

Britt Christiansen tog realeksamen i Sejs i 1977. Hun havde et 9 maane- 
ders ophold paa Malling Landbrugsskole, gennemgik EFG-basisaaret paa Sil
keborg Handelsskole og havde derefter ansættelse paa H.M. Møbelfabrik i 

Thorsø fra 1980 til 1983, først som kontorelev og sidst som kontorassi
stent. Desuden virkede hun som afløser for sygehjælpere paa hvilehjemmet 
i Faarvang, og fra 1986 har hun været under uddannelse til teknisk assi
stent, dels paa Aarhus Tekniske Skole og dels paa Terma Electronic.

IV.B.3.b.l) Lonnie Wackerhausen er født den 23. september 1979 i Silkeborg. 
IV.B.3.b.2) Kitt Wackerhausen er født den 16. april 1985 i Silkeborg.

IV.B.3.c.
Niels Ole Wackerhausen er født den 25. oktober 1959 i Kjellerup, Hørup 
sogn. Han lever sammen med Kia Uldahl Laulund, der er født den 29. juni 
1969 i Frederikssund som datter af arbejdsmand Ole Laulund og hustru Jon
na Uldahl.

Bosat: Skibsted 325, Veksø Sjælland.
Niels Ole Wackerhausen er arbejdsmand.



IV.B.3.C.1) Kent Uldahl Laulund er født den 16. august 1986 i Hillerød.

IV.B.3.d.
Kate Bødskov Wackerhausen er født den 8. februar 1961 i Kjellerup, Hørup 
sogn. Hun blev gift den 23. august 1986 i Skannerup med Jens Ove Toftgaard, 
der er født den 14. juli 1951 i Hammerum, Gjellerup sogn som søn af meka
niker Poul Frede Toftgaard og hustru Elly Steffensen Nørgaard.

Bosat: Nørretorp 166, Gjellerup.
Kate Bødskov Wackerhausen gik i skole i Gjern og Faarvang, ialt 9 aar. 

Hun var bl.a. beskæftiget som husassistent og bagerekspeditrice samt som 
rengøringsassistent indtil 1985, da hun begyndte som hjemmesyerske, og des
uden har hun kort turistbus i sin fritid i flere aar. - Hun har været med
lem af hjemmeværnet i Hammerum siden 1980.

Jens Ove Toftgaard tog 10. klasse i Hammerum i 1968 og bestod handels
eksamen paa Herning Handelsskole i 1969. Han blev udlært som mekaniker hos 
faderen i Hammerum i 1973 og har siden arbejdet som saadan samme sted, af
brudt af militærtjeneste ved Hærens Materielkommando i Fredericia og Næst
ved i 1974-1975. Desuden har han kørt turistbus i sin fritid i flere aar. 
- Han har været medlem af hjemmeværnet i Hammerum siden 1975.

IV.B.3.d.l) Bill Willy Bødskov Wackerhausen er født den 11. april 1980 i 
Herning.

IV.B.3.d.2) Anne Bødskov Holdgaard er født den 14. januar 1982 i Herning.

IV.B.3.e.
Maibritt Bødskov Wackerhausen er født den 24. februar 1963 i Kjellerup, 
Hørup sogn. Hun blev gift med Jørgen Hestbæk Poulsen (se supplement bag i 
bogen.

IV.B.3.f.
Jan Wackerhausen er født den 30. december 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

IV.B.3.g.
Tina Bødskov Wackerhausen er født den 1. november 1977 i Aarhus, Sankt Jo
hannes sogn.
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IV.c.
Mariane Kristine Nielsen er født den 7. november 1880 i Christianshøj, 
Kragelund sogn, og hun døde i slutningen af juli maaned 1959 paa Kjellerup 
Sygehus. Hun blev gift den 4. december 1901 i Kragelund med Christen Frau- 
sing Hansen. Han er født den 11. januar 1872 paa Faarvang Mark, Tvilum 
sogn som søn af husmand Peder Hansen og hustru Kirsten Sørensen, og han 
døde den 30. januar 1961 paa hvilehjemmet i Kjellerup, Hørup sogn.

Mariane Kristine Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent 
forskellige steder indtil giftermaalet og var herpaa medhjælpende hustru 
ved parrets landbrug paa Serup Mark.

Christen Frausing Hansen byggede ved giftermaalet en ejendom paa Serup 
Mark, og sideløbende med driften af ejendommen gik han ud som daglejer. 
Desuden kørte han mælk til Serup mejeri i mange aar. - Parret boede senere 
i hus i Vinderslev, inden begge tog ophold paa hvilehjemmet i Kjellerup.

I ægteskabet er børnene IV.C.1.-IV.C.11.

IV.C.1.
Peder Frausing, der i 1962 tog navneændring fra Frausing Hansen, er født 
den 13. marts 1902 i Christianshøj, Kragelund sogn. Han blev gift den 6. 
maj 1929 i Kjellerup med Nielsine Marie Jensen, der er født den 6. maj 
1906 paa Hønholt Mark, Vinderslev sogn som datter af gaardejer Martin Jen
sen og hustru Else Kirstine Pedersen.

Bosat: Sønder Allé 2, Kjellerup.
Peder Frausing gik i skole i Resdal og Serup. Han tjente som landbrugs

medhjælper forskellige steder fra sit 10. aar, gik desuden paa ungdomssko
le i Kjellerup og købte i 1929 en ejendom i Hingeballe paa 13 tdr. land, 
som han drev alsidigt indtil 1969. Herefter bosatte parret sig i hus i 
Kjellerup. - Peder Frausing har i aarenes løb haft forskellige tillids
hverv, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Hinge mejeri, husmandsforenin
gen og Venstre Vælgerforening, som formand for Hinge Vandværk, som dyrskue- 
dommer og snefoged samt som kasserer i pensionistforeningen i Kjellerup.

Nielsine Marie Jensen gik i skole i Mausing og var bl.a. beskæftiget 
hjemme inden giftermaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.



Eva Frausing, døbt Frausing Hansen, er født den 26. maj 1929 i Hingeballe, 
Hinge sogn. Hun blev gift med Otto Duch Jensen, der er født den 20. maj 
1920 i Holbæk som søn af smedemester Christian Jensen. - Eva Frausing tog 
ved skilsmisse i 1967 navneændring til Frausing.

Bosat: Slotsparken 86, Bagsværd.
Eva Frausing gik i skole i Hinge. Hun var beskæftiget som husassistent 

i 5 aar samt ansat i en isenkramforretning i 2 aar, og efter at have gen
nemgaaet et kursus indenfor kontorfaget havde hun ansættelse paa Postgiro
kontoret i 6 aar. Endvidere arbejdede hun i salgsafdelingen paa Rockwool i 
5 aar, inden hun begyndte som sekretær i landsskatteretten.

Otto Duch Jensen har været ingeniør i forskellige firmaer.

IV.C.l.a.l)
Yvonne Frausing er født den 4. september 1952 i København, Sankt Johannes 
sogn. Hun blev gift den 26. maj 1973 i København, Østervold sogn med Kell 
Bengt Bengtson, der er født den 21. marts 1951 paa Tagesminde Fødeklinik i 
Gentofte som søn af pædagog Børge Sigfred Bengtson og hustru Else Edith 
Nielsen.

Bosat: Damagervænge 44, Greve Strand.
Yvonne Frausing tog 9. klasse. Hun gennemgik kontoruddannelse i firmaet 

Urania Cykler og Radio, og efter at have haft ansættelse i firmaet Sal ko 
Import i 5 aar samt ved Greve Kommune i 5 aar begyndte hun som assistent 
ved Københavns Politi.

Kell Bengt Bengtson tog 9. klasse. Han blev udlært som elektriker, af
tjente sin værnepligt ved flyvevaabnet og har siden været ansat forskellige 
steder, nu som montør i ISS Securitas.

IV.C.l.a.l)a) René Bengtson er født den 4. juli 1975 i Glostrup.

IV.C.l.a.2)
Peter Frausing er født den 20. marts 1956 i København. Han blev gift med 
Lisbeth Ibsen.

Bosat: Ludv. Holsteins Allé 90, Ballerup.
Peter Frausing er prokurist, og Lisbeth Ibsen er bankfuldmægtig.



IV.C.l.b.

Svend Arne Frausing er født den 27. februar 1932 i Hingeballe, Hinge sogn. 
Han blev gift den 29. januar 1961 i Viskum med Anna Elise Jensen, der er 
født den 29. maj 1936 i Nørdam, Skals sogn som datter af husmand Johannes 
Jensen og hustru Kirsten Marie Andersen Leth.

Bosat: Jagtvej 17, Hammerum, Herning.
Svend Arne Frausing gik i skole i Hinge og var herpaa beskæftiget ved 

landbrug, afbrudt af militærtjeneste paa Kronborg, sidst som sergent. Desu
den havde han et ophold paa Tommerup Højskole, og efter at have virket som 
hotel portier samt som tjenestekarl paa Herning-egnen arbejdede han paa et 
mejeri indtil 1962. Siden har han været ansat som strikker paa forskellige 
fabrikker i Herning.

Anna Elise Jensen gik i skole i Viskum og var herpaa beskæftiget som 
husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende 
husmoder. Senere begyndte hun at arbejde som rengøringsassistent.

IV.C.l.b.1)
Ulla Frausing er født den 10. september 1961 i Hammerum, Gjellerup sogn. 
Hun lever sammen med Peder Søndertoft Jensen, der er født den 14. december 
1959 i Eskilstuna i Sverige som søn af lagermand Niels Kjær Jensen og hus
tru, smørrebrødsassistent Karen Søndertoft Pedersen.

Bosat: Gefionsvej 11, Skibbild, Vildbjerg.
Ulla Frausing gik i skole i 10 aar. Hun gennemgik EFG-basisaaret paa 

Herning Handelsskole og havde desuden et 4 maaneders ophold paa Hoptrup 
Højskole, inden hun gennemgik uddannelse til advokatsekretær i Aarhus, 
hvor hun efter endt læretid arbejdede paa et ingeniørkontor i 2 aar. Siden 
har hun været ansat i firmaet Leman Spedition i Herning.

Peder Søndertoft Jensen tog 9. klasse og blev senere udlært som mekani
ker i Holstebro. Efter at have opholdt sig i Grønland og Norge samt at 
have arbejdet i Aarhus blev han ansat indenfor faget i Lind ved Herning.

IV.C.l.b.2)

Pia Frausing er født den 7. november 1963 i Hammerum, Gjellerup sogn.
Bosat: Sjæl landsgade 89, Herning.
Pia Frausing tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og stod derefter



i lære indenfor handel og kontor. Desuden havde hun et I aars ophold paa 
Rønde Højskole. Hun er nu kontorassistent i et tekstilfirmas salgsafdeling.

IV.C.l.b.3) 
Lis Frausing er født den 23. juni 1969 i Hammerum, Gjellerup sogn.

Hun tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret indenfor handel og kontor 
og begyndte derefter som HH-studerende i Herning.

IV.C.l.c.
Yrsa Frausing Hansen er født den 2. marts 1934 i Hingeballe, Hinge sogn. 
Hun blev gift den 6. maj 1954 i Kjellerup med Karl Overgaard, der er født 
den 31. oktober 1925 i Ungstrup, Thorning sogn som søn af husmand Niels 
Peter Overgaard og hustru Cecilie Kristine Mathilde Pedersen.

Bosat: Thorningvej 32, Kjellerup.
Yrsa Frausing Hansen gik i skole i Hinge. Hun gennemgik uddannelse hos 

en isenkræmmer i Kjellerup, og efter at have været hjemmearbejdende husmo
der i en aarrække fik hun ansættelse som ekspeditrice i en farvehandel i 
1979.

Karl Overgaard gik i skole i Ungstrup og Vattrup. Han arbejdede forskel
lige steder, bl.a. hjemme, og efter at have haft et ophold paa Levring Ef
terskole samt at have aftjent sin værnepligt i Aarhus begyndte han som 
postbud i 1944. Senere blev han forfremmet til kontorpakmester, og han har 
været tillidsmand paa postkontoret i Kjellerup i mange aar. - Karl Over
gaard er medlem af ligningskommissionen i Kjellerup. - Fritidsinteresse: 
træarbejde.

IV.C.l.c.l) 
Finn Overgaard.

Bosat: Æblevangen 2B, Smørumnedre, Maaløv.

IV.C.l.c.2)
Gitte Overgaard er født den 12. juni 1960 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Hammershusvej 54, Aarhus V.
Gitte Overgaard tog realeksamen i Kjellerup i 1977 og bestod nysprog

lig studentereksamen paa Viborg Katedralskole i 1980. Hun var beskæftiget 
som afløser paa Kjellerup Postkontor samt som au-pair i Belgien, og efter



at have bestaaet erhvervssproglig korrespondenteksamen i tysk og fransk 
fra Handelshøjskolen i Kolding i 1983 havde hun ansættelse som salgsassi
stent paa Silkeborg Papirfabrik indtil 1985, da hun begyndte at læse til 
erhvervssproglig afgangseksamen i tysk og fransk paa Handelshøjskolen i 
Aarhus. I 1985 blev hun endvidere tilknyttet vikarbureauet Temp-Team i 
Aarhus.

IV.C.2.
Jens Frausing Hansen er født den 8. november 1903 i Serup sogn, og han dø
de den 28. juni 1970 i Esbjerg. Han blev gift i Esbjerg med Helga.

Jens Frausing Hansen var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugs
medhjælper og senere som murer. Han boede i Esbjerg i en lang aarrække.

Ægteskabet var barnløst.

IV.C.3.
Kristian Frausing Hansen er født den 16. november 1905 i Serup sogn, og 
han døde ugift den 10. maj 1966.

IV.C.4.
Henry Frausing Hansen er født den 6. juli 1907 paa Serup Mark, Serup sogn, 
og han døde den 12. juni 1987 i Tirstrup. Han blev gift den 27. april 1930 
i Tirstrup med Marie Elvine Sørensen, der er født den 19. maj 1908 i Rønde, 
Bregnet sogn som datter af gaardejer Martin Sørensen og hustru Theodore 
Kirstine Møller.

Bosat: Nøddehegnet 6, Tirstrup, Ebeltoft.
Henry Frausing Hansen gik i skole i Resdal. Han blev oplært ved land

brug og havde bl.a. plads paa forskellige herregaarde i Jylland, afbrudt 
af militærtjeneste i Værløse i 1928. I 1930 købte han en ejendom i Bjer
ringbro, hvor han drev landbrug i nogle aar, og herefter boede parret i 
Egaa samt i Løgten ved Skødstrup, hvor han virkede som tjenestekarl. I 1951 
købte han en ejendom i Krejbjerg, og fra 1959 til 1976 havde han en ejen
dom i Nøruplund paa Djursland.

Marie Elvine Sørensen gik i skole i Tirstrup og var herpaa beskæftiget 
som husassistent forskellige steder indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
blev medhjælpende hustru.



IV.C.4.a.
Ruth Edith Frausing Hansen er født den 18. november 1930 i Gullev ved 
Bjerringbro. Hun blev gift første gang den 4. april 1953 med Otto Valdemar 
Sørensen, der døde den 14. april 1981. Ægteskabet blev ophævet i 1970, og 
Ruth Edith Frausing Hansen giftede sig anden gang den 18. februar 1972 i 
Grenaa med Bent Aage Hougaard, der er født den 20. januar 1930 i Lægens, 
Kolind sogn som søn af Søren Hougaard og hustru Anna Rasmussen.

Bosat: Nøruplundvej 2, Tirstrup, Ebeltoft.
Ruth Edith Frausing Hansen er syerske, og Bent Aage Hougaard er speci

alarbejder.

IV.C.4.a.l)
Gitte Doris Sørensen er født den 9. august 1953 i Løjtved.

Bosat: Stabrandvej 37, Kolind.

IV.C.4.a.2)
Anette Mette Sørensen er født den 5. januar 1956 i Løjtved. Hun blev gift 
med Jens Ove Konrad Jensen.

Bosat: Tjørnegaardsparken, Trustrup.

IV.C.4.a.3)
Thomas Steen Sørensen er født den 3. januar 1966 i Raklev.

Bosat: Skovfogedhuset 9, Nøruplund, Ebeltoft.

IV.C.4.a.4)
Henriette Hougaard er født den 29. marts 1973 i Tirstrup.

IV.C.4.b.
Arne Frausing Hansen blev gift med Inga.

Bosat: Myntevej 37, Risskov.
Parret har 5 børn.

IV.C.4.c.
Folmer Frausing Hansen blev gift med Ellen.

Bosat: Møllebakkevej 36, Homaa Mark, Grenaa.
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IV.C.4.d.
Egon Børge Frausing Hansen er født den 3. juli 1934 i Egaa. Han blev gift 
den 22. oktober 1958 i Laastrup med Karoline Kirstine Jensen. Hun er født 
den 22. oktober 1937 i Laastrup som datter af husmand Christen Christensen 
Jensen og hustru Villumine Andersen, og hun døde den 1. juni 1983 i Viborg.

