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FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem
Jydsk Slægtsforskning,

Viborg,

og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger,
tællingslister, • lægsruller,
fæsteprotokoller,

skifteprotokoller,

justitsprotokoller,

folke

skøde- og panteprotokoller,

tingbøger,

jordebøger og skattemand

tal m. m.
Hver slægtslinie i anetavlen er fuldt så langt tilbage,
har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder,

ser helt op,

må det derfor forstås således,

som det

og når en linie stand

at enten svigter kilderne helt

- kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende perso
ner ses ikke døbt i det sogn,

hvori de har levet,

res forslægt har nogen tilknytning til sognet.

ligesom heller ikke de

I sådanne tilfælde er også

alle omliggende kirkebøger undersøgt.
Hvor gamle dokumenter citeres,

måde korrekt,

og de fejl m.v.

så forekomme i afskriften.

gengives ordstilling og stave

der forekommer i originalen,

I lister over faddere og forlovere anvendes al

mindeligvis den samme angivelse og stavemåde,
gældende kirkebog,

vil altså og

som er benyttet i den på

da det vil føre for vidt at forsøge på identificering af

hver enkelt fadder eller forlover.
Efterkommeroversigten er for de nulevendes vedkommende hoved

salig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger,

er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten,

idet der

der er over 21

år.

Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres per
sonlige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre og søsken

de.

Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg,

hvor dette ikke har været muligt,
der er mangler,

men

er der rettet skriftligt henvendelse.

Hvor

skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde addresser

og - desværre - nogle helt negative forespørgelser.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført
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efter egne opgivelser,

og der forekommer derfor tilfælde,

hvor søskendes

efternavne er stavet forskelligt.
Med hensyn til opbygningen af anetavlen skal nævnes,

mandspersoner er opført med lige numre,
efterfølgende ulige nummer.

sons nummer med to,

moder nr.

mens hustruens nummer er det

En persons far findes ved at gange denne per

hvorved f. eks.

9 - ane nr.

ane nummer 4’s far er ane nr.

8’s forældre er nr.

8,

16 og 17 etc.

Efterslægtstavlen er opbygget efter det system,

det ægtepar,

at alle

at børnene af

der betegnes som stamforældrene er betegnet med romertal,

romertals børn er betegnet med store bogstaver,

med arabertal,

arabertals børn med lille bogstav,

med arabertal efterfulgt af en parentes.
alfabetiske register,

store bogstavers børn
og små bogstavers børn

I øvrigt må der henvises til det

som findes bag i bogen.

Til slut udtrykker vi ønsket om,

at denne slægtsbog må blive

til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

Jydsk Slægtsforskning

- 5 -

Hartkorn - landgilde m.v.
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter,
derne ydede i naturalier - landgilde - til godserne.

De forskellige afgifter

var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td.
var ”hårdt" korn i modsætning til havre,

bøn

rug eller byg,

der

"blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende,

men normen

for den almindelige beregning var følgende:

hartkorn

1 td.

rug eller byg................................... ..

1

"

gryn eller, hvedemel...................... 2

"

"

1

"

hvede eller ærter.............................. I7 "

"

1

"

havre.......................................

7 "

"

1

"

humle.............................................................I "

"

4 læs

enghø.........................................................

12 gæs.........................................................................

1

1 skp.

"

1 td.

"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne,

og på

grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme,
den såkaldte matrikel af 1664,

hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet lig

ningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig,

og man påbe

gyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens yde
evne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det

hartkorn,

der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed,
overdrev og skove takseredes efter det udbytte,

antal hølæs,

græsning,

svins-olden m.m.

de kunne frembringe,

f. eks.

Også mølleriet og enkelte andre

erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt,

nelsen var stadig hartkorn.

enge,

men enhedsbeteg

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var

denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig,

men da den i

halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet,
blev den på grund af jordenes forbedring m.m.

uretfærdig,

matrikel,

efterhånden mere og mere

hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste

der dog først kom til at gælde fra 1844.

Boniteringen var denne
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gang langt mere omhyggelig,

og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24.
land (a 14.000 kvadratalen) til

Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td.
at yde 1

td.

På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td.

hartkorn.

Ringkøbing amt 45 td.

land til 1 td.

land pr.

det var 18 td.

td.

hartkorn.

Gennemsnittet for hele lan

hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden,
delse med den tekniske udvikling medførte,

opdyrkning,

transportanlæg m.v.

hvilket i forbin

at de dårlige jorders værdi ved

uden at dette medførte takst

steg stærkt,

ændring og følgelig heller ikke skatte forøgelse.
for utidssvarende,

land og i

Har tkornskatten blev der

hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld,

hvil

ket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter

til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri",
ken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk,

og hunde i indkvartering og underholde dem.
under Christian d.

Ill,

hvil

heste

Gæsteri havde endnu betydning

men senere tabte det interressen for godsejerne og

blev da i reglen afløst af en årlig afgift.

Den regnes som regel ikke som

hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn.

Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning
på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte '’herlighed'1,

betegner den ejendoms

ret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder,

nen ved love eller privillegier overdrog til private.
selvejere kunne overgå til private,

som kro

Kronens herlighed over

der så kunne købe bondeskylden.

Herlig

heden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet
af skov,

jagt,

fiskevand,

hoveriafløsning.
gefald m.m.

for strandsret,

lyngslet o.s.v.

og alt hoveri eller

Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål,

sa-

Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en

del af herligheden.

Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder

som birkeret eller patronatsret til private.
ten til at holde fæsterne i forsvar,

rejse tiltale og opkræve ekstraskatter.

Herligheden var ikke nøje afgrænset,
fæstningernes bestemmelse om,
nyttigt som kongen.

Med herlighedsretten fulgte plig

men hertil må vistnok regnes hånd

at adelen måtte gøre sig sit gods lige så

Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig her

ligheden eller en del deraf,

såsom jagt og fiskeret.

flere steder betegnelsen trolovelse,

I anetavlen forekommer

hvilket var en kirkelig handling,

der før
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i tiden gik forud for den kirkelige vielse.

Trolovelsen kendtes allerede i

middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling.

kirkelige vielse dog større og større betydning,
ni 1582 bestemtes det,

Efterhånden fik den

og ved ordinans af 19.

at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten.

kirkelige vielse blev foretaget,

ju

Før den

skulle der dog finde trolovelse sted i over

værelse af præsten og fem andre personer.

En sådan trolovelse var for

pligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.

Efter loven skulle præsterne ”alvorligen forbyde de trolovede personer at
søge seng sammen,

før end de i kirken retteligen blive samlede”,

blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse,

men

idet man bibe

holdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstif
tende handling.

skript af 4.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig re

januar,

men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være

ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre

tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere for
nem person - en fingerring af guld,

der blev anbragt på fjerde finger,

”thi

O

viise Mestre og Læger skriver,

fjerde Finger”.

at der ganger en Are fra Hjertet op til den
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ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog,
problemer,

H. P.

Aagaard,

om at fortælle lidt om de

forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret

med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og prob
lemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende,

at det

normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første
slægtsled.

Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersø

gelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog.

Man kontrollerer,

de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen,

om

der på

grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 gi
ver en række vigtige oplysninger,
moderens alder (og fra ca.

nemlig: Faderens stilling,

deres bopæl,

1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde

hvor og når forældrene er viet.

De opgivne fadderes navne kan ofte være

en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet,

søger man at finde de fire bedsteforældre.

prøver man at finde dødsindførslerne,
den afdødes fødested,
om ægtefællen lever,

der efter 1891 giver oplysninger om
Ofte oplyses også

år og dato samt forældres navne.

hvornår den evt.

er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre,
mæssigt kan være født omkring 1820,
at melde sig.

Ofte

der skøns

begynder vanskelighederne for alvor

Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver,

men oplysningerne er nu meget sparsomme.
me sogn i generationer,

rejst fra sognet,

Hvis slægten har boet i sam

lettes forskningen naturligvis meget,

kan de være meget vanskelige at finde,

nødt til at benytte en række sideløbende kilder,

der fra 1845 kan give oplysning af fødested,

f. eks.

men er de

og man kan blive

F olke tælling sli s te r ne,

samt Skøde- og panteprotokol-

- 9 -

lerne og skifteprotokollerne.
Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt,
tige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke.

er bevaret fra og med 1790,

og for den fat

Lægd s rullerne,

der

kan ofte for mænds vedkommende give oplys

ning om fødested og faderens navn.
Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af

1700-tallet,

og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelses
1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efter

skik.

Indtil ca.

navn.

Hed faderen Mads,

kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ça.

18-

30 datteren til at hedde Madsdatter.

næste søn morfaderens,

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn,

og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende.

Ofte

fik tredie søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn,

Man ser

som man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge.

også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue,

stere,

lige

under hvem de var fæ

efter stedets præst eller andre af rang og stand.
Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med

”udlagt barnefader”,

dig opdigtet.

der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstæn

Det hænder dog også,

at barnefaderen er en fra egnen,

der

senere gifter sig med pigen.
Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring,

men før den

tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50

sogne gået tabt indtil 1814.