Bosat: Brinken 9, Laastrup, Skals.
Egon Børge Frausing Hansen gik i skole i Skødstrup. Han blev oplært ved 

landbrug, aftjente sin værnepligt i Holstebro i 1954-1955 og var beskæfti
get som traktorfører paa Bjørnholm ved Tirstrup fra 1959 til 1964, da han 
overtog hustruens fødehjem i Laastrup paa 14 tdr. land. Ejendommen blev 
solgt i 1986. Sideløbende med driften begyndte han at arbejde paa Skalma i 
Skals, hvor han stadig er ansat. - Egon Børge Frausing Hansen har været 
medlem af bestyrelsen for Laastrup Brugsforening i flere aar.

Karoline Kirstine Jensen gik i skole i Sdr. Borup. Hun var beskæftiget 
som medhjælper i Nr. Rind Brugsforening og havde senere plads i Lading in
den giftermaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. - Hun var 
medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen og LOF.

IV.C.4.d.1)
Solveig Frausing Hansen er født den 6. august 1960 i Tirstrup. Hun blev 
gift den 18. april 1987 i Viborg med Jan Arnth Thorup, der er født den 11. 
januar 1960 i Viborg som søn af maler Jørgen Arnth Thorup og hustru Sonja.

Bosat: Skovfyrren 20, Viborg.

Solveig Frausing Hansen er køkkenassistent, og Jan Arnth Thorup er ty
pograf.

IV.C.4.d.l)a) Maria Thorup er født den 31. december 1986 i Viborg.

IV.C.4.d.2)
Dorthe Frausing Hansen er født den 7. december 1965 i Laastrup. Hun lever 
sammen med Jan Ostergaard, der er født den 4. juli 1961 paa Viborg Syge
hus som søn af planteeksportør Anker Ostergaard og hustru, revisor Solvejg 
Østrup.

Bosat: Sundstrupvej 6, Ulbjerg, Skals.
Dorthe Frausing Hansen tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og blev 

i 1985 udlært som butiksekspedient i Schou-Epa i Viborg, hvor hun fortsat-



te med at arbejde efter endt læretid.

Jan Østergaard tog realeksamen i 1978, bestod sproglig-samfundsfaglig 
studentereksamen i 1981 og blev dimitteret som lærer fra seminariet i Ski
ve i 1985. Siden har han undervist paa Aakjærskolen i Skive.

IV.C.4.d.3)
Mona Frausing Hansen er født den 3. februar 1975 i Viborg.

IV.C.4.e.
Villy Martin Frausing Hansen er født den 25. august 1935 i Egaa. Han blev 
gift første gang den 1. juli 1962. Ægteskabet blev ophævet i 1980, og Vil
ly Martin Frausing Hansen giftede sig anden gang den 11. oktober 1986 i 
Tirstrup med Inga Solvejg Henriksen, der er født den 13. august 1947 i 
Skrave som datter af Sigfred Henriksen og hustru Signe Jensen.

Bosat: Gammelmosevej 8, Tirstrup, Ebeltoft.
Villy Martin Frausing Hansen gik i skole i 7 aar. Han voksede op paa 

Vosnæsgaard ved Skødstrup, hvor han hjalp til med kreaturerne sideløbende 
med de sidste 2 aar af sin skolegang, og efter at have tjent som land
brugsmedhjælper indtil 1960 virkede han som specialarbejder frem til 1969, 
da han begyndte at arbejde paa en virksomhed i Grenaa, hvor han blev ud
dannet som flymontør. Her var han beskæftiget indtil begyndelsen af 1980er- 
ne, og desuden arbejdede han paa Saab i Sverige i 2 aar. Siden har han væ
ret jord- og betonarbejder. - Fritidsinteresse: antikviteter.

Inga Solvejg Henriksen er syerske. - Hun har fra et tidligere ægteskab 
børnene 1) Connie, født den 14. juli 1965 i Aarhus, bosat i Odder, gift 
med Finn Carstensen, med hvem hun har sønnen Thomas, der er født den 9. ju
ni 1986, 2) Bent, født den 30. april 1968 i Aarhus, 3) Pia, født den 26. 
november 1971 i Aarhus, og 4) Lona, født den 26. november 1971 i Aarhus.

I Villy Martin Frausing Hansens første ægteskab er børnene IV.C.4.e.l)- 
IV.C.4.e.2). Derudover medbragte hans første hustru en søn Morten i ægte
skabet.

IV.C.4.e.l)
Doris Marie Frausing Hansen er født den 28. marts 1962 i Aarhus. Hun blev 
gift den 30. august 1980 i Tirstrup med Richard John Eteen Bliss, der er



født den 27. september 1948 i Hendon i England som søn af embedsmand Ro
nald Eteen Bliss og hustru Bernedette Gertrud Moude Kirkham.

Bosat: Nøddehegnet 14, Tirstrup, Ebeltoft.
Doris Marie Frausing Hansen tog 9. klasse. Senere paabegyndte hun ud

dannelsen til lærerinde i porcelænsmaleri.
Richard John Eteen Bliss bestod studentereksamen og har kørt som eks

portchauffør siden 1966, afbrudt af en periode som baadebygger. - Han bo
satte sig i Danmark i 1974.

IV.C.4.e.l)a) Maria Louise Frausing Bliss er født den 12. juli 1982 i Aar
hus.

IV.C.4.e.l)b) Michael Eteen Bliss er født den 25. august 1984 i Aarhus.

IV.C.4.e.2)
Claus Martin Frausing Hansen er født den 21. juli 1963 i Aarhus.

Bosat: Birkevej 34, Fuglslev, Ebeltoft.
Claus Martin Frausing Hansen gik i skole i Kolind og Tirstrup samt i 

Rosmus, hvor han udgik af 9. klasse. Herefter var han beskæftiget som gart
ner i Ebeltoft i ca. 6 aar, og siden har han været jord- og betonarbejder. 
Desuden gjorde han en maaneds CF-tjeneste i Herning i 1983.

IV.C.4.f.
Else Inger Frausing Hansen er født den 14. oktober 1937 i Hornslet. Hun 
blev gift i 1955 i Aarhus med Børge Pedersen, der er født i 1926 i Binds
lev.

Bosat: Birds Hill, Man., Canada.

IV.C.4.f.1)

Susanne Pedersen er født den 2. juni 1957 i Winnipeg, Canada. Hun blev 
gift med Kenneth Larson.

i

IV.C.4.f.2)

Jan Pedersen er født den 26. november 1958 i Winnipeg, Canada. Han blev 
gift med Shelly Weibe.



IV.C.4.f.3)

Dennis Pedersen er født den 10. november 1960 i Winnipeg, Canada.

IV.C.4.f.4)

Lisa Pedersen er født den 10. december 1967 i Winnipeg, Canada. Hun blev 
gift Colleen.

IV.C.5.
Arne Frausing Hansen er født den 17. marts 1909 paa Serup Mark, Serup 
sogn, og han døde i marts 1929.

IV.C.6.

Viggo Frausing Hansen er født den 9. februar 1911 paa Serup Mark, Serup 
sogn. Han blev gift den 1. februar 1948 i Daugbjerg med Inger Marie Bruun, 
der er født den 26. august 1915 i Hørby som datter af landmand Johan Bruun 
og hustru Anne Andersen.

Bosat: Kærvej 16, Stoholm.
Viggo Frausing Hansen gik i skole i Resdal. Han var beskæftiget som 

landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil sit 36. aar, da han købte en 
gaard i Knudsgaard ved Daugbjerg paa 60 tdr. land. Gaarden blev drevet som 
alsidigt landbrug indtil 1972.

Inger Marie Bruun var efter endt skolegang beskæftiget ved husligt ar
bejde indtil giftermaalet, dels hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold 
paa Hornum Højskole i 1936. Efter giftermaalet blev hun medhjælpende hustru.

IV.C.6.a.
Bjarne Frausing Hansen er født den 11. maj 1949 i Knudsgaard, Daugbjerg 
sogn. Han lever sammen med Hanne Stenbye, der er født den 5. april 1958 i 
Karup som datter af vejformand Erik Stenbye og hustru, rengøringsassistent 

Erna Inga Troelsen.
Bosat: Lyngvej 9, Kølvraa, Karup J.
Bjarne Frausing Hansen gik i skole i Knudsgaard og havde desuden et op

hold paa efterskolen i Ulstrup i 1965. Han var beskæftiget ved landbrug 
i nogle aar, og efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro i 1970 
virkede han som murerarbejdsmand, chauffør og gummigedsfører, inden han 

begyndte som gartner hos en privat anlægsgartner.
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Hanne Stenbye tog 9. klasse i Kølvraa. Hun havde ansættelse hos en 
gartner i Karup i en periode, og efter at have været hjemmearbejdende hus
moder fra 1976 til 1978 begyndte hun som rengøringsassistent ved Karup Kom
mune.

IV.C.6.a.l) Michael Stenbye er født den 22. april 1976 i Kjellerup, Hørup 
sogn.

IV.C.6.a.2) Christina Stenbye er født den 30. marts 1980 i Kjellerup, Hø
rup sogn.

IV.C.6.b.

Bente Frausing Hansen er født den 28. april 1953 i Knudsgaard, Daugbjerg 
sogn. Hun blev gift den 28. april 1979 i Kolding med Mogens Ingemann Erich
sen, der er født den 26. maj 1950 i Kolding som søn af automekaniker Sieg
fried Erichsen og hustru Inger Adsbøll.

Bosat: Skovly 72, Kolding.
Bente Frausing Hansen tog 9. klasse. Hun tjente som husassistent i Grøn

høj ved Karup i 2 aar, og efter at have været paa dekoratørskole i Hørning 
i 1 aar havde hun ansættelse i firmaet Bjørn E. Reklame, afbrudt af en 
periode som stuepige paa SAS-hotellet i Sdr. Strømfjord, Grønland. Siden 
1981 har hun arbejdet i Mac Iver Serigrafi, Kolding.

Mogens Ingemann Erichsen var paa efterskole, blev udlært som automeka
niker hos faderen og aftjente sin værnepligt i henholdsvis Karup og Køben
havn. Fra slutningen af 1971 til slutningen af 1976 arbejdede han i Grøn
land, hvor han havde ansættelse som autoelektriker paa D.A.C. i Sdr. 
Strømfjord, og efter at have været beskæftiget som automekaniker forskel
lige steder begyndte han som autoelektriker hos P. Christensen, Mønten, 
Kolding.

IV.C.6.b.l) Kim Erichsen er født den 23. oktober 1977 i Kolding. 
IV.C.6.b.2) Pia Bruun Erichsen er født den 31. marts 1980 i Kolding.

IV.C.6.c.
Ejvind Frausing Hansen er født den 18. august 1957 i Knudsgaard, Daugbjerg 
sogn. Han lever sammen med Marianne Bisgaard, der er født den 18. april 



1960 i Odense som datter af skolelærer Steen Bisgaard og hustru, kunst- 
haandværker Jytte Thyge Knudsen.

Bosat: Koldinggade 6, København 0.
Ejvind Frausing Hansen tog realeksamen i Stoholm i 1974, bestod HF-eksa- 

men paa Skive Gymnasium i 1976 og læste derefter biokemi ved Københavns 
Universitet indtil 1979, da han paabegyndte medicinstudiet samme sted. Si
deløbende har han været deltidsbeskæftiget som kontormedarbejder paa Radio
avisen siden 1978. - Han var aktiv i organisationen Moderate Studenter fra 
1976 til 1980, medlem af Biokemisk Studienævn fra 1976 til 1978 og medlem 
af Det Naturvidenskabelige Fakultetsraad fra 1976 til 1979.

Marianne Bisgaard tog realeksamen i Nyborg i 1977, bestod studentereksa
men paa gymnasiet samme sted i 1980 og har siden været deltidspostbud paa 
Københavns Postterminal. I 1985 paabegyndte hun Erhvervsøkonomistudiet paa 
Handelshøjskolen i København. - Hun var aktiv i Gymnasieelevernes Landsor
ganisation fra 1977 til 1980.

IV.C.7.
Anna Kirstine Hansen er født den 12. august 1913 paa Serup Mark, Serup 
sogn, og hun døde i januar 1981 paa Kjellerup Sygehus. Hun blev gift i 
1936 i Kjellerup med enkemand Mads Pedersen, der døde i 1978 paa Kjelle
rup Sygehus.

Anna Kirstine Hansen gik i skole i Resdal. Hun tjente som husassistent 
forskellige steder, inden hun begyndte som husbestyrerinde hos sin tilkom
mende mand, og efter giftermaalet var hun medhjælpende hustru.

Mads Pedersen var gaardejer i Demstrup.
Ægteskabet var barnløst.

IV.C.8.
Agneta Marie Hansen er født den 20. april 1916 paa Serup Mark, Serup sogn. 
Hun blev gift den 11. maj 1941 i Serup med Marius Chr. Hansen Riger, der 
er født den 30. april 1916 i Hinge som søn af gaardejer Rasmus Hansen Ri
ger og hustru Jensine Sørensen.

Bosat: Brogade 30, Kjellerup.
Agneta Marie Hansen gik i skole i Resdal, gik senere paa Marthakursus 

og var desuden beskæftiget som husassistent inden giftermaalet, efter 
hvilket hun bl.a. har arbejdet som rengøringsassistent.



Marius Chr. Hansen Riger gik i skole i Hinge, blev oplært ved landbrug 
hjemme og aftjente senere sin værnepligt i Viborg. Desuden virkede han som 
løsarbejder i nogle aar, og i 1948 overtog han fødehjemmet, som i 1971 blev 
solgt til sønnen Henning. Efter 1971 var han arbejdsmand i nogle aar.

IV.C.8.a.
Jytte Hansen Riger er født den 12. september 1943 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun blev gift den 7. marts 1964 i Hinge med Ole Juul Mikkelsen, der er født 
den 26. december 1942 i Grove som søn af boelsmand Kresten Mikkelsen og 
hustru Ane Katrine Troelsen.

Bosat: Tastumvej 36, Stoholm.
Jytte Hansen Riger gik i skole i Hinge. Hun tjente som husassistent for

skellige steder paa hjemegnen, og efter at have haft et ophold paa Bjerre 
Herreds Ungdomsskole samt at have virket som køkkenassistent i en periode 
havde hun plads i huset i København indtil giftermaalet. Herpaa blev hun 
hjemmearbejdende husmoder, og fra 1980 til 1984 virkede hun som fabriks
syerske. Siden har hun været ansat i køkkenet paa Stoholm Plejehjem. - 
Fritidsinteresser: kartning og spinderi.

Ole Juul Mikkelsen gik i skole i Kølvraa. Han blev udlært som tømrer i 
Karup, og efter at have bestaaet konstruktøreksamen i København havde han 
ansættelse i et arkitektfirma i Skive i 10 aar. Herpaa var han selvstændig 
arkitekt i 7 aar, og han er nu ansat ved JMH Huse i Højslev. - Fritidsin
teresse: landbrug.

IV.C.8.a.l)
Lone Juul Mikkelsen er født den 6. februar 1965 i Skive. Hun lever sammen 
med Jan Sørensen, der er født den 28. december 1963 i Iglsø, Fly sogn som 
søn af gaardejer Søren Sørensen og hustru Birthe Pedersen.

Bosat: Iglsøvej 15, Iglsø, Stoholm.
Lone Juul Mikkelsen gik i skole i Tastum samt i Stoholm, tog 9. og 10. 

klasse paa Morsø Ungdomsskole og gennemgik desuden EFG-basisaaret i Skive, 
inden hun kom i lære som kommis i Skive. Senere havde hun ansættelse i en 
blomsterforretning i Stoholm, og hun er nu fabriksarbejder samme sted.

Jan Sørensen gik i skole i Iglsø samt i Vridsted og tog 10. klasse paa 
ungdomsskolen i Jebjerg. Han blev oplært ved landbrug, havde et ophold 
paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg og er nu beskæftiget som ma
skinfører hos en entreprenør.



IV.C.8.a.2) 

Claus Juul Mikkelsen er født den 28. november 1968 i Skive, og han døde 
den 23. februar 1976.

IV.C.8.a.3) 

Mie Juul Mikkelsen er født den 8. januar 1977 i Skive.

IV.C.8.b.

Henning Hansen Riger er født den 5. januar 1947 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Han blev gift den 22. maj 1971 i Serup med Anna Marie Sørensen, der er født 
den 13. december 1947 i Kjellerup, Hørup sogn som datter af gaardejer Ed
vard Sørensen og hustru Mette Inger Marie Nielsen.

Bosat: GI. Dalsgaardvej 8, Hingeballe, Kjellerup.
Henning Hansen Riger gik i skole i Hinge og tjente derefter som land

brugsmedhjælper forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Bjerre Her
reds Ungdomsskole samt af militærtjeneste i Fredericia. Desuden var han 
elev paa Hammerum Landbrugsskole i 1969-1970. Den 1. marts 1971 overtog 
han forældrenes ejendom, som drives alsidigt, nu sideløbende med at have 
udearbejde.

Anna Marie Sørensen gik i skole i Resdal. Hun var beskæftiget som hus
assistent samt som gangpige paa hvilehjemmet i Grauballe, og efter et op
hold paa Rydhave Slots Ungdomsskole ved Vinderup arbejdede hun i en vugge
stue i Silkeborg. Desuden var hun elev paa Jydsk Kjoleindustri i Silkeborg, 
inden hun gennemgik uddannelse til haandgerningslærer paa Engelsholm Haand- 
arbejdsskole ved Bredsten, og hun underviste nu paa Lægaard Ungdomsskole 
i Holstebro samt paa Blaakilde Ungdomsskole, hvorefter hun virkede som 
syerske i Herning indtil giftermaalet. Siden har hun arbejdet paa pleje
hjemmet i Hinge.