Kirkebogsføringen blev påbudt 1646,

snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573.
Fanø fra 1614,
fra 1638.

men i en

I Nørrejylland er Sønderho på

i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum

Senere kan der være kortere eller længere perioder,

hvor kirke

bøger mangler.
Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder,

da en overvejende del

af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård.

deholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller.

De kan in

Også her er meget gået

tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland,
der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.
Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738.

Skifte og arvegang skal

søges i amtsskifteprotokollerne.
Der findes folke tælling siis ter fra 1787,

lysning om navn,

alder og stilling.

1801,

1834 og 1840 med op-.,
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Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-

må det absolut siges at være heldigt.

tallet,

hvis man støder på: Degne,

præster,

og embedsmænd i by og land.
kildemateriale.

Større muligheder har man,

proprietærer,

godsejere,

officerer

Her kan man ty til allerede trykt stof og

Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn,

man har fået udarbejdet stamtavler,

hvor

og drejer det sig om adelsslægter ,

kan

der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til
utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbe
skrivelser og i de forskellige historiske årbøger,

skrift”,

” J yd ske Samlinger”

avisartikler,

og utalligt anden litteratur som f. eks.

stater,

udarbejdede stamtavler,

”Per sonalhistorisk Tids-

håndværke rhi s to rier,

degne- og præstehistorier,

privat

jubilæumsskrifter,

og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt,

megen tid på gennemgang af talrige kilder,

hvorfor en forsker må bruge

selv om det måske intet resul

tat giver.
Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof

om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan
kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forsknings
arbejdet.

Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure.

vat stof,

der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til

stor nytte for forskerne.

Meget pri

Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejyl

land), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i Kø
benhavn (for Sjælland).

biblioteket i Aarhus,

Desuden er der Rigsarkivet i København og Stats

og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af for

skerne .
H. P. Aagaard

En side af en skøde- og panteprotokol

En vurdering fra en skifteprotokol fra 1815

En side af en fæsteprotokol

Kirkebogsside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog

ANETAVLE
for

NIELS ENGELBRETH
født den 23. maj 1851
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INDLEDNING :

Om slægten Engelbreth i almindelighed må kunne siges, at
den gennem århundreder har været og vel for en del endnu er præget

af sin egn, af den tunge jyske natur, af den ensomme og fattige hede
egn og af den stride og barske vestenvind, som fra tidernes morgen
har blæst ind over forfædrenes magre jorder. Tidligere tiders afson-

drethed fra omverdenen bidrog sit til, at eneboernaturen blev et
fremherskende karaktertræk, isprængt vestjydens tillukkede og seje

karakteregenskaber, som - hvis ikke kristendommen havde fundet na
turlig jordbund i de modtagelige sind - utvivlsomt ville have gjort

disse hårde.
For til fulde at forstå de forhold, hvorunder slægtens tid
ligere generationer levede og for at bibringe de nulevende genera

tioner et indtryk heraf, skal der indledningsvis i det følgende gi

ves et kortfattet rids af forholdene, som de formede sig i Hammerum

herred og forøvrigt i store dele af Ringkøbing amt for 150-200 år
siden, alt sammendrag af oplysninger, der i det væsentlige er hentet

fra musæumsforstander H.P. Hansen og andre egnshistorikeres forskelli'
ge publikationer.
Først en kort beskrivelse af selve Hammerum herred, der i

areal er ca. 1200 km

stort, eller omtrent på størrelse med Lolland,

i udstrækning det største herred i landet - og det østligste i Ringkø;

bing amt.

Omkring år 1800 var der ca. 6.500 indbyggere fordelt på 17
landsogne. Ca. 50 år senere, endnu inden opgangstiden for egnen var

begyndt, havde hele herredet kun ca. 10.000 indbyggere.

Byen Hammerum, der har givet herredet navn, har været

herredsting i gamle, længst forsvundne dage, og dér, hvor nu valg
menighedskirken ligger, på "Thornebuskehøj", har forfædrene antage
lig holdt ting.

Egnen var tidligere dækket af lyng, hede og mose og har væ
ret anset for landets goldeste egn.
Ensomt var der på egnen og langt til byerne. At vejene var

elendige, gjorde afstanden til omverdenen endnu større. Hovedvejen
var den fra Ringkøbing til Horsens. Fra Holstebro gik der en vej mod

syd, som delte sig i Aulum og dels førte til Gjellerup, dels til

Snejbjerg. Først 1846 blev der anlagt vej til Vejle. Hvor der ikke
var vej, kørte man i hedesporene, eller man red eller gik over lyngen
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I denne landets fattigste egn stod man naturligvis langt
tilbage i mange retninger i forhold til det øvrige land. Der kørtes

med stude og med pindevogn. Tarvelig føde og tarvelige klædedragter
nøjedes man med, megen fattigdom var der over alt, ja - ofte endog
sult. Med sarkasme døbtes egnen "Jammerfuld herred".
Overflødigt vil det være at sige, at der praktisk talt ikke

fandtes kommunikations- eller andre samfærdselsmidler. Nu i radioens
og fjernsynets tidsalder lyder det helt fantastisk, at det for ca.

100 år siden skal være hændt, at en familie fra Voulund i Rind sogn,

hvorfra der var ca. 10-15 km. til nærmeste kirke, ved en barnedåb
var ankommet 1 dag for tidligt til kirken. De kom om lørdagen i den

tro, at det var søndag.
Nutidsmennesker - uden kendskab til de daværende forhold vil umuligt kunne sætte sig ind i den primitive levevis, som egnens

befolkning gennem flere århundreder levede under. Der skal derfor
ofres nogle få øjeblikke på en ganske kortfattet skildring af hede
bondens levevilkår, hans liv og færden på den øde hedeegn; Thi kend

skabet til disse forhold kan bedr«

end mange løsrevne eksempler bi

bringe eftertiden en bedre forståelse af den slægt, hvis rod havde
så dybt fodfæste på denne egn.

Betragter vi hedebondens liv omkring år 1800, da ville
hans liv have formet sig omtrent uforandret også 100 år tidligere;

han levede så afsondret fra omverdenen, og alt var så stillestående,
at der praktisk taget ikke foregik nogen væsentlig forandring.

Alt var primitivt, ikke mindst boligen. På hele egnen var
der stor mangel på bygningstømmer. Skove fandtes ikke, og som følge

heraf måtte der spares meget på træet. Det fornødne materiale til
bygning af husene måtte derfor fortrinsvis tages fra selve egnen.

Husenes ydermure opførtes som regel af stampet 1er iblandet med hak
ket lyng. Skorstenen, som også var af stampet 1er, nåede sjældent læn

gere op end til et kort stykke oven for bjælkerne, og røgen måtte

selv finde vej ud af lyren i taget.
Udvendig var lermurerne beklædt med hedetørv for at danne
et beskyttelseslag mod frost og regn. Gulvene var af stampet 1er og

som følge af slid fugt meget ujævne. Lofterne blev oftest lavet af
rafter, der lå på bjælkerne og ovenpå belagt

med græstørv. Fand

tes der mursten i husene, havde beboerne selv strøget og brændt dis-
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se i selvlavede teglovne.
I alle stuehuse var indgangsdøren på sdr. side. Bag for

stuen var et lille spisekammer med en dør derind fra stuen. Når man
trådte ind i selve stuen, så man på den modsatte væg en pottekakkel

ovn eller en muret kakkelovn, og på hver side af den en dør. Den ene

førte ind til et lille kammer, den anden til køkkenet, men hvor kam
meret ikke fandtes, var der altså kun køkkendøren og så en seng. I
gårdene var der storstue, uden kakkelovn og uden møbler, kun et klæ

deskab eller en dragkiste. I et hjørne lå gerne en dynge hvidt strø

sand, måske kunne der dog findes en gæsteseng.
Den fattige hedebonde havde svært ved at tage imod liggende

gæster. Han havde kun de aller nødvendigste sengeklæder. I påkommende

tilfælde måtte man rede op på gulvet, helst ved kakkelovnen, da den
øvrige del af gulvet gerne var fugtigt og overspyttet, og så var der
en hæslig træk fra de utætte dørtræer.

Stuen havde langs vinduerne en bænk og foran dette

atuma-

let bord og som oftest en skammel. Det øvrige bohave bestod at en
dragkiste og en tablet over kakkelovnen med en smule stentøj samt et

par stole med halmsæder. I kammeret var der foruden sengen kun en
lille kakkelovn og et hjørne- eller hængeskab, samt mellem seng og
kakkelovn en paid af 1er, hvor den gamle bedstefader- hvis en så
dan fandtes- gerne sad.

Hvis der var brug for flere senge, fandtes disse i stuen

som alkover. Køkkenet var i de samme 2 fag som kammeret og vendte
mod nord, og det var næsten det uhyggeligste sted i huset. Dels var

der meget koldt på grund af den åbne skorsten, og dels var nørre dø
ren (køkkendøren) oftest forsynet med hønehul, hvorigennem hønsene -

som om natten sad på en "hønerane" inde i køkkenet - skulle færdes ud
og ind. At de mindre børn gerne brugte køkkenet til de naturlige for

retninger, forøgede ikke hyggen.