IV.C.8.b.l) Jette Riger er født den 28. juli 1974 i Kjellerup, Hørup sogn.
IV.C.8.b.2) Søren Riger er født den 16. juni 1980 i Viborg.

IV.C.8.c.
Henrik Hansen Riger er født den 18. maj 1950 i Kjellerup, Hørup sogn. Han
lever sammen med Inger Christensen, der er født den 13. august 1953 i Tjæ-



reborg som datter af gaardejer Aage Christensen og hustru Andrea Sofie Han
sen.

Bosat: Højmarkstoften 23, Silkeborg.

Henrik Hansen Riger gik i skole i Hinge. Han var beskæftiget som land
brugsmedhjælper og havde desuden et ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole 
i 1964-1965, hvorefter han gennemgik uddannelse til gartner, dels paa Houl- 
kærhus Planteskole og dels paa Beder Gartnerskole. Senere aftjente han sin 
værnepligt i Aarhus og Randers, og han begyndte nu som parkforvalter ved 
Silkeborg Kommune, hvor han blev genansat i 1974 efter at have arbejdet 
paa et gartneri i Middelfart i en periode. Siden 1980 har han været gart
nerformand. - Henrik Hansen Riger er medlem af bestyrelsen for Grønbæk 
Jagtforening.

Inger Christensen gik i skole i Tjæreborg samt i Esbjerg, hvor hun tog 
realeksamen, og senere bestod hun matematisk-fysisk studentereksamen. Ef
ter bl.a. at have haft et ophold paa idrætshøjskolen i Sønderborg begyndte 
hun paa Silkeborg Seminarium, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1977. 
Som saadan er hun nu ansat paa Dybkærskolen i Silkeborg.

IV.C.8.c.1) Martin Riger er født den 31. december 1982 i Silkeborg. 
IV.C.8.c.2) Louise Riger er født den 26. august 1985 i Silkeborg.

IV.C.9.
Olga Johanne Hansen er født den 24. marts 1918 paa Serup Mark, Serup sogn. 
Hun blev gift den 26. november 1940 i Hinge med Holger Jørgensen, der er 
født den 5. december 1909 i Roe, Grønbæk sogn som søn af smed Frederik Jør

gensen og hustru Anne Marie.
Bosat: Markedsgade 30, Ans By.
Olga Johanne Hansen gik i skole i Resdal og var herpaa beskæftiget som 

husassistent forskellige steder indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
blev hjemmearbejdende husmoder.

Holger Jørgensen gik i skole i Braarup. Han var beskæftiget som land
brugsmedhjælper indtil giftermaalet, efter hvilket han virkede som arbejds
mand, og senere havde han ansættelse som formand i et entreprenørfirma ind
til 1975, da han flyttede til Purhus Kommune. Herefter arbejdede han som 

vejformand indtil 1978.
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IV.C.9.a.
Egon Jørgensen blev gift med Elly.

Bosat: Arendalsvej 1, Silkeborg.
Parret har 2 børn.

IV.C.9.b.

Ejnar Jørgensen er født den 9. april 1942 i Kjellerup, Hørup sogn. Han 
blev gift den 25. juli 1964 i Kjellerup med Inge Danielsen, der er født 
den 20. august 1945 i Kjellerup, Hørup sogn som datter af specialarbejder 
Aage Danielsen og hustru, ekspeditrice Kathrine Salling.

Bosat: Skovfyrren 20, Kjellerup.
Ejnar Jørgensen gik i skole i Ans. Han var beskæftiget ved landbrug 

indtil 1962, og efter at have haft ansættelse som maskinfører paa Superfos 
i 21 aar begyndte han som specialarbejder paa en maskinfabrik i Levring. - 
Fri tidsinteresse: gymnastik.

Inge Danielsen tog 8. klasse i Kjellerup. Hun var beskæftiget som hus
assistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende hus
moder, og siden 1973 har hun været ansat som rengøringsassistent paa Kjel
lerup Skole. - Fritidsinteresse: gymnastik.

IV.C.9.b.1)

Hanne Jørgensen er født den 24. december 1964 i Kjellerup, Hørup sogn.
Hun er ekspeditrice.

IV.C.9.b.2)
Peter Jørgensen er født den 30. juni 1968 i Kjellerup, Hørup sogn.

Han kom efter endt skolegang i lære som elektriker.

IV.C.9.c.
Linda Mariane Jørgensen er født den 19. december 1946 i Ans, Grønbæk sogn. 

Bosat: Kaj Munks Vej 55, Viby J.
Linda Mariane Jørgensen, der efter folkeskolen havde et ophold paa Lev

ring Efterskole, gennemgik uddannelse til smørrebrødsjomfru paa Kongensbro 
Kro, hvor hun arbejdede indtil 1966. Herpaa arbejdede hun som smørrebrøds
jomfru forskellige steder indtil 1973, bl.a. i Bristol i England samt i
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Paris i Frankrig. Hun tog realeksamen paa Aarhus Akademi i 1975 og bestod 
matematisk studentereksamen samme sted i 1978 samt HH-eksamen paa Aarhus 
Købmandsskole i 1979, og efter bl.a. at have været kontorassistent paa Vig
go Holms Tekstilfabrik begyndte hun som sekretær i Gellerup Fysioterapi i 
1984.

IV.C.9.c.1) Michael Jørgensen er født den 23. januar 1977 i Aarhus.

IV.C.9.d.
Elin Jørgensen er født i juni 1949, og hun døde 1 dag gammel.

IV.C.9.e.
Nina Jørgensen er født den 12. november 1951, og hun døde 4 maaneder gam
mel .

IV.C.9.f.
Torben Kristen Jørgensen er født den 13. april 1953 i Ans, Grønbæk sogn. 
Han blev gift den 4. juli 1981 i Gjern med Bente Boeskov, der er født den 
19. oktober 1956 i Ans, Grønbæk sogn som datter af gaardejer Jens Boeskov 
og hustru Jenny Gade.

Bosat: Truust Gade 29, Truust, Faarvang.
Torben Kristen Jørgensen tog 10. klasse i Ans. Han blev udlært som tøm

rer, aftjente sin værnepligt i Randers og har siden arbejdet som tømrer
svend forskellige steder, nu i Thorsø.

Bente Boeskov gik i skole i Ans, Truust og Faarvang. Herefter arbejde
de hun paa en lædervarefabrik i Ans, inden hun fik ansættelse som special
arbejder paa Grundfos i Bjerringbro.

IV.C.9.f.l) Thomas Boeskov Jørgensen er født den 23. februar 1979 i Silke
borg.

IV.C.9.f.2) Rasmus Boeskov Jørgensen er født den 18. april 1981 i Silke

borg.

IV.C.10.
Anker Frausing Hansen er født den 16. juli 1920 paa Serup Mark, Serup 
sogn. Han blev gift den 7. november 1951 i Silkeborg. Ægteskabet blev op
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hævet i 1975, og Anker Frausing Hansen lever nu sammen med Christa Jensen, 
senere Sørensen, der er født den 7. juli 1921 i Mausing, Vinderslev sogn 
som datter af gaardejer Andreas Jensen og hustru Helga Hansen.

Bosat: Søndergade 38, Kjellerup.
Anker Frausing Hansen gik i skole i Resdal. Han var beskæftiget ved 

landbrug i en lang aarrække, og efter at være flyttet til Silkeborg havde 
han ansættelse paa Reimer Nielsens Trælasthandel i 24 aar, sidst som ar
bejdsleder.

Christa Jensen gik i skole i Mausing og var herpaa beskæftiget som hus
assistent forskellige steder indtil sit giftermaal i 1943, hvorefter hun 
blev hjemmearbejdende husmoder. - Hun blev enke i 1972.

IV.C.11.
Sinna Marie Hansen er født den 10. marts 1923 paa Serup Mark, Serup sogn. 
Hun blev gift den 31. august 1946 i Viborg med Andreas Nielsen, der er født 
den 18. marts 1906 i Vinderslev som søn af karetmager Niels Peder Nielsen 
og hustru Ane Kirstine Jensen.

Bosat: Sønder Allé 16, Kjellerup.
Sinna Marie Hansen gik i skole i Resdal. Hun var beskæftiget hjemme i 

en periode, og efter at have haft plads som tjenestepige paa landet samt 
at have arbejdet i en købmandsforretning begyndte hun som husbestyrerinde 
i Tandrup. Senere havde hun ansættelse paa Signesminde Kro samt plads som 
husassistent i Vinderslev, og efter giftermaalet blev hun medhjælpende hu

stru.
Andreas Nielsen gik i skole i Vinderslev. Han stod i lære som karetma

ger hos faderen, overtog senere hjemmet med landbrug og kørte endvidere 
mælk til det lokale mejeri. Desuden havde han ansættelse hos en snedker i 

Pederstrup i nogle aar.

IV.C.ll.a.
Anna-Margrethe Nielsen er født den 12. november 1946 i Kjellerup, Hørup 
sogn. Hun blev gift forste gang den 23. januar 1965 i Kjellerup med Herluf 
Ingerslev. Han er fodt den 7. april 1941, og han døde den 2. juli 1981. An
na-Margrethe Nielsen giftede sig anden gang med Peder Sørensen, der er født 
den 9. juni 1937 i Vestervig som søn af landmand og fisker Ejnar Sørensen 

og hustru Maren Jensen.
Bosat: Lille Vangs Vej 10, GI. Rye, Ry.
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Anna-Margrethe Nielsen gik i skole i Vinderslev og Kjellerup. Hun gen
nemgik kontoruddannelse i Kjellerup, og efter at have været hjemmearbejden
de husmoder indtil 1976 blev hun ansat i en børnehave i Brabrand, hvor hun 
var beskæftiget i køkkenet i 6 aar. Siden har hun været køkkenleder i Kolt- 
Hasselager Børnehave.

Herluf Ingerslev var gaardbestyrer.
Peder Sørensen gik i skole i Vil lerslev. Han blev oplært ved landbrug, 

aftjente sin værnepligt i Holstebro i 1957-1958 og var bl.a. beskæftiget 
som bestyrer i GI. Rye i 11 aar fra 1962. Desuden arbejdede han som trak
torfører ved Ry Kommune i 5 aar, og siden 1978 har han kørt som chauffør.

IV.C.11.a.1)
Marianne Ingerslev er født den 12. december 1964 i Kjellerup, Hørup sogn. 
Hun lever sammen med Jens Langballe, der er født den 22. september 1963 i 
Skanderborg som søn af arbejdsmand Bent Langballe og hustru Maja Lise Pe
dersen.

Bosat: Vrold Tværvej 17, Vrold, Skanderborg.
Marianne Ingerslev tog 9. klasse og var derefter beskæftiget ved for

skelligt indtil 1985. Siden har hun været ansat som kontorassistent.
Jens Langballe tog 9. klasse. Han blev udlært som murer, og efter at 

have arbejdet som saadan i 8 aar begyndte han at køre som olie-chauffør.

IV.C.ll.a.l)a) Anne Ingerslev Langballe er født den 22. november 1983 i Ry. 
IV.C.11.a.1)b) En pige, født den 1. juli 1987 i Skanderborg.

IV.C.11.a.2)
Anette Ingerslev er født den 20. november 1965 i Silkeborg.

Bosat: Stillingvej 485, Harlev J.
Anette Ingerslev bestod matematisk-naturfaglig studentereksamen og var 

derefter beskæftiget som korrekturlæser paa Sti bo Datagrafik i Aarhus i 1 
aar, inden hun kom i lære som typotekniker samme sted.

IV.C.11.a.3)
En dreng, dødfødt den 17. januar 1974 paa Aarhus Kommunehospital.



IV.C.11.b.

Dorthe Nielsen er født den 8. december 1952 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun 
blev gift den 6. februar 1971 i Kjellerup med Jens Nielsen, der er født den 
19. oktober 1946 i Hauge, Vinderslev sogn som søn af vognmand Søren Nielsen 
og hustru Inger Marie Nielsen.

Bosat: Tøndborgvej 4, Pederstrup, Kjellerup.
Dorthe Nielsen tog 9. klasse i Vinderslev. Hun tjente som husassistent 

i li aar, og efter at have været beskæftiget som hjemmesyerske begyndte 
hun som syerske paa en tekstilfabrik i Kjellerup i 1980. - Hun er gruppe- 
lederassistent for spejderne i Vinderslev.

Jens Nielsen gik i skole i Hauge samt i Vinderslev og har siden været 
beskæftiget ved forskelligt, nu som maskinfører i Silkeborg.

IV.C.ll.b.l) Inge-Marie Nielsen er født den 3. juli 1971 i Kjellerup, Hø
rup sogn.

IV.C.11.b.2) Anne-Grete Nielsen er født den 10. august 1972 i Kjellerup, 
Hørup sogn.

IV.D.
Ane Marie Nielsen er født den 25. september 1883 i Christianshøj, Krage
lund sogn, og hun døde den 12. maj 1884 samme sted.

IV.E.
Ane Marie Nielsen er født den 7. marts 1885 i Christianshøj, Kragelund 
sogn. Hun blev gift den 15. november 1907 i Kragelund med Jens Mikael Niel

sen, der er født den 16. februar 1878 i Skovsborg, Levring sogn som søn 
af indsidder Hans Peter Nielsen og hustru Maren Andersen.

Jens Mikael Nielsen nævnes ved giftermaalet som murer.

Børn: IV.E.1.-IV.E.3.

IV.E.1.
Jens Andreas Wacherhausen er født den 7. april 1906 i Christianshøj, Kra
gelund sogn. Han blev gift den 25. oktober 1934 i Engesvang med Agnes Kir
stine Schmidt, der er født den 20. oktober 1911 i Graamose, Engesvang 
sogn som datter af husmand Marius Rasmus Schmidt og hustru Ane Katrine.

Bosat: Klode Mølle Vej 5, Engesvang.



Jens Andreas Wacherhausen gik i skole i Stenholt. Han voksede op hos 
sine bedsteforældre i Christianshøj, overtog senere deres ejendom og arbej
dede sideløbende med driften af ejendommen i tørvemosen. Fra 1947 til 1953 
havde han en gaard i Stenholt paa 96 tdr. land plus 12 tdr. land eng, og 
herefter købte han det gamle mejeri i Klode Mølle, hvor han oprettede et 
kartoffelkogeri, som han drev frem til 1967.

Agnes Kirstine Schmidt gik i skole i Skygge og var herpaa beskæftiget 
som husassistent forskellige steder indtil giftermaalet, efter hvilket hun 
blev medhjælpende hustru.

IV.E.l.a.
Gerda Marie Wacherhausen er født den 29. januar 1937 i Christianshøj, Kra
gelund sogn. Hun blev gift den 28. september 1963 i Engesvang med Egon 
Holm Johansen, der er født den 25. august 1940 i Kjellerup, Hørup sogn som 
søn af landmand Anton Johansen og hustru Marthine Kirstine Holm Kristensen.

Bosat: Skyggevej 14, Bording.
Gerda Marie Wacherhausen gik i skole i Stenholt. Hun havde et 3 maane- 

ders ophold paa Krabbesholm Højskole og var bl.a. beskæftiget i en bager
forretning samt i en sygeplejeforretning inden giftermaalet, efter hvilket 
hun blev hjemmearbejdende husmoder.

Egon Holm Johansen gik i skole i Hvam. Senere blev han udlært som tøm
rer, og siden har han arbejdet som tømrersvend og maskinsnedker.

IV.E.l.a.1)
Mona Holm Johansen er født den 4. april 1965 i Hestlund. Hun lever sammen 
med Arne Sørensen, der er født den 23. januar 1956 i Brandstrup, Vindum 
sogn som søn af Johannes Sørensen og hustru Helga Sundstrup.

Bosat: Liljevej 23, Kjellerup.
Mona Holm Johansen bestod studentereksamen, samfundsfaglig linje, og 

hun har siden været beskæftiget som syerske. - Hendes fritidsinteresse er 
haandbold, og hun har været træner i Bording Haandboldklubs ungdomsafde
ling.

Arne Sørensen tog realeksamen, var paa handelsskole i 1 aar og gennem
gik derefter handelsuddannelse hos Døssing Jensen i Viborg. Sin værnepligt 



aftjente han i Holstebro, og derefter havde han ansættelse som lagerforval
ter hos Døssing Jensen i 6 aar, inden han den 1. december 1984 begyndte 
som repræsentant indenfor VVS-branchen. - Hans fritidsinteresse er haand- 
bold, og han er træner for divisionsdamer. Desuden har han været medlem 
af forskellige bestyrelser indenfor JHF.

IV.E.l.a.2)

Jørgen Holm Johansen er født den 10. juli 1969 i Hestlund.
Han kom efter endt skolegang i lære som maskinsnedker.

IV.E.l.b.
Vera Wacherhausen er født den 8. marts 1941 i Christianshøj, Kragelund 
sogn. Hun blev gift den 26. januar 1963 i Engesvang med Martin Hansen Har
tung, der er født den 27. maj 1937 paa Sottrup Mark, Bylderup sogn som søn 
af gaardejer Andreas Hartung og hustru Martha Kristine Christensen.