Hedebondens liv var både sommer og vinter kun slid og atter
slid, men han var vandt til det fra barns ben og tabte ikke modet,
for han vidste, at han skulle arbejde.

En mand blev en gang spurgt, om han kunne holde det gående
og han svarede: "Jo, når vi hænger godt i, men vi skal leve tarve

ligt", og en anden mand, der også blev spurgt, hvordan hedebønderne

bar sig ad med at få det daglige udkomme, svarede, at det gik helt

godt, for jorden fødte dem, fårene klædte dem, og fraregnet skatter
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og afgifter havde de jo kun udgifter til tjære, salt og træsko. Alt

andet kunne og måtte de undvære når de ikke selv avlede det."
I et enkelt sogn midt ude på heden var der for ca. 175 år

siden kun een halvt beslået vogn, 3 stuevisere og een bilægger af
jern. Når manden med den beslåede vogn kørte til købstaden med korn,
havde han højst 3 td. med, mere kunne vognen ikke bære.

Alle gårdens redskaber var så vidt muligt af træ. Harverne
var purrede egepinde og forsynet med trætænder. Når manden tog i mar
ken for at harve, tog han gerne et bundt trætænder med for at have

nogle i reserve, efterhånden som tænderne på harven knækkede.
Vognhjule blev om sommeren kastet i vand både middag og

aften for ikke at falde fra hinanden. Gamle folk har også fortalt,
at der var træstryger på plovene. På lygterne var der et stykke

skjold af et slagtet kreatur i stedet for glas. Hammelrebene var af
flæg (en slags siv). Folk havde endog trægjorde omkring deres træ

sko i stedet for kramper. Også indendørs klarede man sig som man
bedst kunne, med de til rådighed værende midler.
Belysningen i stuen om aftenen, også når der holdtes bind
stue, var meget tarvelig. Kun sjældent brugtes tællelys. Disse var

meget tynde, for der var næsten ingen tælle i de magre hedefår. Som
regel anvendtes små tranlamper, der hang ned fra loftet, men de ose
de slemt og lystede dårligt. For at spare på lys og tran fandt man på
at tørre de i moserne opgravede fyrretræer og kløve dem i lange skjæl-

de. Disse pinde tændtes i den ene ende, og børnene måtte om aftenen

skiftes til at holde dem for de arbejdende og stadig tænde nye lys,

når de gamle var ved at brænde ud.
Også føden var anderledes i gamle dage. Kartoflerne kom

først til egnen omkring år 1800. Inden den tid levede man af rugen
som avledes på de magre jorder og af boghveden. Når høsten mislyk

kedes, var det simpelt hen knap med føden. Til julen slagtede man en
gris, ellers var det hedefåret, der måtte holde for, men det var og
så gerne magert. Sjældent fik man "lavet’mad"

(suppe, kål,ærter) mæl

kemad var den daglige kost.

Hjemmegjort tøj brugtes af alle.Hedefåret afgav materiale
til både klæder og dækketøj.

Sengeklæderne var tarvelige. Maiige puder og dyner var stop
pet, med kæruld, som børnene havde samlet i moserne; eller de kunne
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være fyldt med havreagner. Der var ikke råd til at købe fjer, og man
holdt ikke fjerkræ nok til eget behov. Det er ganske ubegribeligt,
hvorledes disse mennesker kunne klare sig mod kulden i de lange,

kolde vinternætter.

Hedebondens liv var anlagt på at spare og derfor lærte
han tidligt at blive god til at handle. Ved handelen skulle ind

tægterne bringes til veje. Det er ikke et tomt ord, man har sagt, at
en vestjyde kan sidde og samle penge på en kampesten.

Hedebonden var selvstændig anlagt, og det kunne ikke være

andet. Enhver måtte passe sig selv, og der var langt til naboer og
langt til fremmed hjælp. Man levede og døde næsten uden at vide, at
der var læge til. Blev man syg, måtte man klare sig med forskellige

husråd og for øvrigt finde sig i sin skæbne. Præsten var den eneste
studerede mand, man kendte til. Han blev betragtet med ærbødighed
og ansås for sognets fader.

Et flittigt, nøjsomt, fribårent og tænksomt folk voksede
op her ude. Ensomheden og slidet kunne ofte gøre bonden til grubler,
og ofte fik denne grublen et meget stærkt religiøst islæt.

(Fra G. Bütsow Rohdes bog "Ahnetavle for 4 søskende Truel-

sen".1
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Hendes dåb fandt sted den 22. marts 1747, og faddere ved
dåben var Ifwer Pedersen, Knud Nielssøn, Niels Pedersen, Laurids
Mogensen og Anne-Marie Nielsdatter. Gudmoder var Kirsten Nielsdatter.

Den 2. december 1793 blev der afholdt skifte i boet efter
Anne Christiansdatters broder, som Peder Knudsen overtog sin gård

efter.

Dokumentet har følgende ordlyd:
"Anno 1793 den 2den december efter at Søegårds fæster,
Christen Christiansen i Bøndergård i Gammelsogn på Holmsland, ved

døden var afgangen og sådant anmeldt, mødte i sterfboet hr. krigs
råd Amidsbøll kommiterede skifteforvalter, byfoged Bork fra Ring

købing med underskrefne tvende mænd til vitterlighed og som vurderingsmænd, for efter loven at behandle sterfboen, hvori opholder

sig den afdødes søster Anne Christiansdatter og hendes mand Peder
Knudsen - disse fremlagde herved den afdødes den 15. oktober 1791

oprettede testamente, som den 10. februar 1792 allernådigst er kon
firmeret, dette blef aller underdanigst oplæst og lyder således.

Ifølge heraf er den afdødes endnu levende søster Anne Christians 
datter, som med mand og værge er her til stede, den afdødes arfving

alene, og for hvis skyld der altså ikke behøver at holdes noget skif
te. Denne myndige arfving med hendes mand ville og besørge al den af

dødes lovlige gjeld betalt, uden herskabets ansvar i nogen måde, li
gesom arfvingen også deraf ville udrede alt hvad kongen og herska
bet tilkommer, så længe herskabet vil lade dem beholde gården, hvem
de ellers og var villig at aflevere i stand på bygning eller veder

lag derfor, og med sin lovlige besætning, og alt hvad den efter an
ordningerne i følge bør, når han forlanger det, til hvilket alt de
underskrift begge herudi forbinder dem - der kunne således ej hel

ler behøves noget skifte for gældens skyld, da arfvingerne ej hel
ler forlangte huusbondens prætentioner her anførte, men ville alli
gevel redelig afgiøre dem. Og i henseende forordningen af 12. sep
tember 1792, om afgift af arv, som her kunne tilfalde hans majestæts
kasse, når arfven kunne beløbe sig til 100 rdlr. eller derover, der

blev derfor gjort et nøjere overslag over boens tilhørende indtægt
og udgift, dens danske indtægt af alle slags, både ind og udboe er

efter vurderingsmandens og alle vedkommendes eragtning og nøjeste
skiønsomhed, den summa.................................... 100 rdlr.
og derimod er giælden og alle udgifter efter arfvingernes
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angivelse, den summa, foruden husbondens prætentioner for

bygfæld og den forbedring som gårdens besætning af bæster
og kreaturer og vogne kan behøve,.........................

50 rdlr.

Her er således ej mere end 50 rdlr. eller sammes værdi til

overs. Altså kan herved ingen afgift af arv tilfalde hans majestæts
kasse, da arfvingen erklærede under eds anbud, at den arv de her
annammer ikke er over 50 rdlrs. værdi. Derimod tilkommer revisions-

contoirerne heraf 1/3 procente. Da også arfvingen ville betale
denne forretning så blev den da derved. Intet var videre at forret

te, ophævet og underskreven.

Bøndergård på Holmsland den 2. december 1793.

H.J. Bork

Anna Christiansdatter.

Peter Knudsen

Herved overværende til vitterlighed
Mogens Pedersen

Anders Christensen.
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Ane 2

NIELS ENGELBRETH

er født den 23. maj 1851 i Stauning Bakke, Herning sogn, og han

døde den 15. marts 1917 i Kølkær, Rind sogn, og blev begravet den
23. marts på Kølkær kirkegård.

Han blev døbt den 9. juni 1851, og faddere ved dåben var

pigen Karen Johanne Christensen og husmand Jens Poulsen af Herning
by samt pigen Ane Johanne Clausdatter af Kirkehuset.

Niels Engelbreth fik den 27. december 1905 navneændring
fra Niels Jensen.
Niels Engelbreth blev gift den 13. februar 1874 med

MARIE HENRIETTE FIEDLER

Ane 3

Forlovere ved brylluppet var husmand Hans Pedersen i Køl

kær og husmand Jens Christian Jensen i Langlund.

Marie Henriette Fiedler er født den 10. februar 1850 i

Clasonsborg i Skarrild sogn, og hun døde den 10. december 1925 på
sygehuset i Herning og blev begravet den 17. december på Kølkær

kirkegård.
Hun blev døbt den 17. marts 1850, og faddere ved dåben var
Maren Christensen, Stine Nielsen, Lorenz Lorentzen og maler F.

Gausche.
Niels Engelbreth havde et husmandssted i Kølkær.

Ægteparret havde børnene:

I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Jens Engelbreth, født den 13. april 1874.

Frederik Vilhelm Engelbreth, født den 26. juli 1877.
Anton Engelbreth, født den 16. oktober 1880.

Niels Martin Engelbreth, født den 30. november 1883.

Kirstine Cathrine Engelbreth, født den 31. oktober 1886.

Antonine Marie Engelbreth, født den 7. august 1889.
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Ane 4

JENS ENGELBRETSEN

er født 18Q9 i Herning, og han døde den 20. januar 1881 i Stauningbakke,

Herning sogn, og blev begravet den 24. januar.

Han blev døbt den 3. december 1809, og faddere ved dåben
var Johanne Kirstine Troelsdatter, Simon Byrgsen, Niels Byrgsen og
Søren Engelbrectsen samt Simon Byrgsens hustru.

Jens Engelbretsen blev gift 1. gang den 5. april 1836

med Kirsten Jensdatter, der ved vielsen angives at være 19 år gam
mel. Hun døde 1836 og blev begravet den 24. oktober. Hun fik samme
år en dødfødt søn den 29. september.

Jens Engelbretsen blev gift 2. gang den 13. april 1841 i
Herning med

Ane 5

ANNE MARIE CHRISTENSDATTER

Forlovere ved brylluppet var husmand Jens Pedersen af
Gullestrup og Christen Engelbretsen i Herning by.
Anne Marie Christensdatter er født den 27. februar 1814

i Gullestrup, Herning sogn, og hun døde den 28. januar 1856 i Stauningbakke og blev begravet den 4. februar. Dødsårsagen angives at
være tæring (tuberkulose).

Om Anne Marie Christensdatters dåb fortæller Herning kirke
bog:

"3de søndag i fasten lod huusmand Christen Pedersen Faurholt og

hustru Johanne Jensdatter af Gullestrup deres den 27. februar fødte
og hiemmedøbte datter Anne Marie frembære i kirken til hjemmedåbens

konfirmation. Hun blev båret af Peder Faurholts hustru i Gullestrup,
fadderne war: Niels Jensen af Gullestrup, Peder Fauerholt og Chris

ten Fauerholt ibidem (3de søndag i fasten er den 1. marts).
Jens Engelbretsen blev gift 3. gang den 30. maj 1856 i Her
ning med Birthe Cathrine Nielsdatter af Gullestrup.

Arkivalierne oplyser, at Jens Engelbretsen var fæstehusmand

i Stauningbakke.
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Ane 6

FRIEDRICH WILHELM FIEDLER

er født ca. 1807 i Prøjsen,

og han døde den 14. juni 1859 i Clasons-

borg i Skarrild sogn og blev begravet den 19. juni.
Navnet på Friedrich Wilhelm Fiedlers første kone kendes

ikke, idet hun ikke er fundet begravet i Skarrild. Han blev gift
anden gang den 18. maj 1848 med

Ane 7

ANE MARGRETHE CHRISTENSDATTER
Forlovere ved brylluppet var husmand Jens Peder Krogager

og gårdmand Christian Peder Bank.

Ane Margrethe Christensdatter er født den 27. november

1826 i Sønderby, Nysogn, og hun døde den 8. juni 1856 på Clasons-

borg og blev begravet den 15. juni.
Hun blev hjemmedøbt den 28. november 1826 og fremstillet
1 kirken den 10. december samme år. Faddere var pigen Ane Kristensdatter, Sønderby, pigen Ane Kristensdatter, GI. sogn, Jens Larsen,
Jens. Kristensen og Peder Kristian Kristiansen, Sønderby.

Friedrich

Wilhelm Fiedler blev gift 3. gang den 22. april

1858 i Skarrild med Christiane Jensdatter, der angives at være 42
år gammel. Hun stammede fra Holmsland men opgives ved vielsen at

være på Clasonsborg. Forlovere ved brylluppet var overskærer Carl
August Gottlieb Henning og dugmager Christian Gottlieb Daniel Friede
rich Schmüerz, begge fra Clasonsborg.
Friedrich . Wilhelm Fiedler er ankommet til Clasonsborg i

tidsrummet 1A. februar 1845 til 1. februar 1848. Han nævnes i folke
tællingen 1850 sammen med sin hustru og datteren Ernestine, der var
2 år gammel. Han ses ikke at bo på Clasonsborg, da der blev afholdt
folketælling i 1845.

Clasonsborg blev i 1840 anlagt af slesvigeren Nis Clason.

Friedrich Wilhelm Fiedler opgives i arkivalierne at være dugmager men
nævnes også som væver.
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Ane 8

ENGELBRETH CHRISTENSEN

er født 1758 i Herning, og han døde samme sted den 25. marts 1822
og blev begravet den 5. april.

Han blev døbt den 19. februar 1758, båret til dåben af

Kiersten Jensdatter, og faddere var Niels Wendelboe, Olaf Skræder og
dennes søster Appelone Jensdatter samt Lauritz Swendsen, alle af Her
ning by.
Engelbreth Christensen var gift første gang med Maren
Christensdatter, der blev begravet den 1. december 1806 i Herning.

Hendes efternavn opgives i folketællingen 1787 at være Christensdat

ter, men ved folketællingen 1801 kaldes hun Sørensdatter. I kirkebogen
nævnes hun med begge efternavne.

Engelbreth Christensen var gift anden gang med

Ane 9

KAREN BYRGESDATTER
Hun er født 1771 i Holing, Herning sogn, og hun døde den 3.

september 1842 i Herning og blev begravet den 11. september.
Hun blev døbt den 29. juni 1771, båret til dåben af Karen

Jensdatter fra Holing, og faddere var Jacob Christensen, Holing,
Dynes Jensen, Maren Christensdatter, Johanne Larsdatter og Maren Jens

datter .
Karen Byrgersdatter blev gift 2. gang den 5. oktober 1822

i Herning med ungkarl Niels Jepsen af Lind, der var 33 år gammel. Som
forlovere ved brylluppet virkede Søren Fløe og Simon Byrgesen.

Skiftet efter Engelbreth Christensens første hustru Maren
Sørensdatter findes indført i skifteprotokol B 74-335, fol.9a-9b.
Dokumentet har følgende ordlyd:

"År 1806 den 20. januar blev

udi Johanne Hingels huus i Suderbæk foretaget skifte efter afdøde
Maren Sørensdatter af Herning bye og sogn af herredsfogden for Hamme

rum herred, landvæsenskommisær Møller med sin fuldmægtig Leth fra
Højris i overværelse af den afdødes efterladte mand Engelbreth Chris
tensen og vitterlighedsmænd, sognefoged Peter Møller af Herning og

Jokum Amorsen af Nyegård. Den dødes arvinger ere en søn, Søren, 17 år

gammel og en datter Maren, 9 år gammel. For disse var faderen født
værge, og som tilsynsværge under dette skifte blev for Dem ansat de

res morbroder Jeppe Sørensen af Hestlvnd, der var til stede. Til skif
te af dens indlæmmelse blev fremlagt

over sterfbo.estedet og den i
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samme værende indboe og besætning sidste 2den. januar holdt vurde
ringsforretning, hvilken er sålydende: Efter samme som her ved skif

tet i dag blev forelæst vedkommende og hvormed disse erklærede dem
fornøiede kommer boet til indtægt summa 123 rdlr. 12 skill. Enke
manden og tilsynsværgen anmeldte, at det de ej vidste mere at an

give til indtægt end hvad i denne vurderingsforretning er anmeldt.
Enkemanden angav derimod sterfboets udgift at være: Til Peter Tru-

elsen i Herning skolehus som denne har lånt enkemanden til betaling

af sterfbostedets gæld, 80 rdlr. Hans Enevoldsen har til gode i boet
10 rdlr., Laust Sivebæk i Tjørring 3 rdlr. til gode, Knud Kølbæk i
Holling 3 rdlr. Svenning Svenningsen i Snejbjerg 3 rdlr, Mikkel

Svendlund 1 rdlr.
I alt 100 rdlr. Af denne gieid som fuldkomment havde sin
tilværelse, det vidste tilsynsværgen og han havde altså ikke det mind

ste derimod at erindre. Enkemanden kærede for gældens betaling og
indestod for alle følger af dette>skiftes behandling, derfor hvad

han at samme i dag måtte sluttes, helst da han herved forbandt sig
at besørge og bekoste sine børns opdragelse efter hans evne og

tilstand.
I henhold dertil og da tilsynsværgen deri var enig fandt
retten ingen anledning til skiftets videre udsættelse, men optog

samme til slutning.
Indtægten er 123 rdlr. 12 skill.

Udgiften

I behold

100 rdlr.

23 rdlr. 12 skill.

Skiftets be
3 rdlr. 5 mk. 12 skill.

kostninger

Til deling

19 rdlr. 1 mk. 0 skill, hvoraf enkemanden

tilfalder den halve deel med 9 rdlr. 3 mk og 8 skill, og børnene:
Sønnen 6 rdlr. 2 mk. 5 1/3 skill., datteren 3 rdlr. 1 mk. 2 2/3 skill,

i alt 9 rdlr. 3 mk. 8 skill.
Disse arfvepenge blifver med tilsynsværgens samtykke inde
stående hos enkemanden, som når fordres derfor aflægger rigtighed.