Bosat: Neksøvej 5, Ikast.
Vera Wacherhausen gik i skole i Stenholt og Frederiksdal. Herefter var 

hun beskæftiget som husassistent i 1 aar, og hun er nu ansat som syerske 
i Ikast.

Martin Hansen Hartung gik i skole i Bylderup-Bov. Han var beskæftiget 
ved landbrug i nogle aar, afbrudt af militærtjeneste i Aalborg og Karup, 
og efter at have haft ansættelse ved Falck i Ikast i 8 aar samt at have 
kørt som lastvognschauffør i en periode begyndte han som karter paa en 
tekstilfabrik i Ikast i 1981.

IV.E.l.b.1)
Gurli Hartung er født den 16. juli 1963 i Ikast.

Bosat: Tove Ditlevsens Vej 82, Ikast.
Gurli Hartung er plejehjemsassistent.

IV.E.l.b.2)
Brian Hartung er født den 1. februar 1971 i Ikast.

IV.E.l.c.
Verner Wacherhausen er født den 10. oktober 1944 i Christianshøj, Krage
lund sogn. Han blev gift den 9. oktober 1971 i Ikast med Mona S. Bækgaard,
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der er født den 13. december 1952 i Herning som datter af Bach Bækgaard 
og hustru Hilda Mørup.

Bosat: Mosevej 19, Engesvang.
Verner Wacherhausen gik i skole i Stenholt og blev senere udlært som 

bygningssnedker hos William Larsen i Ikast.
Mona S. Bækgaard er syerske.

IV.E.l.c.l) Torben Wacherhausen er født den 25. september 1972 i Herning. 
IV.E.1.C.2) Conni Wacherhausen er født den 26. november 1975 i Herning.

IV.E.l.d.
Erna Wacherhausen er født den 21. september 1946 i Christianshøj, Krage
lund sogn. Hun blev gift den 23. september 1967 i Kragelund med Jens Peter 
Jensen, der er født den 27. februar 1946 i Tanderupkær, Studsgaard sogn 
som søn af skovarbejder Aage Emil Jensen og hustru Magda Kirstine Knudsen.

Bosat: Skovbrynet 58, Laasby.
Erna Wacherhausen tog 8. klasse i Engesvang og var beskæftiget som fa

brikssyerske i Ikast indtil giftermaalet. Senere begyndte hun at servere 
paa Laasby Kro.

Jens Peter Jensen gik i skole i Agerskov. Han blev oplært ved landbrug, 
havde et ophold paa Oksbøl Efterskole i vinteren 1961-1962 og var beskæf
tiget som henholdsvis tilskærer og chauffør indtil sit 25. aar, afbrudt 
af militærtjeneste i Hvorup i 1966-1967. Som 25-aarig begyndte han som po
litibetjent i København, og i 1975 blev han forflyttet til politiet i 
Aarhus, hvor han er politiassistent.

IV.E.l.d.1)
Charlotte Jensen er født den 2. januar 1969 i Ikast.

Hun begyndte efter endt skolegang som tjenerelev.

IV.E.l.d.2)
Morten Jensen er født den 25. april 1973 i Taastrup-Nykirke.

IV.E.l.e.
Tove Wacherhausen er født den 21. februar 1949 i Kragelund sogn. Hun blev

257 



gift den 25. marts 1978 i Silkeborg med Ivan Heegaard Pedersen, der er 
født den 17. februar 1947 i Sahl som søn af tømrermester Jens Heegaard 
Pedersen og hustru Gerda Nedergaard.

Bosat: Dalvejen 163, Silkeborg.
Tove Wacherhausen tog realeksamen i Silkeborg, blev udlært som kontor

assistent og er nu ansat som saadan paa Silkeborg Slibeservice.
Ivan Heegaard Pedersen gik i skole i Sahl. Han stod i lære som elektri

ker i Ans, aftjente sin værnepligt ved marinen i Avderød og startede sam
men med en anden eget installatørfirma i Silkeborg i 1968.

IV.E.l.e.l) Danni Heegaard Pedersen er født den 29. marts 1974 i Silke
borg.

IV.E.l.e.2) Lasse Heegaard Pedersen er født den 31. oktober 1980 i Silke
borg.

IV.E.2.
Hans Nielsen blev gift med Stinne.

Parret er bosat paa Sjælland.
I ægteskabet er en datter, der er bosat i Vejle.

IV.E.3.
Arne Holmegaard Nielsen.

Bosat: Vestergade 15, St. Heddinge.

IV.F.
Søren Martinus Nielsen Wacherhausen, der i 1905 fik navnebevis paa efter
navnet Wacherhausen, er født den 27. maj 1888 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og han døde i januar 1975. Han blev gift den 22. juli 1911 i Thor
ning med Nielsine Nielsen, der er født den 27. januar 1893 i Kærsholm, 
Thorning sogn som datter af husmand Jens Nielsen og hustru Ane Christen
sen.

Bosat: Plejehjemmet Søvangen, Ans By.
Søren Martinus Nielsen Wacherhausen var efter endt skolegang beskæfti

get ved landbrug i en periode. Senere stod han i lære som tømrer i Serup, 
og efter at have været beskæftiget som tømrersvend i Levring drev han egen
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tømrerforretning paa Iller Hede ved Ans fra ca. 1912 til ca. 1940, da fir
maet blev overtaget af sønnen Jens (IV.F.l.). Herpaa fortsatte han med at 
arbejde hos sønnen.

Nielsine Nielsen gik i skole i Hauge. Hun blev uddannet ved husgerning 
og arbejdede senere som ekspeditrice inden giftermaalet, bl.a. i Hauge 
Brugsforening. Efter giftermaalet var hun bl.a. beskæftiget ved arbejde i 
tørvemose samt ved roearbejde, og endvidere virkede hun som kogekone ved 
fester o.lign, paa egnen. I 1981 tog hun ophold paa plejehjemmet Søvangen.

I ægteskabet er børnene IV.F.1.-IV.F.2.

IV.F.l.
Jens Wacherhausen er født den 23. oktober 1911 i Skovsborg, Levring sogn. 
Han blev gift første gang i 1937 i Levring og anden gang i 1962 med Gerda 
Christensen. Hun er født den 10. november 1915 i Støvring, og hun døde den 
14. april 1984 i Viborg.

Bosat: Sønder Allé 28, Viborg.
Jens Wacherhausen gik i skole i Ans. Han stod i lære som snedker hos 

faderen, hvis firma han overtog i 1940 og drev frem til 1964, da han maat
te holde op paa grund af sygdom.

Gerda Christensen gik i skole i Støvring og var herpaa beskæftiget som 
husassistent i en aarrække. Senere drev hun et brødudsalg i Ans indtil 
1964.

IV.F.l.a.
Boris Lindberg Vacherhausen blev gift med Grethe.

Bosat: Blodbøgen 16, Kjellerup.

IV.F.l.b.
Søren Lindberg Wacherhausen.

Bosat: Østre Kirkevej, Herning.

IV.F.2.
Marius Wacherhausen er født den 17. oktober 1916 paa II 1er Hede, Grønbæk 
sogn. Han blev gift den 19. oktober 1937 i Højbjerg med Agnes Margrethe 
Jensen, der er født den 20. februar 1914 i Hindbjerg, Levring sogn som 
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datter af gaardejer Jens Jensen og hustru Alma Mariane Sørensen.
Bosat: Tiist østervej 3, Tiist, Mundelstrup.
Marius Wacherhausen gik i skole i Ans. Han blev oplært ved landbrug, 

aftjente sin værnepligt paa Kronborg og var beskæftiget ved arbejdede i 
tørvemosen, inden han i 1947 flyttede til Tiist, hvor han startede egen 
entreprenørforretning. Denne drev han indtil 1977.

Agnes Margrethe Jensen gik i skole i Skovsborg. Hun tjente som husassi
stent forskellige steder fra sit 10. aar til giftermaalet og var senere 
medhjælpende hustru i entreprenørforretningen, hvor hun passede telefon og 
førte regnskab.

IV.F.2.a.

Anne Lise Wacherhausen er født den 24. december 1937 i Kjellerup, Hørup 
sogn. Hun blev gift den 29. oktober 1960 i Tiist med John Hoffmann Jepsen, 
der er født den 4. december 1937 i Terp, V. Velling sogn som søn af land
mand Svend Erik Hoffmann Jepsen og hustru Johanne Marie Steffensen.

Bosat: Lyngsvinget 15, Mundelstrup.
Anne Lise Wacherhausen gik i skole i Ans og Tiist. Hun tjente i for

skellige pladser, havde et ophold paa Levring Efterskole og begyndte inden 
giftermaalet som fabriksarbejder. Som saadan var hun beskæftiget indtil 
1967, og hun virkede nu som dagplejer samt som kassedame i Bilka i 5 aar, 
inden hun i 1974 blev ansat ved Jydsk Telefon. Senere startede hun som 
telefonist paa Aaarhus Kommunehospital.

John Hoffmann Jepsen gik i skole i Svinding og havde desuden et ophold 
paa Rønde Efterskole. Han stod i lære som tømrer, aftjente sin værnepligt 
ved civilforsvaret i Herning og arbejdede indenfor trævarebranchen indtil 
1969, da han begyndte som portner i Bilka, Tiist. Siden 1977 har han været 
vagthavende ved Securitas.

IV.F.2.a.1)
Frank Hoffmann Jepsen er født den 25. september 1961 i Tiist.

Han tog realeksamen i Tiist og var derefter gymnasieelev i 1 aar samt 
beskæftiget som arbejdsdreng i 2 aar, inden han gennemgik uddannelse til 
elektronikmekaniker, bl.a. med ophold paa skolen i Sønderborg. Efter endt 
læretid fortsatte han som svend i sin tidligere læreplads.



IV.F.2.b.
Mogens Wacherhausen er født den 27. juli 1951 i Brendstrup, Tiist sogn.
Han blev gift den 29. juli 1972 i Brabrand med Birthe Brandt Thomassen, 
der er født den 3. oktober 1951 i True, Brabrand sogn som datter af gaard- 
ejer Søren Nielsen Thomassen og hustru Lilly Kristine Brandt.

Bosat: Langøvænget 10, Skjoldhøj, Mundelstrup.
Mogens Wacherhausen gik i skole forskellige steder, bl.a. i Tiist, af

sluttede med teknisk forberedelseseksamen og stod herpaa i lære som klejn
smed. Sin værnepligt aftjente han ved artilleriet i Varde, og derefter læ
ste han til maskinmester i Aarhus. Desuden sejlede han for A.P. Møller i 
nogle aar, inden han gennemgik uddannelse ved Landbrugets EDB-Center, og 
han er nu EDB-konsulent.

Birthe Brandt Thomassen tog realeksamen i Brabrand og bestod senere HF- 
eksamen. Efter at have sejlet sammen med sin mand i 2 aar fik hun ansæt
telse ved IBM, hvor hun er EDB-afdelingsleder. - Sideløbende har hun be- 
staaet merkonomeksamen.

IV.F.2.b.1) Thomas Brandt Wacherhausen er født den 11. november 1971 i 
Aarhus, Sankt Johannes sogn.

IV.F.2.b.2) Tine Brandt Wacherhausen er født den 15. oktober 1975 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

IV.F.2.C.
Tommy Børge Wacherhausen er født den 11. juni 1953 i Brendstrup, Tiist 
sogn. Han lever sammen med Jette Jung Nielsen, der er født den 9. august 
1957 i Mundelstrup, Faarup sogn som datter af vognmand Ejgil Jung Nielsen 
og hustru Kirsten Cecilie Rasmussen.

Bosat: Faarupvej 62, Mundelstrup.
Tommy Børge Wacherhausen gik i skole i Tiist. Han blev udlært som meka

niker, og efter at have arbejdet som mekanikersvend samt at have været be
skæftiget hos faderen startede han som entreprenør i 1978.

Jette Jung Nielsen tog 10. klasse i Sabro. Hun var desuden paa handels
skole i 1 aar, og efter at have været kontoransat i en periode gennemgik 
hun uddannelse til pædagog paa Jydsk Børnehave- og Fritidshjems Seminarium 
i Aarhus. Siden har hun arbejdet som pædagog i Tiist.



IV.F.2.C.1) Søren Jung Wacherhausen er født den 31. maj 1984 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

IV.F.2.c.2) Lars Jung Wacherhausen er født den 20. november 1985 i Aarhus, 
Sankt Johannes sogn.

IV.G.
Ane Hansine Marie Nielsen er født den 1. februar 1891 i Christianshøj, 
Kragelund sogn, og hun døde den 23. marts 1922 paa Kjellerup Sygehus. Hun 
blev gift den 9. november 1909 i Kragelund med Søren Anker Sørensen. Han 
er født den 20. oktober 1887 i Sinding som søn af husmand Rasmus Sørensen 
og hustru Ane Jensine Andersen, og han døde den 24. april 1969 paa Vejle 
Sygehus.

Søren Anker Sørensen nævnes fra 1910 som husmand i Christianshøj. Sene
re drev han landbrug i Serup og derpaa i Resdal indtil 1938, da han maatte 
sælge ejendommen paa grund af daarligt helbred. Han købte derefter hus i 
Skægkær, hvor han boede frem til 1948, da han flyttede til Ørum ved Vejle.

Søren Anker Sørensen blev gift anden gang med Dagmar Katrine Pedersen. 
Hun er født den 24. juni 1891, og hun døde den 30. november 1946. I dette 
ægteskab er børnene 1) Solveig Rena Sørensen, født den 4. januar 1931, 
gift første gang med Kaj Pedersen og anden gang med Erling Henry Thomsen, 
bosat i Vejen, og 2) Frede Sørensen, født den 20. juli 1932, gift med Else 
Nielsen og bosat i Vejle.

I Ane Hansine Marie Nielsen og Søren Anker Sørensens ægteskab er bør
nene IV.G.1.-IV.G.8.

IV.G.1.
Rasmus Sørensen er født den 28. januar 1910 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og han døde den 4. juli 1977 paa Nyborg Sygehus. Han blev gift den 
3. november 1936 i Silkeborg med Hilda Rask Elisiussen, der er født den 
22. november 1912 i Vinderslev som datter af bager Rasmus Jens Elisiussen 
og hustru Karen Andersen Rask.

Bosat: Tegl vænget 20, Ullerslev.
Rasmus Sørensen gik i skole i Frederiksdal og Serup. Han var beskæftiget 

ved landbrug paa Vi borg-egnen samt paa Sjælland, og efter at have været be
skæftiget som skovarbejder paa Holckenhavn ved Nyborg fra 1936 til 1941' 
havde han ansættelse som murerarbejdsmand, indtil han blev pensioneret, af-
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brudt af frivillig CB-tjeneste under 2. verdenskrig. - Rasmus Sørensen var 
formand for fagforeningen i Skellerup-Ellinge Kommune fra 1943 til 1954 og 
for pensionistforeningen samme sted.

Hilda Rask Elisiussen gik i skole i bl.a. Duelund. Hun lærte husgerning 
og tjente paa hjemegnen, i Thorning samt paa en gaard ved Kjellerup. Desu
den virkede hun som stuepige paa Holckenhavn i en periode, og herefter ar
bejdede hun bl.a. som sygekasseopkræver i 12 aar og som maaleraflæser i 
19 aar. I 1967 begyndte hun som hjemmehjælper ved Ullerslev Kommune.

IV.G.l.a.
Gerda Rask Sørensen er født den 14. april 1941 paa Holckenhavn, Vindinge 
sogn. Hun blev gift den 30. september 1961 i Ullerslev med Niels Edvard 
Madsen, der er født den 9. maj 1938 i Ringe som søn af specialarbejder Mads 
Peder Madsen og hustru Elna Andersen.

Bosat: Højvænget 15, Ullerslev.
Gerda Rask Sørensen stod efter endt skolegang i lære hos en købmand fra 

1956 til 1960. Desuden var hun kontoransat paa en maskinfabrik i Kertemin
de i 1 aar indtil giftermaalet, og efter at have været hjemmearbejdende 
husmoder begyndte hun som butiksassistent i Ullerslev Brugs i 1970.

Niels Edvard Madsen stod efter endt skolegang i lære som møbel snedker. 
Senere aftjente han sin værnepligt, og han arbejdede nu hos en møbel sned
ker i et par aar, hvorefter han havde ansættelse som bygningssnedker i for
skellige byggefirmaer. Siden har han været ansat paa en møbelfabrik.

IV.G.l.a.1)
Carsten Rask Madsen er født den 2. oktober 1962 i Ullerslev.

Bosat: Rugaardsvej 138, Odense C.
Carsten Rask Madsen tog 10. klasse. Han arbejdede paa en værktøjsfa

brik i 1 aar, og efter at være blevet udlært som elektriker i 1984 med til
deling af bronzemedalje var han paa Maskinteknisk Værkstedsskole. Senere 
blev han maskinist og maskinmester, og i 1987 begyndte han at læse til ud
videt maskinmestereksamen.

IV.G.l.a.2) 
Marianne Rask Madsen er født den 29. september 1964 i Ullerslev. Hun lever 



sammen med John Bent Pedersen, der er født den 3. december 1959 paa Svend
borg Sygehus.