Her vil da sterfbostedet og dem mere vurderede overdraget enkemanden
og skiftet sluttes.

Ut supra f.n.l.
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Efter Engelbreth Christensens død blev der den 30. december
1823 afholdt skifte. Skifteforretningen har følgende ordlyd: "År 1823
den 30.december blev skifte efter afdøde huusmand Engelbreth Chris

tensen af Herning bye og sogn foretaget til slutning på tingstedet
i Gjelleruplund af den på landvæsenskommisær herredsfoged Møllers

vegne i hans forfald konstituerede skifteforvalter prokurator P.T.
Bech fra Højris, med vidnerne Jørgen Pedersen og Christen Petersen
af Lund bye. Til skifteaktens indlemmelse fremlægges en i sterfboet

den 25. marts 1822 afholdt registrerings-og vurderingsforretning, der
er sålydende: Efter skifterettens tilsigelse møde nu enken Karen

Byrgesdatters nuhavende mand Niels Jepsen af Herning bye og den for
de 3 umyndige arvinger, navnlig: en søn Christen Engelbrethsen 18 år,
en do Jens Engelbrethsen 14 år og en do Byrge Engelbrethsen 10 år,

ansatte værgen selvejer Knud Christesen af Herning bye; hvilket ved

kommende erklærede, at være med den fremlagte registrerings- og
vurderingsforretning i alle dele tilfredse. Thi bliver i henhold
dertil boets indtægt at udføre med i alt 255 rdlr. 1 mk. 8 skill, m.v.

165 rdlr. 1 mk. 8 skill.

og dets udgivt

90 rdlr.

I behold
Når fradrages skiftets bekostninger
nemlig:

Stemplet papir til skiftebrevet

Skifterettens salarium

5 mk. 1 skill

2 rdlr.3 mk.
5 mk.

Afgift til revisionskont.

2 procento deraf til kon

1 mk.

gens kasse

Skiftebrevets beskrivelse 1 rdlr.4 mk.

4 mk. 4 skill.

Afgift til justitsfondet
Vitterligheds og vurderings-

mændene

1 rdlr.2 mk.
7rdlr.9skill sølv=9

rdlr. 1 mk.
80 rdlr. 4 mk.

I beholdning

11 skill.

5 skill.n

Er så enken Karen Byrgesdatters boeslod

andel med det halve,

nemlig

40 rdlr. 2 mk.2 1/2 skill

Og børnene tilfalder

ifædrende arv

40 rdlr. 2 mk.

2 skill.,

som udloddes imellem dem således:
a). sønnen Christen en broderiod

13 rdlr. 2 mk. 11 1/2 skill.nv.
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sønnen Jens ligeså

13 rdlr. 2 mk. 11 1/2

skill.,

c) .sønnen Byrge ligeledes

13 rdlr. 2 mk. 11 1/2

skill.

Tilsammen

40 rdlr. 2 mk. 2

skill.

b)

1/2

For disse arvepenge, som hos stedfaderen Niels Jeppesen,
indtil videre bliver indestående, bliver efter værgens nærmere på

fordring at stille sikkerhed så god og pålidelig som stedfaderen
formår at give samme. Fra den tid børnene fylder det 18de år, nyde
de renter af arven, og indtil den tid forsynes de derimod med føde,

klæde, opdragelse og øvrige fornødenheder. Under forpligt for
Niels Jeppesen at tilsvare al den gieid der hæfter på boet og at
betale skiftets bekostninger på anfordring, er hermed skiftet slut

tet og stervbostedet med det øvrige registrerede ham ekstraderet til

ejendom og rådighed.

Actum ut supra.

P. Bech.

Niels Jeppesen
med ført pen

Knud Christensen
med ført pen

Som vidner
Jørgen Pedersen

Chr. Pedersen."
I Hammerum herreds skifteprotokol ses følgende indførsel

ved Karen Byrgesdatters død:

"År 1842 den 4. september mødte på

skifteforvalterens kontor på Herninglund huusmand Christen Engelbrethsen af Herning og anmeldte, at hans moder, aftægtsenke Karen
Byrgesdatter samme sted i går ved døden er afgået, og at hendes ar

vinger ere: en søn, anmelderen, myndig; en do, Jens Engelbrethsen

som ligeledes myndige fæstehuusmand i Herning og en do, Byrge Engel
brethsen opholdende sig hos sidstnævnte, ligeledes myndig."

Ane 1Q

CHRISTEN PEDERSEN FAURHOLT

er født 1786 i Faurholt, Ikast sogn.

Om hans dåb fortæller Ikast kirkebog:

"1786 den 28. may

døbt Peder Christensens søn af Faurholt, kaldet Christen, føedt af
Anne Marie Pedersdatter, båren af hendes søster Anne Pedersdatter ;
fadderne ware Jens Ringstrup og broder Claus og søster Mette og Jens

Poulsens datter."
Christen Pedersen Fauerholt blev gift den 5. oktober 1809

i Herning med
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Ane 11

JOHANNE JENSDATTER

Forlovere ved brylluppet var Peder Møl i Herning Tækkegård
og Peder Fauerholt i Gullestrup.

Johanne Jensdatter er født 1789 i Trælund i Tjørring sogn,
og hun døde den 1. november 1828 i Ikast og blev begravet den 9. no

vember .
Hun blev døbt den 12. marts 1789 i Tjørring kirke, og fad

dere ved dåben var Maren Nørgaard, Christen Bertelsen, Rind, Maren
og Inger fra Qvinds, Ørnhoveds skolemester og Gregerses kone.

Christen Pedersen Faurholt betegnes i arkivalierne som

indsider i Tulstrup.

Ane 14

CHRISTEN CHRISTENSEN

ér født 1797 i Klegod, Nysogn, og han døde den 10. juli 1878 i Årgab
og blev begravet den 15. juli.

Han blev døbt den 19. november 1797 i Nysogns kirke? gudmo
der var præstekonen mad. Outsen, og faddere var Niels Kristensen og

Peder Kristensen i Sønderby samt Iwer Bøhr i Klostre og Ane Margre
the Nielsdatter af Nør Bansby.
Christen Christensen blev gift den 29. februar 1824 i Gam
melsogn med

Ane 15.

MAREN PEDERSDATTER
Forlovere ved brylluppet var Peder Larsen og Jens Mogensen.

Maren Pedersdatter er født 1788 i Gammelsogn, og hun døde

den 13. februar 1836 i Nysogn og blev begravet den 21. februar. Døds
årsagen angives at være wattersot.

Hun blev døbt den 8. juni 1788, og som faddere nævnes

Simon Knudsen. Gudmoder var Kirsten Knudsdatter i Præstegården.
Christen Christensen blev gift anden gang den 8. januar

1837 i Nysogn med Mette Iwersdatter, der siges at være 37 år gammel.
Hun var enke efter husmand Jens Madsen i Sønderby. Forlovere var
A. Proustgaard og Chr. Møller.

Christen Christensen opgives 1824 at være fisker i Sønder

by, og ved folketællingen 1845 siges han ligeledes at være fisker.
Ved sin død opføres han som fattiglem i Sønderby.
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Ane 16

CHRISTEN ENGELBRECHTSEN

er født 1715, og han døde 1772 i Herning by og blev begravet den

16. december.
Han blev gift den 15. oktober 1756 med

Ane 17

MAREN JENSDATTER

der ifølge aldersangivelsen ved begravelsen den 26. december 1800 i
Herning må være født 1728.

Maren Jensdatter blev gift anden gang den 24. januar 1774
med Thomas Nørgaard, der blev begravet den 8. januar 1797 i Herning,

76 år gammel.

"Skiftebrev efter afgangne Christen Engelbretsen udi Her
ning Bye.

Anno 1773 den 29. december indfandt sig efter udvarsel på
enken Maren Jensdatter, Herning bye på husbondens højædle og velbår
ne hr. major le Friegdenreichs wegne som skifteforvalter fuldmægti

gen fra Herningsholm Henrik Lindberg fra ibm. for at skifte og dele
efter hendes afdøde mand Christen Engelbretsen, imellem hende og med
hendes si. mand fælles avlede søn Engelbreth Christensen, hvor

Lindberg i overværelse af 2de til sig tagne vitterlig og uvillige
mænd navnlig Ole Nielsen og Poul Svendsen, begge af Herning bye
foretog sig overbemeldte Christen Engelbretsens efterladte stervboes

registrering og vurdering, til skiftets holdelse’efter loven til

Engelbreth Christensens formynder Peter Jensen af Gjellerup som til
stede var. Til lavværge antog enken Johan Lauritsen af bemeldte Her

ning bye. Forretningen blev foretagen og forrettet således:
Registrering :
1 fyrtræsskab

3 mk.

1 gi. fyrtræs pyramide

6 skill.

2 skilderier

2 skill.

1 glas

4 skill.

1 fyrtræssaltkar

4 skill.