Bosat: øksenbjergvej 14, Svendborg.
Marianne Rask Madsen tog udvidet afgangseksamen i Ullerslev, bestod HF- 

eksamen i Nyborg og var derefter au-pair i Oslo, Norge, inden hun i 1985 
begyndte som elev paa Svendborg Sygeplejeskole.

John Bent Pedersen er overpostbud.

IV.G.2.

Jens Anker Sørensen er født den 4. marts 1911 i Christianshøj, Kragelund 
sogn, og han døde den 16. april 1911 samme sted.

IV.G.3.
Anna Jensine Sørensen er født den 6. september 1912 i Christianshøj, Krage
lund sogn, og hun døde den 9. december 1969 paa sygehuset i Horsens. Hun 
blev gift første gang i 1935 i Horsens med Frits Emil Larsen Bayer, der 
døde i 1956 paa sygehuset i Horsens. Anna Jensine Sørensen giftede sig an
den gang med Willy Andersen, der er født den 8. februar 1911 i Børkop.

Anna Jensine Sørensen gik i skole i Serup og Frederiksdal. Hun lærte 
husgerning og var beskæftiget ved dette i København samt paa forskellige 
gaarde.

Frits Emil Larsen Bayer gik i skole i Egense. Han var beskæftiget ved 
landbrug i en periode, blev senere maskinarbejder i København og virkede 
fra ca. 1935 til sin død som montør for Hede Nielsen i Horsens.

Willy Andersen gennemgik uddannelse til skomager i Horsens, og efter 
nogle aar som svend nedsatte han sig som selvstændig skomagermester i Bred
gade 46, Horsens.

IV.G.3.a.
Bente Larsen Bayer er født den 1. september 1937 i Horsens. Hun blev gift 
den 27. august 1960 i Horsens med Ejgil Jørgensen, der er født den 30. no
vember 1936 i Horsens som søn af arbejdsmand Peter Jørgensen og hustru E- 
dith Andrea Kristensen.

Bosat: Stensballe Strandvej 58, Horsens.
Bente Larsen Bayer tog realeksamen i Horsens. Hun gennemgik uddannelse 

til hospitalslaborant samme sted, og efter at have været assistent paa



Kjellerup Sygehus i en periode arbejdede hun paa Vejle Amtssygehus, Fin- 
seninstituttet og landshospitalet i Sønderborg indtil 1966. Senere blev 
hun deltidsansat paa Vejlefjord i Stouby.

Ejgil Jørgensen tog realeksamen i Horsens. Han gennemgik uddannelse til 
skibsmægler, og i 1951 indkaldtes han til militærtjeneste i Aarhus. Efter 
at have bestaaet HD-eksamen i Aarhus var han ansat ved SAS i København i 
1 aar, og han arbejdede nu paa Danfoss i Sønderborg i nogle aar samt paa 
Rank-Arena i Horsens fra 1965 til 1975. Siden har han været medejer af 
højttalerfirmaet Prodex ApS, Horsens. Endvidere underviser han paa Horsens 
Handelsskole.

IV.G.3.a.l)
Claus Bayer Jørgensen er født den 27. april 1964 i Sønderborg.

Bosat: Smedegade 14A, Horsens.
Claus Bayer Jørgensen bestod HH-eksamen paa Horsens Handelsskole samt 

HA-eksamen paa Handelshøjskolen i Aarhus og er nu ansat i revisionsfirmaet 
C. Jespersen i Horsens. Sideløbende er han stud. mere. aud. i Kolding.

IV.G.3.a.2)
Nils Bayer Jørgensen er født den 7. december 1966 i Horsens, Torsted sogn.

Bosat: Smedegade 14A, Horsens.
Nils Bayer Jørgensen er HA-studerende.

IV.G.3.a.3)
Lars Bayer Jørgensen er født den 23. marts 1970 i Horsens.

IV.G.3.b.
Birte Larsen Bayer er født den 25. maj 1939 i Horsens, og hun døde den 27. 
januar 1956 samme sted.

IV.G.3.c.

Christian Andersen er født den 24. april 1952 i Horsens.
Bosat: Sankt Pauls Gade 24, Aarhus C.
Christian Andersen tog realeksamen i 1969, bestod matematisk-fysisk stu

dentereksamen i Horsens i 1972 og blev dimitteret som lærer fra Gedved Se
minarium i 1977.



IV.G.4.

Agda Kirstine Sørensen er født den 3. april 1914 i Christianshøj, Krage
lund sogn. Hun blev gift den 6. februar 1934 i Sejling med Agner Rasmussen, 
der er født den 23. juni 1909 paa Overgaard Mark, Balle sogn som søn af 
husmand Johannes Kristian Rasmussen og hustru Sørine Kirstine Marie Søren
sen.

Bosat: Nørrehedevej 35, Silkeborg.
Agda Kirstine Sørensen gik i skole i Serup og Resdal. Allerede som 8- 

aarig fik hun plads som barnepige, og efter at være blevet konfirmeret var 
hun beskæftiget ved husgerning, dels hjemme i i aar og dels paa forskelli
ge gaarde ved bl.a. Levring og Sejling. Efter giftermaalet har hun været 
medhjælpende hustru, og desuden var hun udearbejdende fra 1946 til 1973. 
I denne periode var hun bl.a. beskæftiget 8 aar paa en planteskole i Bal
le, 4 aar paa Lysbro Teglværk, 8 aar paa Silkeborg Andelssvineslagteri 
samt 7 aar paa Jydsk Trikotagefabrik i Silkeborg.

Agner Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Han blev oplært ved landbrug, 
havde plads i Sinding i 7i aar og aftjente sin værnepligt i Tønder i 1929- 
1930. Efter at have bestyret 3 gaarde paa hjemegnen samt at have været fo
dermester i aar i Skjoldelev overtog han i 1934 barndomshjemmet, Nørrehede. 
Sideløbende med gaardens drift har han arbejdet paa bl.a. Lysbro Teglværk 
samt som murer. Endvidere har han været jernhandler i en lang aarrække.

IV.G.4.a.
Vita Irene Marie Rasmussen er født den 22. december 1934 i Balle sogn. Hun 
blev gift den 24. august 1963 i Herning med Egon Larsen, der er født den 
26. april 1937 paa Kjellerup Sygehus som søn af ekstraarbejder ved DSB Ed
mund Larsen og hustru Kirstine Johanne Olsen.

Bosat: Bygaden 2, Arnborg, Herning.
Vita Irene Marie Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Hun lærte husger

ning og tjente 1J aar i Funder, 3 aar i Balle samt 2 aar i Sejling. Desu
den var hun husassistent i aar hos en direktørfamilie i Silkeborg. Senere 
begyndte hun som tilskærer paa en tekstilfabrik i Herning. - Vita Irene 
Marie Rasmussen har været bestyrelsesmedlem i Arnborg Idrætsforening og 
medlem af medarbejdergruppen paa tekstil fabrikken i Herning. - Fritidsin

teresse: gymnastik.



Egon Larsen gik i skole i Funder og Thorning. Herpaa var han beskæfti
get ved landbrug i en periode, og efter at have staaet i lære som smed i 
Grauballe samt i Vinderslev gjorde han militærtjeneste ved flyvetropperne 
i Værløse og Karup fra 1956 til 1958. Han arbejdede nu som smed i Herning 
indtil 1959, i Grønland i i aar samt i Sverige i i aar, hvorpaa han igen 
var i Grønland indtil foraaret 1961. Herefter drev han egen VVS-forretning 
i Funder indtil november 1962, og han begyndte da at drive Arnborg Smede- 
og Maskinforretning, hvor der opførtes ny værkstedsbygning i 1975-1976. 
Forretningen drives nu som VVS-forretning. - Egon Larsen har været besty
relsesmedlem i smedemesterforeningen i Silkeborg og formand for borgerfore
ningen i Arnborg. - Fritidsinteresse: madlavning.

IV.G.4.a.l)
Bente Larsen, der i 1967 fik navneændring fra Møller, er født den 23. de
cember 1958 i Sejling sogn. Hun blev gift den 28. maj 1981 i Arnborg med 
Ole Juelsgaard, der i 1962 fik navneændring fra Juelsgaard Jensen. Han er 
født den 15. august 1956 i Herning sogn som søn af væver Ejner Juelsgaard 
og hustru, syerske Kirsten Marie Madsen.

Bosat: Palleshøj 22, Lind, Herning.
Bente Larsen tog realeksamen i 1975, bestod handelseksamen i 1976, blev 

udlært som kontorassistent i 1978 og er nu beskæftiget som saadan indenfor 
tekstilbranchen. Sideløbende har hun paabegyndt merkonomstudiet i regn
skabsvæsen.

Ole Juelsgaard tog 10. klasse i 1973, bestod handelseksamen i 1974 og 
blev udlært indenfor handel og kontor i 1977. Herpaa aftjente han sin vær
nepligt, og efter at have virket som køkkenkonsulent indtil 1983 begyndte 
han som salgskonsulent indenfor byggebranchen. Sideløbende har han paabe
gyndt merkonomstudiet i markedsføring.

IV.G.4.a.l)a) Morten Juelsgaard er født den 30. marts 1986 i Herning.

IV.G.4.a.2)
Gitte Larsen er født den 5. september 1963 i Arnborg. Hun blev gift den 
17. august 1985 i Arnborg med Hans Henrik Hagel skjær, der er født den 2. 
oktober 1961 paa Frederiksberg, Flintholm sogn som søn af smed Niels P.



Hagel skjær og hustru, syerske Hjørdis Andersen.
Bosat: Jens Provsts Vej 65, Arnborg, Herning.

Gitte Larsen tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisaaret og er nu kontoras
sistent.

Hans Henrik Hagelskjær tog 10. klasse og blev senere udlært som klejn
smed. Sin værnepligt aftjente han ved ingeniørtropperne i Randers.

IV.G.4.a.2)a) Jesper Hagelskjær er født den 24. januar 1986 i Herning.

IV.G.4.a.3)

Jette Larsen er født den 20. november 1965 i Arnborg, og hun døde den 30. 
januar 1986 ved en trafikulykke.

Hun var syerske paa Pinetta i Herning.

IV.G.4.a.4) 
Heidi Larsen er født den 11. september 1973 paa Herning Sygehus.

IV.G.4.a.5)
Henrik Larsen er født den 1. april 1977 paa Herning Sygehus.

IV.G.4.b.
Bent Rasmussen er født den 6. april 1937 i Balle sogn. Han blev gift den 
5. august 1961 i Silkeborg med Anna Henny Andersen, der er født den 29. 
august 1937 paa Silkeborg Sygehus som datter af landmand Henry Stinus An
dersen og hustru Gudrun Marie Rasmussen.

Bosat: Løgagervej 13, Silkeborg.
Bent Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Han var beskæftiget ved land

brug i Kragelund i ca. 5 aar, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved 
Jydske Trænregiment i Padborg og Den danske Brigade i Itzehoe, Vesttysk
land. Desuden gjorde han frivillig tjeneste ved Suez-kanalen, og han ar
bejdede nu paa henholdsvis Lysbro Teglværk og en tekstilfabrik i Ikast 
indtil midten af 1960erne. Siden har han bl.a. kørt som chauffør. - Fri

tidsinteresse: jagt.
Anna Henny Andersen gik i skole i Tømmerby og Salten. Allerede i skole

tiden passede hun sin bedstemoder, og senere var hun husassistent H aar 
i Tolstrup ved Them, 1 aar i Balle, 3 aar paa mejeriet ved Vonsild og en 



periode hos en direktørfamilie i Silkeborg. Desuden arbejdede hun i en 
vuggestue i Alderslyst samt paa en systue i Ikast indtil 1961. Herefter 
blev hun hjemmesyerske for en tekstil fabrik i Funder.

IV.G.4.b.l) Jytte Rasmussen er født den 25. august 1962 i Funder. 
IV.G.4.b.2) Jonna Rasmussen er født den 7. oktober 1964 i Silkeborg.
IV.G.4.b.3) Jan Rasmussen er født den 27. juni 1969 i Silkeborg.

IV.G.4.c.
Ruth Birgit Rasmussen er født den 25. november 1940 i Balle sogn. Hun blev 
gift den 4. juli 1964 med Ivan Kjærsgaard Mikkelsen, der er født den 15. 
oktober 1936 i Rosmus som søn af arbejdsmand Richard Marentius Mikkelsen 
og hustru Esther Marie Kjærsgaard.

Bosat: Funder Bygade 21, Silkeborg.
Ruth Birgit Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Hun tjente som husassi

stent paa en gaard i Sejling i 2 aar og arbejdede derefter forskellige ste
der, bl.a. som syerske paa en tekstilfabrik i Ikast i 2 aar, som spolerske 
hos Kaj Neckelmann i Silkeborg i 2 aar samt paa en papirfabrik i Silkeborg 
i 11 aar. I 1965 begyndte hun som hjemmesyerske for en tekstil fabrik i I- 
kast, hvor hun nu er ansat som syerske. - Ruth Birgit Rasmussen var besty
relsesmedlem i Funder Husholdningsforening fra 1970 til 1974. - Fritidsin
teresser: sløjd, lampeskærmssyning, blomsterbinding, gymnastik m.m.

Ivan Kjærsgaard Mikkelsen gik i skole i Balle St. Han var beskæftiget 
ved landbrug forskellige steder indtil 1960, aftjente sin værnepligt i 0- 
dense og Fredericia og gjorde desuden frivillig tjeneste ved den første 
danske styrke i Gaza, hvorfra han hjemsendtes i 1957. Fra 1960 til 1972 
var han ansat hos Kaj Neckelmann i Silkeborg, og han er nu beskæftiget som 
reparatør.

IV.G.4.c.1)
Inga Mona Kjærsgaard Mikkelsen er født den 10. februar 1959 paa Kjellerup 
Sygehus. Hun lever sammen med Knud Tind, der er født den 17. juli 1956 paa 
Kjellerup Sygehus som søn af landmand Anders Tind Jensen og hustru Margit.

Bosat: Buskhedevej 16B, Silkeborg.
Inga Mona Kjærsgaard Mikkelsen er dameskrædder, og Knud Tind er smed.



IV.G.4.C.2)

Pia Kjærsgaard Mikkelsen er født den 15. april 1965 i Silkeborg. Hun blev 
gift den 7. juni 1986 i Funder med Poul-Henning Sønderskov, der er født 
den 23. marts 1962 i Allingskovgaard, Svostrup sogn som søn af Børge Søn
derskov og hustru Alma Jeppesen.

Bosat: Allingvej 12, Nisset, Lemming.
Pia Kjærsgaard Mikkelsen tog 9. klasse, gennemgik EFG-basisaaret inden

for handel og kontor og blev senere udlært som kontorassistent.
Poul-Henning Sønderskov tog 9. klasse og blev senere udlært som autome

kaniker.

IV.G.4.c.3)
Anita Kjærsgaard Mikkelsen er født den 11. april 1968 i Silkeborg.

IV.G.4.d.
Sonja Inger Rasmussen er født den 12. marts 1943 i Balle sogn. Hun blev 
gift den 25. april 1964 i Alderslyst med Leif Pedersen, der er født den 
7. oktober 1943 i Lysbro ved Silkeborg som søn af arbejdsmand Jens Oluf 
Petersen og hustru Anna Margrethe Olsen.

Bosat: Løgagervej 17, Silkeborg.

Sonja Inger Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Hun lærte husgerning og 
tjente hos sin ældste søster i Ebstrup samt i Sejling, hvorefter hun ar
bejdede forskellige steder, bl.a. hos Kaj Neckelmann i Silkeborg samt paa 
Silkeborg Andelssvineslagteri. Senere blev hun oplært som klipperske paa 
Jetex i Silkeborg, og hun er nu ansat som saadan paa Milady Modeller i I- 
kast. - Sonja Inger Rasmussen har været bestyrelsesmedlem i Funder Hushold
ningsforening. - Fritidsinteresse: frimærker.

Leif Pedersen gik i skole i Funder. Han var bl.a. beskæftiget som by
dreng for en slagter i Silkeborg i en periode, og efter at have staaet i 
lære som tømrer i Silkeborg fra 1960 til 1964 gjorde han 16 maaneders mili
tærtjeneste i Fredericia i 1964-1965. Herpaa arbejdede han som tømrersvend 
forskellige steder, inden han blev ansat paa en vinduesfabrik, hvor han 
bl.a. virkede som tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant, og han har nu an
sættelse paa Dansk Automobil byggeri i Silkeborg. - Leif Pedersen er for
mand for Silkeborg Møntsamlerforening.
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IV.G.4.d.1)

Claus Pedersen er født den 31. juli 1962 i Holstebro.
Bosat: Astrupvej 30, Kjellerup.
Claus Pedersen gik i skole i Gjessø og begyndte derefter paa Levring Ef

terskole, hvor han var elev i 3 aar. Senere blev han udlært som mekaniker 
paa Ford i Silkeborg, og siden har han været ansat forskellige steder, nu’ 
som karrosseri bygger i Thorning.

IV.G.4.d.2)
Lars Pedersen er født den 3. november 1963 i Silkeborg, og han døde den 
24. juni 1979.

IV.G.4.d.3)
Brian Pedersen er født den 11. juni 1971 i Silkeborg.

IV.G.4.e.
Aase Rigmor Rasmussen er født den 21. november 1946 paa Kjellerup Sygehus. 
Hun blev gift den 2. december 1972 i Alderslyst med Bent Knudsen, der er 
født den 9. august 1947 i Ikast som søn af installatør Knud Knudsen og hu
stru Estrid Marie Sørensen.

Bosat: Søbjergvej 63, Søbjerg, Ikast.
Aase Rigmor Rasmussen gik i skole i 0. Bording og Silkeborg. Hun tjente 

som husassistent i 0. Bording, arbejdede paa et gartneri i Svejbæk og har 
senere været ansat paa forskellige fabrikker i Ikast. - Fritidsinteresse: 
gymnastik.

Bent Knudsen gik i skole i Ikast. Han blev udlært som elektriker hos 
faderen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved CF-kolonnen i Frede
rikshavn fortsatte han med at arbejde i faderens forretning. - Fritidsin
teresser: dykning m.m.

IV.G.4.f.
Bodil Signe Rasmussen er født den 21. november 1946 paa Kjellerup Sygehus. 
Hun blev gift første gang med Poul Erik Mogensen, der er født den 1. maj 
1930 i Hørup sogn, og anden gang den 5. marts 1977 i Silkeborg med Poul 
Erik Johansen, der er født den 26. juli 1941 paa Kjellerup Sygehus som søn 



af landmand Ejler Johansen og hustru Jensine Pedersen.
Bosat: Sinding Hedevej 25, Kragelund, Silkeborg.
Bodil Signe Rasmussen gik i skole i 0. Bording. Hun var beskæftiget som 

husassistent i Sejling og Sinding samt som stuepige paa De gamles Hjem i 
Silkeborg, hvor hun arbejdede i 2 aar, og derefter havde hun ansættelse 
paa forskellige fabrikker i Silkeborg, bl.a. Jydsk Trikotagefabrik. Herpaa 
virkede hun som husmoderafløser ved Silkeborg Kommune, og hun er nu rengø
ringsassistent paa Kragelund Kro. Forinden havde hun været paa rengørings
kursus.

Poul Erik Mogensen er specialarbejder.
Poul Erik Johansen gik i skole i Kragelund. Han gennemgik uddannelse 

til kommis samme sted, og efter at have arbejdet som saadan i Thorsø i 31 
aar kørte han som salgschauffør for Otto Mønsted i Silkeborg i en lang aar- 
række. Siden 1983 har han været ansat som operatør hos Kaj Neckelmann, 
Silkeborg. - Poul Erik Johansen har i aarenes løb haft forskellige tillids
hverv, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Kragelund Ungdoms- og Idræts
forening og for Kragelund-Funder socialdemokratiske forening.

IV.G.4.f.1)
Kim Johansen er født den 3. februar 1967 i Silkeborg.

Han tog 10. klasse i Silkeborg, gennemgik EFG-basisaaret paa Silkeborg 
Handelsskole og begyndte derefter som HH-studerende paa økonomisk linje 
samme sted.

IV.G.4.f.2)
Lene Johansen er født den 6. august 1971 i Silkeborg.

IV.G.4.f.3)
Thomas Johansen er født den 4. oktober 1977 i Silkeborg.

IV.G.5.
Jens Andreas Sørensen er født den 13. oktober 1915 i Christianshøj, Krage
lund sogn, og han døde som barn.



IV.G.6.
Oda Margrethe Sørensen er født den 14. april 1917 i Christianshøj, Krage
lund sogn, og hun døde den 12. april 1974 i Assendrup, Engum sogn. Hun 
blev gift den 17. januar 1940 i Horsens med Hans Christian Behn, der er 
født den 16. maj 1905 i Assendrup, Engum sogn som søn af gaardejer Nis Jo
hannes Ludvig Behn og hustru Ane Margrethe Nielsen.

Oda Margrethe Sørensen gik i skole i 0. Bording. Hun lærte husgerning 
og tjente paa hjemegnen samt ved Daugaard, bl.a. hos sine tilkommende svi
gerforældre. Efter giftermaalet deltog hun i det fælles landbrug. - Hendes 
fritidsinteresse var haandarbejde.

Hans Christian Behn gik i skole i Assendrup. Han var beskæftiget som 
landbrugsmedhjælper hjemme samt paa Højvang i Ørum, havde et ophold paa 
Uldum Højskole i 1923-1924 og overtog fødehjemmet Langagergaard i 1942. 
Gaarden blev drevet med svin og ungkvæg. - Hans Christian Behn var besty
relsesmedlem i Engum sogns ungdomsforening, i Assendrup Forsamlingshus og 
i Assendrup Brugsforening.

IV.G.6.a.
Nis Behn er født den 17. maj 1940 paa Langagergaard, Engum sogn.

Bosat: Hustedgaardvej 36, Hedensted.
Nis Behn gik i skole i Assendrup og havde desuden et 5 maaneders op

hold paa Askov Sløjd- og Efterskole i 1954-1955. Han var beskæftiget ved 
landbrug hjemme samt i Holtum indtil sit 20. aar og kørte derefter som 
chauffør frem til 1980, først for en mørtelfabrik i Vejle og fra 1965 for 
Norsk Hydro. Sideløbende hjalp han til i driften paa Langagergaard. - Fri
tidsinteresser: jagt og fiskeri.

IV.G.6.b.
Grethe Behn er født den 29. juli 1945 paa Langagergaard, Engum sogn. Hun 
blev gift den 5. marts 1966 i Engum med Henning Kristensen, der er født 
den 26. december 1944 i Daugaard som søn af arbejdsmand Niels Kristensen 
og hustru Karen Sørensen.

Bosat: Fuglebakken 18, Bredal, Vejle.
Grethe Behn gik i skole i Assendrup. Hun lærte husgerning og tjente 

hjemme, I aar paa Skærup mejeri samt 1 aar i Assendrup Brugsforening. Fra 
1965 til 1970 var hun beskæftiget paa Tulip i Vejle.
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Henning Kristensen gik i skole i Daugaard. Han lærte landbrug og tjente 
som medhjælper paa en gaard ved Daugaard i 3 aar samt i Assendrup i 2 aar. 
Efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i 1964-1965 begyndte 
han som slagteriarbejder paa Tulip i Vejle.

IV.G.6.b.l) Pia Behn Kristensen er født den 25. juni 1969 i Engum sogn. 
IV.G.6.b.2) Lis Behn Kristensen er født den 10. marts 1974 i Vejle.

IV.G.7.

Dagny Elvira Sørensen er født den 29. juli 1918 i Serup, og hun døde den 
18. juli 1969 i Rudkøbing. Hun blev gift den 29. december 1935 i Sejling 
med Gunnar Rasmussen, der er født den 18. september 1916 i Funder Kirkeby, 
Funder sogn som søn af landmand og frugtavler Jens Peter Rasmussen og hu
stru Karen Andreasen.

Bosat: Kærshøjvej 42, Silkeborg.
Dagny Elvira Sørensen gik i skole i Resdal. Hun lærte husgerning og 

tjente paa forskellige gaarde paa hjemegnen. Efter giftermaalet arbejdede 
hun paa en systue i Silkeborg. - Hendes fritidsinteresser var blomster og 
friluftsliv samt frimærker og porcelænsmaling.

Gunnar Rasmussen gik i skole i Sinding og Resdal. Han blev udlært som 
skomager i Silkeborg og arbejdede derefter hovedsaglig indenfor byggebran
chen i Silkeborg samt i en aarrække som entreprenør. - Gunnar Rasmussen 
har været bestyrelsesmedlem i Aldrig mere Krig, Silkeborg afd. - I 1975 
købte han 2 tdr. land skov ved Kragelund. - Fritidsinteresser: frimærker, 
antikviteter og havebrug.

Gunnar Rasmussen blev gift anden gang den 12. august 1971 i Silkeborg 
med Erna Søndergaard Pedersen, der er født den 6. maj 1923 i Amerika, 
Gjern sogn.

IV.G.7.a.
Gudmund Brünjulf Rasmussen er født den 14. december 1935 i Resdal, Serup 
sogn. Han blev gift den 2. april 1958 i Silkeborg med Ingelise Bang, der 
er født den 12. april 1939 i Silkeborg som datter af arbejdsmand Karl Bang 
og hustru Karla Nielsen.

Bosat: Strandvejen 11, Handbjerg, Vinderup.



Gudmund Brünjulf Rasmussen gik i skole i Silkeborg. Senere stod han i 
lære som autolakerer i Silkeborg, og efter at have aftjent sin værnepligt 
i Kompedallejren i 1957-1958 havde han ansættelse forskellige steder, bl. 
a. paa en karrosserifabrik i Herning samt hos en autolakerer i Holstebro, 
hvor han var førstemand. I 1963 begyndte han som maler paa B & 0 i Struer. 
Endvidere har han været tryllekunstner. - Gudmund Brünjulf Rasmussen har 
været tillidsmand paa B & 0, formand for malernes fagforening i Struer 
og bestyrelsesmedlem i Ryde Jagtforening. - Fritidsinteresser: frimærker, 
mønter og antikviteter.

Ingelise Bang gik i skole i Silkeborg. Hun tjente som husassistent paa 
Alderslyst Savværk i 1 aar, og efter at have gennemgaaet uddannelse til 
gartner og blomsterbinder paa Frydenlund i Silkeborg samt hos Rix i Ikast 
var hun bl.a. beskæftiget som serigrafist paa B & 0, inden hun i 1972 fik 
ansættelse som sygehjælper paa Ryde Hvilehjem. - Fritidsinteresse: blom
ster.

IV.G.7.a.l) René Brünjulf Rasmussen er født den 19. juni 1962 i Silkeborg. 
IV.G.7.a.2) Kim Bang Rasmussen er født den 8. december 1963 i Handbjerg. 

IV.G.7.a.3) Michael Anker Rasmussen er født den 27. juli 1966 i Handbjerg.

IV.G.7.b.
Leif Thorbjørn Rasmussen er født den 29. september 1939 i Balle ved Silke
borg. Han blev gift den 22. august 1969 i Silkeborg med Signe Hanne Ole
sen, der er født den 26. juli 1944 i Gislev sogn som datter af forsikrings
mand Bernhard Olesen og hustru Vera Andersen.

Bosat: Rolighedsvej 9, Silkeborg.
Leif Thorbjørn Rasmussen er slagter.

IV.G.7.b.1) Kim Rasmussen er født den 7. september 1963 i Silkeborg. 
IV.G.7.b.2) Tina Rasmussen er født den 18. september 1967 i Holstebro.

IV.G.7.c.
Per Edmund Rasmussen er født den 27. februar 1946 i Silkeborg. Han blev 
gift den 21. marts 1966 med Sonja Drachmann, der er født den 30. november 
1945 i Bjarup, Dallerup sogn som datter af landmand Karl Drachmann og hu

stru Astrid Pedersen.
Bosat: Langelinie 2, Silkeborg.
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Per Edmund Rasmussen tog efter endt skolegang ud at sejle og var bl.a. 
matros paa norske og danske skibe, inden han begyndte som specialarbejder.

Sonja Drachmann tjente efter endt skolegang som husassistent og havde 
senere ansættelse som gangpige paa Hammel Sygehus indtil 1966.

IV.G.7.C.1) Jim Drachmann Rasmussen er født den 13. juni 1965 i Silkeborg. 
IV.G.7.c.2) Johnny Drachmann Rasmussen er født den 6. november 1967 i Sil

keborg.

IV.G.7.c.3) Annie Drachmann Rasmussen er født den 18. januar 1970 i Silke
borg.

IV.G.8.

Jens Anker Sørensen er født den 21. februar 1920 i Serup, og han døde den 
27. juli 1987 i Orslev. Han blev gift den 2. november 1948 i Vinderslev 
med Lilly Rasmussen, der er født den 29. april 1926 i Vinderslev som dat
ter af dræningsmester Rasmus Jensen Rasmussen og hustru Alma Kristine Mo
gensen.

Bosat: Skovbovej 16, Ørslev, Ejby.

Jens Anker Sørensen gik i skole i Resdal. Han lærte landbrug, havde et 
ophold paa Haslev Høj- og Landbrugsskole i vinteren 1944-1945 og havde an
sættelse paa Hindemae Hovedgaard ved Ullerslev i 4i aar, inden han begynd
te paa Tybrind Avlsgaard under Wedel Isborg Gods, hvor han virkede som ma
gasinforvalter fra 1953 til 1984. Desuden gennemgik han uddannelsen til 
drænmester. - Jens Anker Sørensen var i aarene paa Tybrind Avlsgaard fag
lig aktiv, bl.a. som talsmand for landbrugsarbejderne og som næstformand 
for samarbejdsudvalget ved Wedel Isborg Gods.

Lilly Rasmussen gik i skole i Vinderslev og blev uddannet ved husger
ning inden giftermaalet, efter hvilket hun bl.a. virkede som rengøringsas
sistent i 12 aar med ansættelse paa Ejby Skole.

IV.G.8.a.
Kirsten Hansine Sørensen er født den 7. december 1948 paa Nyborg Sygehus. 
Hun blev gift den 18. oktober 1974 i Middelfart med Arne Hansen, der er 
født den 14. juni 1941 i Fjelsted som søn af el-installatør Svend Aage 
Hansen og hustru, forretningsindehaver Esther Margrethe Jørgensen.

Bosat: Koldinghave 14, Gelsted.



Kirsten Hansine Sørensen var efter endt skolegang beskæftiget som husas
sistent paa Wilhelmsborg og Sanderumgaard indtil 1967. Herpaa gennemgik 
hun uddannelse til sygehjælper i København, og hun havde nu ansættelse paa 
Middelfart Sygehus indtil 1986. Dette aar overgik hun til vognmandserhver
vet paa fuld tid.

Arne Hansen var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugsmedhjæl
per og arbejdede senere paa en morbroders maskinstation samt i en farbro
ders vognmandsforretning, inden han i 1963 etablerede egen vognmandsfor
retning. I 1966 flyttede han forretningen til Taarup, hvor han købte en 
landbrugsejendom, og senere udvidedes forretningen med gravemaskiner. I 
1977 købte han en grusgrav i Favrskov.

IV.G.8.a.l) Lise Lotte Hansen er født den 26. november 1975 i Middelfart. 
IV.G.8.a.2) Peter Hansen er født den 27. marts 1978 i Middelfart.
IV.G.8.a.3) Louise Hansen er født den 27. marts 1978 i Middelfart.

IV.G.8.b.
Søren Anker Sørensen er født den 12. juni 1950 paa Nyborg Sygehus. Han le
ver sammen med Jette Enøe Madsen, der er født den 9. februar 1950 i Grøn
nemose, Rørup sogn som datter af murermester Niels Peter Møller Madsen og 
hustru Rita Marie Enøe Jensen.

Bosat: Priorsløkkevej 18, Horsens.
Søren Anker Sørensen gik i skole i ørslev samt i Ejby, hvor han tog re

aleksamen i 1967. Han blev udlært som automekaniker i Ejby, indkaldtes 
herpaa til militærtjeneste i Jonstrup og var senere tjenestegørende som 
flymekaniker paa flyvestation Karup indtil 1978, da han hjemsendtes som 
overkonstabel. I 1977 bestod han kørelærereksamen paa Hærens Færdselssko
le, og siden 1978 har han været bilassistent ved Bil inspektionen i Odder.

Jette Enøe Madsen gik i skole i Etterup samt i Ejby, hvor hun tog real
eksamen i 1967. Hun tjente som husassistent i Næsby i 1 aar, og efter at 
have bestaaet nysproglig studentereksamen paa Fyns Studenterkursus i Oden
se i 1970 virkede hun bl.a. som lærervikar samt som servitrice, inden hun 
blev optaget paa Odense Seminarium. Senere startede hun paa Herning Semi
narium, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1977, og siden 1978 har 
hun undervist paa Torstedskolen, Horsens. - Fritidsinteresse: haandarbej- 
de.



IV.G.8.b.1) Mikkel Enøe Sørensen er født den 15. februar 1974 i Middelfart. 
IV.G.8.b.2) Kasper Enøe Sørensen er født den 26. januar 1978 i Tørring 

sogn.

IV.G.8.c.

Niels Erik Rostgaard, der i 1981 tog navneændring fra Sørensen, er født 
den 22. februar 1952 i Ullerslev. Han blev gift med Inger Rostgaard.

Bosat: Rugmarken 19, Odense.

Niels Erik Rostgaard blev uddannet som kok, virkede som køkkenchef i 
nogle aar og er nu salgskusk.

Inger Rostgaard er montrice.

IV.G.8.c.1) Allan, født den 13. april 1973 i Odense.
IV.G.8.c.2) Carsten, født den 29. marts 1974 i Odense.

IV.G.8.d.
Tove Margrethe Sørensen er født den 16. december 1954 i Orslev. Hun blev 
gift den 26. juli 1975 i Balslev med Harald Møller, der i 1979 tog navne
ændring fra Møller Jensen. Hun er født den 13. februar 1950 i Dybe som søn 

af graver Viggo Møller Jensen og hustru Kirstine Øgendahl.
Bosat: Kingstrupvej 47, Ejby.
Tove Margrethe Sørensen gik i skole i Orslev samt i Ejby, hvor hun tog 

9. klasse. Herefter var hun beskæftiget som husassistent, fabriksarbejder 
og tjener, og i juni 1987 afsluttede hun EFG indenfor jordbrug paa Dalum 
Tekniske Skole.