1 fyrtræsbord
1 egetræskiate tilhører sønnen Engelbreth

Christensen, derudi var: 1 lædervest, 1 brun

vadmelskjortel og 1 par gamle bukser som var

Engelbreth tilhørende.

2 mk.
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1 ildtang

4 skill.

1 fyrfad

4 skill.

1 stol

10 skill.

1 ølfjerding

10 skill.

1 gi. hjølee

8 skill.

1 gi. stol

6 skill.

1 fyrtræssengested

2 mk.

1 bolster overdyne

3 mk.

1 gi. blårgarnslagen

6 skill.

1 hovedpude

1 mk.

1 halsklæde

1 mk.

Summa boens indtægt i alt

8 skill.

8 skill.

3 rdlr.

Skriver tre rigsdaler og otte skilling
Derimod boens besvær og udgift nemlig følgende:

Huslejen, hvoraf 4 mk. er betalt og som enken årligt skal give af

huset 1 rdlr. 3 mk. pålagde skifteretten hende at betale samme til
5 mk.

herskabet

Ligeledes skylder enken til Søren Henriksen
1 rdlr.
og til mads Lillelund

1 rdlr.

til Niels Jensen, Nyby

1 rdlr. 2 mk._____________

Summa boets udgifter

4 rdlr. 1 mk.

Skriver fire rigsdaler og 1 mark, hvilken der overgår

beløb

stervboets

så der til enken og sønnen Engelbreth Christensen intet bli

ver at arve. I alt som anført er passert og bekræftet med under
skrift. På husbonden hr. major Friedenrich som fuldmægtig

H. Lindberg
Datum stervboet.

ut supra.
Vurderingsmænd

Ole Nielsen

Ane 18

Poul Svendsen.

BYRGE BYRGESEN

er født i tidsrummet 1720-1737, og han døde 1811 i Holing, Herning

sogn, og blev begravet den 30. juni.

Navnet på Byrge Byrgesens første kone kendes ikke, men

kirkebogen fortæller, at hun blev begravet den 26. april 1767 i
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Herning, 42 år gammel. Byrge Byrgesen hlev gift anden gang den

19. november 1767 i Herning med

Ane 19

MAREN SIMONSDATTER

der døde den 28. februar 1832 i Rind sogn og blev begravet den 4.

martsø 81 år gammel.

Byrge Byrgesen var skomager i Holing by, hvor han havde
et fæstehus under Herningsholm. Stedets hartkorn var 2 skp. 2 fjdk.

Heraf skulle han årligt svare i tiende 4 mk., 1 snes æg og 4 kyl
linger .
Ved Maren Simonsdatters død siges hun at være almisselem

i fattighuset.

Ane 20

PEDER CHRISTENSEN FAURHOLT

er født 1757 i Ikast sogn, og han døde den 22. januar 1836 i Gulle

strup.
Han blev døbt den 13. marts 1757 i Ikast kirke, båret til

dåben af Niels Madsens hustru, og faddere var Christen Bøgskou, Niels
Madsens søn, Las Sands søn, Maren Hansens datter og Søren Heedes

hustru.
Peder Christensen Faurholt blev trolovet den 22. august

1782 og gift den 18. oktober samme år i Herning med

Ane 21

ANNE MARIE PEDERSDATTER
Forlovere var Laurits Sigaard og Christen Graversen.

Anne Marie Pedersdatter er født 1761 i Ikast sogn, og
hun døde den 6. april 1835 i Gullestrup.
Hun blev døbt 3. påskedag 1761; gudmor var Peder Mortensens
fæstemø, og faddere var Peder Mortensgård, Peder Lauritsen, Morten

Ørnhoveds hustru, Christen Smedegaards hustru og Lauge Bundgaards
datter.

Ane 22

JENS TROELSEN

er født 1764 og antagelig i Trælund i Tjørring sogn som søn af den

Troels Pedersen i Trælund, der nævnes som vurderingsmand i skifte
efter Troels Jensen i Trælund 1771. Jens Troelsen døde før 1805.
Den 15. juli 1785 blev Jens Troelsen gift med
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Ane 23

ANNE LAURITSDATTER

der er født 1757.
Arkivalierne fortæller intet om Jens Troelsen og Anne

Lauritsdatters forhold.

Ane 28.

CHRISTEN NIELSEN

der boede i Klegod, er født 1751 i Nør Røjklit i Nysogn, og han døde

1804 og blev begravet den 2. april på Nysogns kirkegård.
Hans dåb fandt sted den 13. juni 1751 i Nysogn kirke; gud

moder var Anne Pedersdatter, og faddere var Mads Olufsen, Jens Jen
sen, Laurids Madsen, Laurids Pedersen og Else Pedersdatter.

Christen Nielsen blev trolovet den 6. februar 1791 og den

13. marts samme år gift i Nysogn kirke med

Ane 29

ANE CHRISTENSDATTER

Forlovere ved brylluppet var Jens Christensen af Sønderby
og Jens Lodberg af Nør Røjklit.

Ane Christensdatter er født 1757 og antagelig i Sønderby
i Nysogn. Hun døde den 27. januar 1832 og blev begravet den 29.

januar på Nysogn kirkegård. Hun angives da at være af bondestand.

Alderen angives til 75 år og dødsårsagen var vattersot.

Ane 3Q

PEDER KNUDSEN

er født 1752 i Nysogn, og han døde den 11. juni 1828 i Gammelsogn
og blev begravet den 18. juni. Dødsårsagen opgives at være alder

domssvaghed .

Om hans dåb ses følgende indført:

"Ny sogn 1752 den 30.

marty døbt i Ny sogns kirke Knud Pedersens barn i Closteret nafnlig
Peder, Anne Pedersdatter bar ham, Jens Puflet, Johan Nøtlet, Chris

ten Nielsen og Giertrud Jensdatter war faddere."
Peder Knudsen blev trolovet den 3. oktober 1782 og gift

alle helgens dag den 1. november samme år med

Ane 31

ANNE CHRISTIANSDATTER
Forlovere ved brylluppet var Christen Fior i Ungesgård i

Gammelsogn og Christen Christiansen i Bøndergård, Gammelsogn.
Anne Christiansdatter er født 1747 i Bøndergård, og hun

døde den 26. marts 1831 i Gammelsogn og begravedes den 1. april.
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Ane 32

ENGELBRECHT HENRICHSØN

er født 1683, og han døde 1756 i Ikast og blev begravet den 12.

april.
Foruden sønnen Christen Engelbrethsen,ses Engelbrecht
Henrichsøn at have fået 2 døtre og 2 sønner.
Datteren Maren, døbt 1723, blev den 12. juni 1748 gift

med Povel Andersen, fra Grødde i Ikast sogn. En datter Lisbeth

som døbtes 1727, blev gift den 11. juli 1755 med Niels Vindelboe

fra Trælund i Tjørring sogn. En søn Henrich Engelbrethsen boede i

LI. Ørskov i Snejbjerg sogn, og en søn Christopher Engelbrethsen
boede i Herning by.

CHRISTEN PEDERSEN

Ane 40

der også kaldes Christen Overisen, er måske identisk med den

Christen Pedersen, der begravedes den 17. oktober 1792 i Ikast,

81 år gammel, men han kan også være identisk med den Christen
Vestergaard i Faurholt, som begravedes den 20. februar 1776, 66
år gammel.

Christen Pedersen blev den 27. juni 1754 trolovet og den

25. oktober samme år gift med

Ane 41

KAREN ANDERSDATTER

der er født 1720 i Ikast sogn.

Ane 42

PEDER NIELSEN SEPSTRUP

der var skrædder og bosat i Ikast sogn, blev den 9. april 1760 tro

lovet og den 27. juni samme år gift med

Ane 43

KAREN LAURITSDATTER

hvis forhold er ukendte.

Ane 44

TROELS PEDERSEN

er født 1719, og han døde 1781 i Tjørring sogn og blev begravet den

14. marts.
Den 4. maj 1751 nævnes Troels Pedersen som beboer af en
ejendom under Herningsholm. Gårdens hartkorn var 4 td. 3 skp. 1
fjdk. l^alb. Han boede her endnu i 1771, da han nævnes i Hernings-
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holm jordebog. Der var da 5 gårde i Trælund, der alle var lige

store, nemlig 5 td. 2 skp. 1 fjdk. 1 1/5 alb. Heraf svaredes der
årligt for hver gård 2 td. 3 skp. rug, 2 lispund 3 1/5 pund smør,

1 snes æg og 3 kyllinger.

Ane 56

NIELS CHRISTENSEN

der boede i Nr. Røjklit i Nysogn, er født 1717, og han døde 1780

i Nr. Røjklit og blev begravet den 23. januar.
Han blev trolovet den 31. maj 1750 og gift den 25. okto

ber samme år med

Ane 57

MAREN PEDERSDATTER

der er født 1731. Hun døde 1782 i Nr. Røjklit og begravedes den

21. juli.

Ane 60

KNUD PEDERSEN GADGAARD

der angives at være bosat i "Closteret" i Nysogn, er født 1715.

Han blev trolovet den 18. januar 1740 og gift den 16.
oktober samme år med

Ane 61

METTE SIMONSDATTER

der er født 1712. Hun døde 1792 i. Ny sogn og begravedes den 3. okto
ber.

Knud Pedersen Gadgaard siges 1760 at være død, idet han
"bortseilede for år og dag siden med Henrich. Sehested af Ringkøbing."

Skifteforretningen efter Knud Pedersen Gadgaard er ind

ført i skifteprotokollen 1723-1782, fol.142b, og lyder:

"På velædle

madame Baggis til Søgaard hendes vegne mødte i dag den 8. december
1762 udi Nye sogns closter hos enken Mette Simonsdatter, Peder
Tafteberg, for at holde registrering og vurdering efter Knud Peder

sen Gaadgaard, som med skipper Henrich Sehested af Ringkøbing for år
og dag siden bortseilede fra Ringkøbing og fra hvilken siden den tid

ei er hørt, til videre skifte og deling imellem bemeldte enke Mette
Simonsdatter og de med borte blefne Knud Pedersen Gaadgaard i ægte

skab avlede børn, nemlig en søn Peder Knudsen 11 år, en søn Simon
Knudsen 6 år, en datter Mette Knudsdatter 21 år, en datter Anne

Marie 17 år, en datter Maren 13 år, en datter Kirsten 3 år, og var
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til stede enken med lavværge Lars Bollerup af Haurvig, og på

børnenes vegne som formynder og næste værger efter loven den
bortblefnes

stedfader Christen Enevoldsen af Gaadgaard og bro

der Jens Pedersen af Sønderby, begge her på landet, som efter vur

derings og vitterlighedsmænd ware antagne Mads Olesen og Jens

Jepsen af kirkebye, i disses ovenmeldte overværelse blev forret
tet som følger:
I stuen.
1 jernbilæggerovn

6 rdlr.

1 stribet olmerdugs overdyne

1 rdlr.

1 do-underdyne

4 mk.

1 tavlet hovedpude

3 mk.

2 halsklæder

3 mk.

2 stribede olmerdugs hovedpuder

3 mk.

1 stribet olmerdugs overdyne

3 mk.

2 do hovedpuder

3 mk.
12 skill.

1 halsklæde
1 fyrtræsbord med lukket fod

2 mk.

12 skill.

1 do slagbænk

1 liden stol og en do

6 skill.

1 liden træstol

2 skill.

1 lidet skab

1 mk.
2 skill.

1 mangel fiel

1 mælkeskab

1 mk.
24 skill.

1 spejl
1 timeglas

8 skill.

1 thee bræt

4 skill.

1 theepotte og 8 par theekopper

1 mk.

2 skill.

1 hvid flaske

4 skill.

3 boutellier

8 skill.

6 store og små glas

1 mk.

6 grove stenfade

1 mk.

6 do tallerkener

1 mk.

2 skill.

2 tin lysestager og 3 do skeer

1 mk.

14 skill.

1 rødt krus med tinlåg

1 mk.

8 skill.

4 skill.

1 jernfyrfad

4 skill.

1 garnvindel og 1 haspetræ

8 skill.

1 gammel kiste

1 mk.

8 skill.
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Derudi mandens klæder

1 brun skibstrøje

1 rdlr. 1 mk.

1 par brune vadmelsbukser

1 mk.

1 par hvide do

8 skill.

1 stribet lærredstrøje med tinknapper

2 mk.

1 par sorte strømper

8 skill.

I kiøkenet
8 skill.

1 lidet fyr bord
2 mk.

1 rist, trefod, ildklemme

10 skill.

1 lille fierding, 3 røde potter

8 skill.

7 sorte do

10 skill.

1Q do sætter
1 sæk og 2 poser

2 mk.

1 håndkværn

1 mk.

8 skill.

2 vandspande

12 skill.

3 bøtter
1 draukar

8 skill.

1 liden karstol

2 skill.
1 mk.

2 små kar

6 skill.

2 ballier

12 skill.

1 seide, 1 sold

4 skill.

4 halmløb

1 halvøltønde

2 mk.

1 tims og 1 hegel

4 mk.

8 skill.

1 degn sår

24 skill.

2 gi. rokker

6 skill.

1 skødsel, 1 rage, 1 asketrug

1 gråhjelmet koe har fået 7 kalve og er uden

kalv i øjeblikket

4 rdlr.

8 gl. får høvder a 3 mk.

4 rdlr.

1 lam

2 mk.

1 hiul båre

1 mk.

1 ung svin
3 giæs og 1 gase

Enken og lavværge tillige med børnenes

formyndere blev tilspurgt om de vidste

8 skill.

1 rdlr.
5 mk.
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mer e at angive som kunne komme dette

lidet sterfboe til indtægt. Da enken
med lavværge gav til kiende at have

til gode hos Jens Pedersen Gade i søn2 rdlr. 2 mk.

derbye

endvidere hos Jens Hansen i Sdr.
1 rdlr.

Lyngvig

31 rdlr. 3 mk. 14 skill.

Boets, indtægt

Følger nu boets besvær og udgift.
Enken med lauværge gav til kiende at være følgende bortskyldig:

Til Christen Nielsen i Sønderbye

4 mk.

Poul Christensens kone i Sønderbye

4 mk.

Til præsten for 2 skp. rug

4 mk.

for alle 3 tiender

2 mk. 14 skill.

2 rdlr. 4 mk.

Husbondens landgilde

3 mk.

Fourage og korn skat og■ quartal skat

1 skill.

5 skill.

Til herreds fogden
3 mk.

Til Jan Simonsen i Hauervig

8 skill.

o

Til bygfæld ved stedet, som over alt pa
tømmeret er ringe, fordres og udtages

10 rdlr.
16 rdlr.

1 mk. 12 skill.

Videre vidste enken og nærværende ej at angive. Vel
fordrede Gravers Kiergaard 2 rdlr., men da enken og lavværge an

gav at bemeldte Gravers Kiergaard hafde forlangt af hendes si. mand

han for bemeldte 2 rdlr. skulle hjemkiøbe ham fra Norge noget jern
og han nu desværre var blevet borte, fik han såvel som andre der
hafde leveret han penge at hiemkiøbe noget for, tage skade og være

fornøiet med sin skiæbne. Skifteretten fandt sig beføjet til på en

kens og lauværgens vegne at tilspørge Christen Enevoldsen af Gade
gård om han efter sit giorde kiærlige løfte ville tage imod den
største af sønnerne navnlig Peder I hvortil han svarede ja! han ikke

aleneste ville tage imod ham, men endog holde ham med føde, klæder

og tilsyn som sit eget barn. Videre kunne ei denne sinde forrettes
formedeis nogle det ware udeblefne af enkens venner, som hun ei
vidste enten hendes

si. mand var noget skyldig eller ei, desår

sag skiftets slutning ble'f opsat til den 28. december, da vedkom
mende iglen har at møde.

Datum ut supra
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P. Tasteherg

Som Lauværge

Som formynder

Lars Bollerup

Christen Enevoldsen

Jens Pedersen.
Som vurderingsmænd

Jens Jepsen, Mads Olufsen.
Efter aftale mødte atter i dag skifteretten den 28. de
cember for om muligt at bringe dette ringe skifte til ende og det

i overværelse af undertegnede. Skifteretten tilspurgte da først
enken og lauværge om de vidste mere at anføre sterfboen til ud

gift. Hvortil blef svaret at Jan Simonsen i Haurvig hafde 3 mk.

8 skill til gode, men samme skiænede han enken og børnene, lige
ledes gjorde og lauværgen Lars Bollerup, der hafde 10 mk. og 6

skill til gode. Videre gieid hæftede ei på sterfboet derpå bør
nenes formyndere blef tilspurgt om de ville overlade enken denne
ringe boe efter vurderingen, da husbonden helst såe hun ved ste

det kunne blife conserveret for at fåe hendes børn opfødt, da
enkenderimod forsikrede at vise al den kiærlighed og omhyggelig

hed imod dem som af en kiærlig moder kunne forlanges; hvortil de
svarede ja.

Videre var ei at forrette: men til slutning blef indført
som følger: Sterfboens indtægt

31 rdlr. 3 mk.

14 skill.

16 rdlr. 1 mk.

12 skill.

Derimod

Sterfboens udgift
Stemplet papir til skifte-

brefet

3 mk.

Skifte og skriversalari.um
blifer herved enken og bør
nene skænket
Summa udgift

16 rdlr. 4 mk.

12 skill.

3 mk.

8 skill.

16 rdlr. 1 mk.

4 skill.

Herfra afgår de af Jan Si
monsen eftergifne og anførte
Bliver så udgifterne

Når nu udgiften fradrages indtægten blifer til deling
imellem enken og børnene, siden hun ingen broderiod forlanger i alt

15 rdlr. 2 mk. 10 skill.

Skriver 15 rixdaler toe mark og tie skilling; hvoraf en

ken tilkommer den halve del som er
De andre 7 rdlr. 4 mk. 5 skill, deles

7 rdlr. 4 mk.

5 skill.
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imellem børnene, hvoraf
sønnen Peder Knudsen tilkommer 1

broderiod

1 rdlr. 5 mk. 9 1/4 skill.

sønnen Simon Knudsen ligeledes

1 rdlr. 5 mk. 9 1/4 skill.

datteren Mette Knudsdatter 1 søsterlod

5 mk. 12 5/8 skill.