Harald Møller var efter endt skolegang beskæftiget ved landbrug i en 
periode. Senere blev han udlært som lagerekspedient, og efter at have af
tjent sin værnepligt samt at have været fabriksarbejder i nogle aar havde 
han ansættelse som lagerforvalter paa Ejby Trælast- og Byggemarked i 10 
aar. Siden har han været svejser paa Brenderup Trailer.

IV.G.8.d.l) Claus Møller er født den 24. juni 1975 paa Middelfart Sygehus. 
IV.G.8.d.2) Linda Møller er født den 11. januar 1978 paa Odense Sygehus, 

og hun døde den 12. januar 1978.
IV.G.8.d.3) Jesper Møller er født den 19. maj 1979 paa Middelfart Sygehus.



IV.G.8.e.
Jette Elise Sørensen er født den 2. december 1964 i Ørslev. Hun lever sam
men med Kim Stimose, der er født den 21. september 1962 i Odense, Sankt 
Knuds sogn som søn af tømrer Poul-Erik Stimose og hustru, køkkenassistent 
Tove Lizzi Hansen.

Bosat: Nørregade 60, Ejby.
Jette Elise Sørensen tog 10. klasse, var beskæftiget ved forskelligt og 

har senere gennemgaaet kurser indenfor elektronik.
Kim Stimose tog 10. klasse og har siden været beskæftiget ved forskel

ligt, bl.a. indenfor tømrerfaget.

IV.H.
Jenny Agnes Nielsen er født den 21. marts 1895 paa Silkeborg Sygehus, og 
hun døde den 8. marts 1966 paa Rødegaard i Resenbro, Linaa sogn. Hun blev 
gift den 10. maj 1918 i Kragelund med Anders Christian Christoffersen. Han 
er født den 12. september 1891 i Hingeballe, Hinge sogn som søn af husmand 
Christen Christoffersen og hustru Caroline Andersen, og han døde den 16. 
april 1975 paa hvilehjemmet i Resdal, Serup sogn.

Jenny Agnes Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent for
skellige steder indtil giftermaalet.

Anna-Lise og Gunnar Henning Christoffersen (IV.H.2.) fortæller bl.a.:
"Efter sit giftermaal deltog Jenny Agnes sammen med familien i alt fo

refaldende arbejde i hus og ved landbruget. Hendes fritidsinteresse var 
haandarbejde, bl.a. hækling samt syning af familiens tøj. Med sit udad
vendte væsen og sin store gæstfrihed havde hun en aktiv tilværelse, og da 
familien blev større, og der kom 4 børnebørn til, fortsatte den aktive tid, 
saalænge kræfterne slog til, men sine sidste 4 aar maatte hun tilbringe paa 
Rødegaard i Resenbro."

Anders Christian Christoffersen tjente efter endt skolegang som land
brugsmedhjælper forskellige steder paa egnen.

Anna-Lise og Gunnar Henning Christoffersen (IV.H.2.) fortæller bl.a.:
"Ved sit giftermaal købte Anders Christian et mindre landbrug i Chri

stianshøj. Ca. 2 aar senere blev ejendommen solgt, og derefter købte han 
et landbrug i Buskhede, hvor han arbejdede i mosen om sommeren og i ejen
dommens grusgrav om vinteren. Desuden var han beskæftiget ved forefalden
de arbejde - alt efter aarstiden, mens de sammen drev landbruget derhjem- 



me. Trods megen slid blev der ogsaa tid til besøg hos familie og venner, 
hvilket mest foregik pr. cykel eller med hestevogn. Mange busture rundt 
omkring i Danmark blev ogsaa foretaget. Efter godt 20 aar afhændede de 
landbruget for at købe hus i Kragelund by. Her fulgte en ny og aktiv tid, 
hvor Anders Christian fik kørekort og købte bil, og nu kunne de selv køre 
ud paa ture for at besøge familie og venner. Fra 1948 til 1964 var han 
kirkebetjent ved Kragelund Kirke. Ogsaa efter den tid havde han forskel
ligt arbejde, saalænge kræfterne slog til, men fra 1974 til sin død boede 
han paa hvilehjemmet i Resdal."

I ægteskabet er børnene IV.H.1.-IV.H.2.

IV.H.l.

øjvind Sigfred Christoffersen er født den 1. marts 1919 i Christianshøj, 
Kragelund sogn. Han blev gift den 30. december 1943 i Christianshede med 
Anna Kirstine Jørgine Andersen, der er født den 15. marts 1918 i Chri
stianshede, Bording sogn som datter af vognmand Anders Peder Andersen og 
hustru Marie Jensen.

Bosat: Sølvgade 5, Alderslyst, Silkeborg.
Øjvind Sigfred Christoffersen gik i skole i Kragelund og havde desuden 

et ophold paa Salling Ungdomsskole. Han stod i lære som tømrer og karetma
ger i Allingaabro, og efter at have arbejdet som tømrersvend i Hammel i 8 
aar begyndte han i 1943 som tømrersvend hos Sofus Jørgensen i Silkeborg, 
hvor han var beskæftiget i 19 aar. Herpaa blev han overflyttet til D.A.B., 
hvor han arbejdede indtil 1979, da han gik paa efterløn. - øjvind Sigfred 
Christoffersen er aktiv i efterlønsklubben. - Fritidsinteresser: maleri, 
træudskæring m.m.

Anna Kirstine Jørgine Andersen gik i skole i Christianshede. Hun vokse
de op hos sine bedsteforældre, og efter endt skolegang tjente hun som hus
assistent, inden hun begyndte som syerske hos Peter Jessen manufaktur og 
trikotage i Silkeborg, hvor hun havde ansættelse i 7 aar. Desuden drev 
hun en hatteforretning i Silkeborg i 11 aar, og herpaa blev hun hjemmear
bejdende husmoder.

IV.H.l.a.
Flemming Christoffersen er født den 2. maj 1947 i Alderslyst ved Silke
borg. Han blev gift den 3. juni 1972 i Silkeborg med Kirsten Nielsen, der

ai® 



er født den 11. november 1948 i Vejle som datter af tapetserer Marinus 

Nielsen og hustru Helga Christiane Nielsen.
Bosat: Højmarkstoften 119, Silkeborg.
Flemming Christoffersen gik i skole i Silkeborg og havde derefter an

sættelse som postbud samme sted i en aarrække, afbrudt af militærtjeneste 
i Aarhus i 1967. Siden 1979 har han drevet Midtjydsk Plæneklipper- og Mo
torsavservice, Silkeborg.

Kirsten Nielsen gik i skole i Vejle. Hun blev færdiguddannet som kli
nikassistent i 1968, og efter at have været beskæftiget som saadan i Vej
le og Silkeborg indtil 1974 blev hun hjemmearbejdende husmoder. Siden 1979 
har hun været medhjælpende hustru.

IV.H.l.a.l) Mai-Britt Christoffersen er født den 6. november 1974 i Silke
borg.

IV.H.l.a.2) Glenn Christoffersen er født den 6. november 1977 i Silkeborg. 
IV.H.l.a.3) Chris Christoffersen er født den 16. november 1985 i Silkeborg.

IV.H.2.

Gunnar Henning Christoffersen er født den 24. juni 1920 i Kragelund sogn. 
Han blev gift den 4. november 1945 i Vinderslev med Anna-Lise Vindum, der 
er født den 10. juni 1925 i Fruerlund, Vinderslev sogn som datter af bo
elsmand Marius Sørensen Vindum og hustru Maren Theodora Nielsen.

Bosat: Kragelund Møllevej 37, Silkeborg.
Gunnar Henning Christoffersen gik i skole i Kragelund. Han blev oplært 

ved landbrug, og i 1943 overtog han fødehjemmet i Buskhede. I 1947 fik han 
plads som tjenestekarl i Bøllingsø, hvor han arbejdede i 13 aar, og efter 
at have været ansat som chauffør i Silkeborg indtil 1970 havde han ansæt
telse ved DLG i Kragelund frem til 1978.

Anna-Lise Vindum gik i skole i Vinderslev og var herpaa beskæftiget 
som husassistent indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbej
dende husmoder. Derudover har hun haft forskelligt sæsonarbejde.

IV.H.2.a.
Anna-Grethe Christoffersen er født den 29. maj 1946 i Kragelund sogn. Hun 
blev gift den 29. maj 1966 i Vinderslev med Magnus Winkler, der er født 



den 17. juni 1943 i Sall som søn af arbejdsmand Verner Winkler og hustru 
Marie Sørensen. Ægteskabet blev ophævet i 1982.

Bosat: Ege Allé 265, Silkeborg.
Anna-Grethe Christoffersen gik i skole i Kragelund. Hun tjente som hus

assistent i 21 aar, og efter at have været beskæftiget som fabriksarbejder 
i en aarrække begyndte hun som hjemmehjælper ved Silkeborg Kommune.

Magnus Winkler er smed.

IV.H.2.a.l)
Susanne Winkler er født den 3. marts 1966 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Nørreskov Bakke 12, Silkeborg.

IV.H.2.a.2)
Helle Winkler er født den 20. juli 1968 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun le
ver sammen med Jesper Hvid Jacobsen, der er født den 17. januar 1968 i 
Aarhus som søn af brandmand/radiomekaniker Jens Kristian Dalgaard Jacobsen 
og hustru, advokatsekretær Joan Hvid Asmusen.

Bosat: Nyløkkevej 10D, Haarup, Silkeborg.
Helle Winkler tog 10. klasse og er nu beskæftiget som husassistent paa 

plejehjemmet Remstruplund i Silkeborg.
Jesper Hvid Jacobsen tog 9. klasse, gennemgik EFG-basisaaret i Silke

borg og kom senere i lære som pladesmed i I Iler ved Ans.

IV.H.2.a.3)
Carsten Winkler er født den 14. september 1971 i Silkeborg.

IV.H.2.b.
Inger Marie Vindum Christoffersen er født den 11. maj 1948 i Kjellerup, 
Hørup sogn. Hun blev gift den 1. juli 1967 i Alderslyst med Knud Bjørn
skov Jørgensen, der er født den 18. januar 1945 i Addit, Sdr. Vissing sogn 
som søn af gaardejer Karl Kristian Jørgensen og hustru Nyttha Marie.

Bosat: Sol brinken 1, Bryrup.
Inger Marie Vindum Christoffersen var efter endt skolegang beskæftiget 

som husassistent i 1 aar. Desuden var hun ansat paa en lagkagefabrik i 
Silkeborg i 2 aar, paa en systue i Hjøllund i 2 aar samt paa Winthers Fa
brikker i Them i 2 aar, og siden har hun arbejdet paa Knud Hansens thefil- 



terfabrik i Bryrup.
Knud Bjørnskov Jørgensen gik i skole i 7 aar, tog kursus i regning og 

havde et 6 maaneders ophold paa Flemming Efterskole. Han var beskæftiget 
ved landbrug i 1 aar, og efter 16 maaneders militærtjeneste begyndte han 
i hjemmeværnet, hvor han blev uddannet til løjtnant af linjen og til bane
kommandør. Desuden kørte han som chauffør i nogle aar, inden han i 1968 
begyndte ved Aarhus Amts vejkontor, hvor han nu er distriktsvejmand. - 
Knud Bjørnskov Jørgensen har været tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant 
i 6 aar samt medlem af bestyrelsen for fagforeningen i 8 aar.

IV.H.2.b.l) Tina Bjørnskov Jørgensen er født den 23. maj 1968 i Brædstrup. 
IV.H.2.b.2) Ulla Bjørnskov Jørgensen er født den 16. april 1970 i Bryrup.

IV.H.2.C.
Annette Vindum Christoffersen er født den 23. januar 1959 i Kjellerup, Hø
rup sogn. Hun blev gift den 30. juni 1979 i Kragelund med Anders E. M. Mik
kelsen, der er født den 9. juli 1956 i Sejet, Uth sogn som søn af chauffør 
Harry Mikkelsen og hustru, plejehjemsmedhjælper Margrit Dili.

Bosat: Plantagevej 10, Herlufmagle.
Annette Vindum Christoffersen tog realeksamen. Hun gennemgik uddannelse 

til klinikassistent, var beskæftiget som saadan fra 1976 til 1979 og har 
siden været kontoransat, nu som overassistent. Sideløbende har hun taget 
diverse uddannelser indenfor KTAS.

Anders E. M. Mikkelsen tog realeksamen, stod i lære som elektriker og 
har været ansat i politiet siden 1979, nu som politiassistent. Desuden un
derviser han paa aftenskole.

IV.J.
En dreng, dødfødt den 12. juli 1898 paa Silkeborg Sygehus.
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V. Jacobus Nielsen Wacherhausen

er født den 9. oktober 1851 i Christianshøj, Kragelund sogn, og han døde 
den 25. januar 1927 i Stubkær, Bording sogn. Han blev gift første gang den 
27. december 1879 i Kragelund med Maren Eriksen. Hun er født den 12. juni 
1854 i 0. Frederiksdal, Kragelund sogn som datter af gaardbruger Erik Sø
rensen og hustru Ane Marie Christensdatter, og hun døde den 2. juni 1882 
i Christianshøj, Kragelund sogn. Jacobus Nielsen Wacherhausen giftede sig 
anden gang den 27. februar 1883 i Bording med Dorthea Marie Nielsen. Hun 
er født den 18. april 1849 i Bording som datter af gaardmand Niels Andersen 
og hustru Mette Pedersdatter, og hun døde den 7. september 1932 i Stubkær, 
Bording sogn.

Jacobus Nielsen Wacherhausen nævnes som husmand i Christianshøj i 1882 
og som husmand i Ndr. Frederiksdal i perioden 1883-1891. Senere var han 
landmand i Stubkær, hvor sønnen Niels (V.B.) overtog ejendommen ca. 1920.

I Jacobus Nielsen Wacherhausens to ægteskaber er børnene V.A.-V.B.

V.A.
Niels Nielsen er født den 18. maj 1882 i Christianshøj, Kragelund sogn.

Hans dødsdata er forgæves søgt i kirkebogen for Kragelund sogn indtil 
1900.

V.B.
Niels Stubkjær Nielsen Wacherhausen er født den 23. januar 1891 i Ndr. 
Frederiksdal, Kragelund sogn, og han døde den 2. januar 1961 i Stubkær, 
Bording sogn. Han blev gift den 26. november 1920 med Sørine Kirstine Sø
rensen. Hun er født den 17. oktober 1895 i Demstrup, Sjørslev sogn som 
datter af husmand Søren Sørensen og hustru Kirstine Marie Nielsen, og hun 
døde den 4. juli 1968 paa Herning Sygehus.

Niels Stubkjær Nielsen Wacherhausen gik i skole i Stubkær og blev der
efter oplært ved landbrug hjemme paa forældrenes ejendom, som han senere 
overtog. - Ejendommen blev overdraget til sønnen Søren Jacob (V.B.l.) i 
1957.

Om parret fortæller datteren Metha Kirstine (V.B.2.) bl.a.:
"Far drev ejendommen i Stubkær foruden at grave tørv om sommeren i den 



mosel od ved Karup Aa, som hørte til ejendommen paa ca. 40 tdr. land, hvor
af en del var let sandjord, som vinden let fik tag i om foraaret, naar sæ
den var kommet i jorden, saa det hele maatte saas om igen. Det gav ikke 
stor fortjeneste, men saa solgtes tørvene for at faa penge til udgifterne. 
Det kneb jo især under krisen først i 30erne saavel her som for saa mange 
flere.

Far var i flere perioder medlem af Bording menighedsraad og i nogle aar 
formand for Indre Missions samfund i Stubkær. Han havde jo særlig tilknyt
ning til Indre Mission, da han paa moderens side var i nær familie med den 
navnkundige indre-missionær Anders Stubkær, som er født og opvokset her i 
Stubkær. Dennes bror, Niels, var morfar til min far.

Mor kom som ung pige til sin søster Martine og J.P. Dahl, Munklinde- 
gaard i Munklinde, og her kom hun saa til at kende min far. Brylluppet 
stod paa Munklindegaard og ikke i hendes hjem i Demstrup, fordi der skulle 
være dans til brylluppet, og det kunne man ikke i Indre Missions kredse. 

Det blev svært for mor at blive anerkendt; hun kom fra den fede lerjord, 
hvor man havde helt andre maader at leve paa, og hvor høsten sjælden slog 
fejl. Hun sled i mark og stald, saalænge hun kunne arbejde, og desuden var 
hun formand for KFUK i Stubkær og Munklinde i ca. 20 aar. Hun var med i 
kvindekredsen indtil sin død."

I ægteskabet er børnene V.B.1.-V.B.4.

V.B.l.
Søren Jacob Wacherhausen er født den 3. december 1921 i Stubkær, Bording 
sogn. Han blev gift den 19. september 1953 i Ikast med Eva Herdis Nielsen, 
der er født den 19. juli 1925 i Engesvang som datter af hønseriejer Kri
stian A. Nielsen og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Bosat: Ruskærvej 3, Stubkær, Bording.
Søren Jacob Wacherhausen gik i skole i Stubkær. Han var 1 aar paa KFUM1s 

fritidshjem i Søby og havde desuden et ophold paa Haslev udvidere Højskole, 
hvorefter han arbejdede hjemme paa fødegaarden i Stubkær, hvor han i 1953 
byggede hus. I 1957 overtog han fødegaarden paa 50 tdr. land, som han drev 
alsidigt sideløbende med at arbejdede paa fabrik og i møbelforretning. - 
Jorden er nu udlejet. - Fritidsinteresser: camping og rejser.

Eva Herdis Nielsen gik i skole i Skellerup Nygaarde. Hun var beskæftiget 
som husassistent samt ansat i forretning inden giftermaalet, efter hvilket 



hun har arbejdet paa fabrik, bl.a. paa en trikotagefabrik i Stubkær i en 
aarrække.

V.B.l.a.
Steen Wackerhausen er født den 12. juni 1954 i Herning. Han blev gift den 
19. september 1976 i Aarhus med Birgitte Krogh Jensen, der er født den 2. 
november 1954 i Havnstrup som datter af gaardejer Alfred Krogh Jensen og 
hustru Kirsten Feldborg Nielsen.

Bosat: Ruskærvej 1, Stubkær, Bording.
Steen Wackerhausen gik i skole i Stubkær og Bording, havde et ophold 

paa Egaa Højskole i 1972 og bestod senere HF-eksamen i Herning. Desuden 
var han paa studierejse i 1 aar, inden han i 1975 begyndte at studere fi
losofi og psykologi ved Aarhus Universitet, hvor han bestod kandidateksa
men, og hvorfra han senere blev magister i filosofi. Han læser nu til magi 
ster i psykologi. Sideløbende med studierne underviser han, og han er 
forskningskonsulent for højere læreanstalter.

Birgitte Krogh Jensen tog realeksamen i Havnstrup og bestod senere HF- 
eksamen i Herning. Hun tjente som husassistent i 1 aar, og efter at have 
været paa studierejse sammen med Steen Wackerhausen var hun psykoligistu

derende ved Aarhus Universitet i 3 aar. Herefter var hun hjemmearbejdende 
husmoder, og i 1984 begyndte hun som lærerstuderende i Silkeborg.

V.B.l.a.1) Yuri Wackerhausen er født den 27. juli 1979 paa Aarhus Kommune
hospital .

V.B.l.a.2) Laura-Maria Wackerhausen er født den 27. juli 1979 paa Aarhus 
Kommunehospital.

V.B.2.
Metha Kirstine Wacherhausen er født den 19. januar 1924 i Stubkær, Bording 
sogn. Hun blev gift den 17. februar 1948 i Bording med Peder Mortensen 
Nielsen, der er født den 6. juli 1917 i Stubkær, Bording sogn som søn af 
gaardejer Anders Mortensen Nielsen og hustru Kirstine Nielsine Pedersen.

Bosat: Skovly, Munklindevej 25, Stubkær, Bording.
Metha Kirstine Wacherhausen gik i skole i Stubkær, tjente paa landet 

indtil giftermaalet og blev derefter medhjælpende hustru. Senere var hun 
beskæftiget som hjemmesyerske samt ansat paa fabrik i Stubkær.



Peder Mortensen Nielsen gik i skole i Stubkær, blev oplært ved land
brug og overtog fødegaarden i 1947. Gaarden er paa 35 hektar og drives som 
alsidigt landbrug.

V.B.2.a.
Lis Mortensen Nielsen er født den 23. maj 1951 i Stubkær, Bording sogn.

Bosat: Glentevej 19, Ikast.
Lis Mortensen Nielsen tog realeksamen i 1968, blev udlært som bankassi

stent i 1971 og har været fuldmægtig siden 1980. Sideløbende bestod hun 
bl.a. bankskolen i henholdsvis 1973 og 1975 samt merkonomeksamen i finan
siering i 1977. - Hun blev tillidsmand i 1978 og var kredsbestyrelsesmed
lem i foreningen Handelsbankens Personale under Danske Bankfunktionærers 
Landsforening fra 1981 til 1986.

V.B.2.b.
Anita Mortensen Nielsen er født den 7. april 1962 i Stubkær, Bordiny „«yn. 

Hun bestod studentereksamen paa Ikast Gymnasium i 1981, blev 
dent i 1982 samt udlært 
har siden været ansat i 
bejde.

som bankassistent i Bording Andelskasse 
Jyske Bank. - Hun er aktiv i KFUM & K's

handelsstu- 
i 1984 og 
børneår

Bordingi Stubkær,
Henry Kristensen, der

er født den 19. februar 1926
27. marts 1956 i Bording med
i Ruskær, Bording sogn som søn af gaardejer Jens

V.B.3.
Dora Marie Wacherhausen 
sogn. Hun blev gift den 
er født den 7. maj 1931
Peder Kristensen og hustru Kristine Andersen.

Bosat: Søbjergvej 78, Ruskær, Bording.
Dora Marie Wacherhausen gik i skole i Stubkær. Hun tjente som husassi

stent, og efter at have været paa tilskærerskole i Skjern virkede hun som 
syerske i Ikast og Stubkær samt som hjemmesyerske. Desuden passede hun 
forretningen i de aar, hvor parret havde mejeriudsalg i Bording.

Henry Kristensen gik i skole i Stubkær. Han var beskæftiget som land
brugsmedhjælper indtil giftermaalet, afbrudt af militærtjeneste i Karup, 
og efter at parret havde bestyret et mejeri udsal g i Bording i 7 aar over
tog han i 1964 fødegaarden i Ruskær paa 45 tdr. land, som drives alsidigt.
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V.B.3.a.
Annal is Wacherhausen Kristensen er født den 22. november 1957 i Stubkær, 
Bording sogn. Hun blev gift den 25. maj 1985 i Bording med Jan Erfurt Høj 
Andersen, der er født den 3. marts 1962 paa Herning Sygehus som søn af 
landmand Svend Aage Høj Andersen og hustru Ester Erfurt Skorstensgaard.

Bosat: Skovvænget 19, Haderup.
Annalis Wacherhausen Kristensen tog 10. klasse i Bording. Hun arbejde

de paa Storms Trikotage i Stubkær i en periode, og efter at have gennem
gaaet EFG-basisaaret paa Ikast Handelsskole begyndte hun som kontorelev 
paa trikotagefabrikken El bina, hvor hun blev udlært som kontorassistent i 
1984. Siden har hun været ansat i Haderup Radio & TV. - Sideløbende har 
hun deltaget i kurser indenfor dekoration og skilteskrivning.

Jan Erfurt Høj Andersen gik i Hodsager Skole samt paa Rydhave Ungdoms
skole, hvor han afsluttede med 10. klasse. Desuden var han beskæftiget som 
pedel og hjælpelærer i 1 aar, inden han kom i lære som radiomekaniker i 
Haderup Radio & TV, hvor han blev udlært i 1984, og efter at have aftjent 
sin værnepligt i Vordingborg og Viborg havde han ansættelse som radiome
kaniker i Herning. Siden 1985 har han været ansat som telefonmontør i Hol
stebro.

V.B.3.a.l) Daniel Wacherhausen Høj Andersen er født den 28. april 1986 paa 
Holstebro Sygehus.

V.B.4.

Ella Vicktoria Wacherhausen er født den 22. april 1929 i Stubkær, Bording 
sogn. Hun blev gift den 18. december 1951 i Bording med Alfred Hansen, der 
er født den 11. juni 1924 i Uggerslev sogn som søn af husmand Christian 
Hansen og hustru Marie Madsen.

Bosat: Ottosgade 43, Kolding.
Ella Vicktoria Wacherhausen gik i skole i Stubkær og har været beskæf

tiget som servitrice, syerske, sygehjælper og kirketjener.
Alfred Hansen har været landmand, KFUM-sekretær, indremissionær, kirke

tjener samt landssekretær og personalechef i KFUM's soldatermission. Desu
den har han haft ophold paa højskole og bibelskole. - Han har i aarenes 
løb haft forskellige tillidshverv, bl.a. som medlem af KFUM & K's landsbe

styrelse, af bestyrelsen for Hoptrup Højskole og af menighedsraadet.



V.B.4.a.
Niels Christian Wacherhausen Hansen er født den 17. juni 1954 i Skjern.

Bosat: Bregentvedvej 10A, Haslev.
Niels Christian Wacherhausen Hansen tog realeksamen paa Kolding Private 

Realskole i 1972, bestod handelseksamen paa Kolding Købmandsskole i 1973 
og var derefter henholdsvis bankelev og bankassistent i Privatbanken i Kol
ding fra 1973 til 1977, afbrudt af militærtjeneste ved ingeniørregimentet 
i Randers i 1975-1976. Efter at have bestaaet HF-eksamen paa Kolding Gym
nasium i 1979 var han lærerstuderende paa Kolding Seminarium med dansk og 
kristendom som liniefag indtil 1983, og han havde nu ansættelse som lærer 
paa Nanortalik Skole i Grønland, hvor han tillige virkede som ledende fol
kebibliotekar i kommunen. I 1986 blev han landssekretær i KFUM og KFUK i 
Danmark, og siden den 1. august 1987 har han været kvotalærer paa Haslev 
Idræts- og Folkehøjskole/Haslev Idrætsefterskole. Endvidere er han redaktør 
af KFUM & K's medlemsblad Godt Nyt. - Niels Christian Wacherhausen Hansen 
har været aktiv indenfor KFUM & K's arbejde i en aarrække, bl.a. som in
struktør og kursusleder samt som tilrettelægger af stævner og landslejre.

V.B.4.b.
Jens Ole Wacherhausen Hansen er født den 22. marts 1958 i Thisted. Han 
blev gift den 17. september 1983 i Resen ved Skive med Kirsten Andersen, 
der er født den 10. juli 1960 i Holstebro som datter af prokurist Jørgen 
Andersen og hustru Ellen Larsen.

Bosat: Hillerødgade 15, København N.
Jens Ole Wacherhausen Hansen tog realeksamen i Kolding i 1975 og bestod 

sproglig-samfundsfaglig studentereksamen paa Aalborghus Statsgymnasium i 
Aalborg i 1978. Han havde et ophold paa Haslev udvidede Højskole, og efter 
at have været assistent paa KFUM's soldaterhjem i Avedøre samt "giv-et-aar- 
medarbejder" (sekretærmedhjælper) i KFUM og KFUK i Storkøbenhavn studerede 
han teologi ved Københavns Universitet fra september 1980 til januar 1983. 
Herefter begyndte han at læse samfundsfag og forvaltning samme sted, og han 
bestod bifagseksamen i 1985. Sideløbende med studierne har han dels været 
kirketjenervikar og dels haft studenterjob paa Det Offentlige Aftalenævn 
for Grønland siden 1985. Han er endvidere studentermedhjælper paa forsk
ningsprojektet Livsformen paa Københavns Universitet. - Jens Ole Wacherhau- 
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sen Hansen er medlem af menighedsraadet for Kapernaumskirken paa Nørrebro 
samt formand for KFUM og KFUK i Kapernaum sogn, og siden 1979 har han væ
ret engageret i KFUM & K's børne- og ungdomsarbejde som leder, kursusin
struktør m.m.

Kirsten Andersen tog realeksamen i Resen i 1977 og bestod HH-eksamen 
paa Skive Handelsskole i 1980. Hun opholdt sig i aar i London, England, 
hvor hun var beskæftiget som stuepige og tjener paa et hotel, og efter at 
have gennemgaaet uddannelse til ekspeditør i Dis Rejser i København havde 
hun ansættelse i Alt-Rejser fra 1983 til 1985 samt i Viking Nordturist fra 
1985 til 1987. Siden har hun haft ansvaret for flyafdelingen i Pensionist- 
Rejser, København.

V.B.4.c.
Gitte Wacherhausen Hansen er født den 18. januar 1967 i Viborg.

Bosat: Solfaldsvej 12, Odense C.
Gitte Wacherhausen Hansen tog 10. klasse i Kolding, og efter at have 

arbejdet i aar i London i England samt J aar i København begyndte hun som 
HF-studerende.



IV.
Jens Nielsen Wacherhausen og Ane Christensen

IV.A.
Niels Nielsen Wacherhausen og Laura Lauridsen



IV.A.1.
Sens N. Wacherhausen og 
Rigmor Christine Rasmussen

IV.A.1.a.
Svend Aage Wacher
hausen og Inga Vi
beke Rønlev-Hansen

IV.A.1.3.1) 
Jan Nielsen 
Yrsa Margr.

og
Thorsø Nielsen

IV.A.I.b.
Lilly Wacherhausen, 
gift Jensen

IV.A.2.
Ane Margrethe N. 
Wacherhausen

IV.A.2.a.
Jens Arne Wacher
hausen og Lilly 
Jacobsen

IV.A.2.b.
Ejnar Wacherhausen

IV.A.3.
Lauritz S. N. Vak- 
kcrhauscn

IV.B.
Kristian L. Wacher
hausen og Mars ine 
Madsen
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IV.B.1.
Ester Marie Wacherhausen og 
Sigfred Magnus Pedersen

IV.B.3.
Willy Elvin Wackerhausen og 
Lis Bødskov Pedersen

IV.C.
Mariane Kristine Nielsen og Christen Erausing Hansen



IV.C.4.
Henry Frausing Hansen og Marie Elvine Sørensen

IV.C.4.e.
Villy M. F. Hansen 
og Inga S. Henriksen 
samt hendes datter 
Connie med familie

IV.C.4.e.
Doris Marie, Claus og Morten



IV.C.8.
Agneta Marie Hansen og
Marius Chr. Hansen Riger

IV.C.8.a.
Jytte Hansen Riger 
og Ole Juul Mikkelsen

IV.C.8.b.
Henning Hansen Riger og 
Anna Marie Sørensen

IV.C.8.b.
Jette og Søren

IV.C.8.c.
Henrik Hansen Riger og 
Inger Christensen



IV.C.11.
Sinna Marie Hansen og 
Andreas Nielsen

IV.C.11.a. 
Anna-Margrethe Niel
sen og Peder Sørensen

IV.C.11.b.
Dorthe Nielsen og
Jens Nielsen

IV.E.1.
Dens Andreas Wacherhausen og
Agnes Kirstine Schmidt

IV.E.I.a.
Gerda Marie Wacherhausen og
Egon Holm Johansen

IV.E.I.a.1)
Mona Holm Johansen og Arne Sørensen

IV.F.
Søren M. N. Wacher- 
hausen og Nielsine 
Nielsen

IV.F.2.
Marius Wacherhauser 
og Agnes Margrethe 
Jensen



IV.F.2.a.
Anne Lise Wacher
hausen og Sohn 
Hoffmann Jepsen

IV.F.2.a.1)
Frank Hoffmann
Jepsen

IV.F.2.C.
Tommy Børge Wacherhausen og
Jette Jung Nielsen

IV.G.
Ane Hansine Marie 
Nielsen

IV.G.
Søren Anker Sørensen med børn



IV.G.A-.
Agda Kirstine Sørensen og 
Agner Rasmussen

IV.G.4.d.
Sonja Inger Rasmus
sen og Leif Pedersen

lV.G.a.f.
Bodil Signe Rasmus
sen, gift Johansen

IV.G.^.f.
Poul Erik Johansen

IV.G.8.
Jens Anker Sørensen og Lilly Rasmussen



IV.H.
Jenny Agnes Nielsen og Anders Christian Christoffersen

IV.H.1.
Øjvind Sigfred Christoffersen og
Anna Kirstine 0. Andersen

IV. H. ?..
Gunnar Henning Christoffersen og
Anna-Lise Vindum



*1*
V.
Jacobus Nielsen Wacherhausen og 
Dorthea Marie Nielsen

V.B.
Niels Stubkjær N. Wacherhausen og 
Sørine Kirstine Sørensen

V.B.1.
Søren Jacob Wacherhausen og
Eva Herdis Nielsen

V.B.l.a.
Steen Wackerhausen og 
Birgitte Krogh Jensen

V.B.3.
Dora Marie Wacherhausen og 
Henry Kristensen

V.B. ?..
Metha Kirstine Wacherhausen 
og Peder Mortensen Nielsen

V.B.3.a.
Annalis W. Kristen
sen og Jan E. Høj 
Andersen

In



Supplement 

til bogens 

efterkommerov er sigt



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 efter
følgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye begi
venheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommer
oversigten. 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.



Supplement til bogens efterkommeroversigt.

IV.E.3.e.
Maibritt Bødskov Wackerhausen blev gift den 9. november 1985 i Voel med 
Jørgen Hestbæk Poulsen, der er født den 17. november 1961 i Fuglsang Huse 
ved Hammel som søn af arbejdsmand Søren Andreas Hestbæk Poulsen og hustru, 
hjemmehjælper Birgit Solveig Frandsen.

Bosat: Østergade 27, Gjern.
Maibritt Bødskov Wackerhausen gik i skole i Gjern samt i Faarvang, ialt 

8 aar, og tog senere 9. klasse paa aftenskole. Desuden gennemgik hun EFG- 
basisaaret. Hun er afløser indenfor hjemmehjælpen.

Jørgen Hestbæk Poulsen tog 9. klasse og var beskæftiget som papirarbej
der i Silkeborg, inden han kom i lære som maskinarbejder i 1985.