Anne Marie Knudsdatter

5 mk. 12 5/8 skill.

-

Maren Knudsdatter

5 mk. 12 5/8 skill.

—

Kiersten Knudsdatter

5 mk. 12 5/8 skill.

Det giør forberørte summa

7 rdlr. 4 mk. 5

skill.

Som hos enken uden rente dog under formynderens tilsyn
og ansvar blifer stående så længe børnene hos moderen forblifer da

enken og lauværge holder skifteforvalteren for berørte børn, børne
penge arve og kravesløse, hvormed dette skifte efter vedkommendes

begiæring og med deres samtykke er sluttet og tilendebragt. - Datum

skiftets dato ut supra
P. Tasteberg.

Som lauværge

Som formyndere

Lars Bollerup

Christen Enevoldsen

Jens Pedersen
Som vurderingsmænd og overværende

Mads Olesen, Jens Jepsen.

Ane 62

CHRISTIAN JØRGENSEN

der boede i Bøndergård i Gammelsogn er født 1702 og han døde 1781 i

Bøndergård og begravedes den 23. december.
Hans hustru var muligvis den "Gret Nielsdatter" i Bønder

gård, der blev begravet den 24. februar 1788 på Gammelsogns kirke
gård, 84 år gammel.
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Ane 64

HENRICH OLOFSEN

der må være født omkring 1650, nævnes i Lundenæs-Bøvling amters,
familie- og folkeskat 1671. Han sad da til huse hos Niels Jacobsen
i Herning by. Henrich Olofsen skulle til nytår 1672 svare 1 rdlr.,

til set. Hans 1672 3 mk. og til jul 1672 3 mk.

Ane 82

ANDERS OVERISEN

der boede i Ikast sogn, er født ca. 1690.

Ane 112

CHRISTEN NIELSEN

boede i Nøhr Røjklit i Nysogn.

På de tider boede der 2 personer ved navn Christen Niel
sen i Nøhr Røjklit. De er begge født i 1670-erne og døde henholds

vis 1732 og 1751. Det har ikke været muligt at konstatere hvem af
de to personer, der er fader til Niels Christensen (ane 56).

Ved matrikuleringen 1688 bestod Nøhr Røjklit af 8 gårde
og 2 boel.

Ane 114

PEDER KLØWE

der også kaldes Pedr-r Hev og Peder Juelsgaard, er født 1694, og han

døde 1762 i Juelsgaard, Nysogn, og blev begravet den 14. november.

Han var gift med

Ane 115

MAREN JUELSGAARD

der er født 1696. Hun døde 1770 og begravedes den 10. juni.

Ane 120

PEDER KNUDSEN GADGAARD

i Nysogn er født omkring 1685. Han døde 1729 i Nysogn. Begravelses
datoen kendes ikke, da kirkebogen først begynder 1732.

Peder Knudsen var gift med
Ane 121

MAREN CHRISTENSDATTER

der er født 1686. Hun døde 1766 i Nysogn og blev begravet den 29.
j anuar.

Efter Maren Christensdatters død blev der afholdt skifte

forretning. Denne findes indført i skifteprotokollen 1723-1782,
fol. 148. Skifteforretningen er ret omfattende og giver et godt

-38-

indtryk af forholdene på gården, hvorfor den her gengives
i. sin fulde ordlyd:

"Anno 1766 den 20. februar, som er 30. dagen

efter afgangne Maren Christensdatter, mødte udi sterfboet hos Chris
ten Enevoldsen i Gadegård, på skifteforvalterens madame Johanne si.

Peder Bakkis til Siøgård hendes vegne Henrik Ammitsbøl tillige med
2de mænd navnlig Jens Paafloed og Jens Larsen af Nysogn for at re
gistrere og vurdere alt hvad i boen befandtes efter hans afdøde

hustru Maren Christensdatter til endelig skifte og deling imellem
enkemanden og hans afdøde hustris arfvinger så som: Knud Pedersen

af Nysogns Closter, hans efterladte børn, navnlig Mette Knudsdatter
25 år gammel, Anne Marie 22 år gammel, Maren 17 år, Kiersten 7 år,
en søn Peder Knudsen 15 år, en søn Simon Knudsen 4 år, Jens Pedersen

Gade af Sønderbye på egne og som formynder og næstfødte værge for

ovenmeldte hans afdøde broder Knud Pedersen af Closteret hans børn,
Christen Nielsen Lyngvig af Closteret på hans hustrus vegne Karen

Pedersdatter, Christen Fjord af Gammelsogn på hans hustru Inger Pe
dersdatter s vegne, Christen Nielsen af Lem sogn var vel indkaldt
at møde på hans hustru Maren Pedersdatters vegne, men som dette van

skeligt værligt, ventelig har hindret ham fra at møde blef der på
hans vegne midlertidig af skifteretten Peder Jensen af Sønderby
constitueret , hans tarv i dag at iagttage, endelig var og til stede

datteren Anne Pedersdatter med self tiltagne formynder Gravers

Lauersen af Sdr. Røjkvit samt enkemanden for bemeldte Christen Ene
voldsen, da der ved hjælp af de antagne vurderings og vitterligheds-

mænd så vel som og sognepræsten og alle anførtes overværelse blef
forrettet som følger:

I stuen:
1 jern bilæggerovn

5 rdlr. 2 mk.

1 bord og 1 skammel

3 mk.

r lidet bord og 2 gi. stole

2 mk.

4 skill.

12 skill.

i bænkekiste
i gi. fyr mel kiste

1 mk.

8 skill.

4 gi. fjerdinger

1 mk.

8 skill.

1 hæspetræ og 4 gi. fade

1 mk.

2 skill.

20 stk. sætter

1 mk.

4 skill

4 stentallerkener

1 mk.

3 gi. fade og 4 gi. bøger
1 messing rivejern

14 skill.
4 skill.
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1 do lysestage

12 skill.

2 gi. krus med låg

1 mk.

1 stribet olmerdugsdyne

2 rdlr.

1 do ringere

1 rdlr. 2 mk.

2 vadmels do

1 rdlr. 2 mk.

3 hovedpuder

1 rdlr.

2 hyldeklæder

3 mk.

1 gi. olmerdugsdyne

4 mk.

1 gi. vadmels do

4 mk.

2 hovedpuder

2 mk.

2 halsklæder

3 mk.
10 skill.

1 timeglas
1 par karter

2 mk.

I kammeret:
1 gi. dyne og 1 halsklæde

2 mk.

3 selder og drøftetrug

2 mk.

I brøgerhuuset:

1 gi. kobber kedel, vejer 8 lispd.

2 rdlr.

1 kværn

1 rdlr. 4 mk.
3 mk.

2 gi. kar og 1 ballie

1 segl

4 skill.

1 gi. draugkar

6 skill.

1 skøffel, 1 rage, 1 ildklemme

8 skill.

1 liden slibesten

1 mk.

1 gi. sække og 1 pose

1 mk.

Levendes kreaturer

1 sort hoppe 7 år

20 rdlr.

1 do 5 år

18 rdlr.

1 do 3 år

17 rdlr. 4 mk

1 do 2Q'år

5 rdlr.

1 føl plag

8 rdlr.

1 sortbroget koe der har fået en kalv

7 rdlr.

1 rygget do med 3de kalv

6 rdlr. 4 mk

1 sortbroget do der har fået 3 kalve

5 rdlr. 2 mk

8 skill.
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1 do der går med den 3. kalv

5 rdlr.

2 åringskalve

3 rdlr. 2 mk.

2 spæde do

2 rdlr. 4 mk.

2 stude i 3de år

4 rdlr. 4 mk.

1 do i 1ste år

2 rdlr. 4 mk.

1 qvie i 2det år

1 rdlr. 2 mk.

12 stykker forhøvder

9 rdlr.

2 svin

3 rdlr.

5 gamle gæs

1 rdlr.

1 plov med tilbehør

1 rdlr. 4 mk.

2 harver

1 rdlr.
4 skill.

2 plej le

1 gi. beslagen vogn med langrær

8 rdlr.

1 gi. trævogn med hafver

3 rdlr.

1 par nye træhjul

2 rdlr.

1 mk.

2 tørvespader

1 stålgreb

12 skill.

1 gi. hjulbåre, 2 trægrebe

12 skill.

2 mk.

1 stige, 1 slump

3 hølleer, 2 skafter

1 rdlr. 1 mk.

1 par haretøj

12 skill.

3 river

12 skill.

3 mk.

1 hakkelseskiste med kniv
Korn torsken og utorsken fandtes in
tet mere af en efter overslag kunne
medgåe ved avlingsdrift indtil den

nye igien kommer i laden.

4 mk.

1 fyr kiste- med låg
deri fandtes den si. kones gangklæder
som følger:

4 skørter

1 rdlr.

4 trøjer

1 rdlr.

4 skill.

2 gi. boller

1 lidet egeskrin

1 mk.

hvori fandtes:

2 forklæder

1 mk.

2 gi. særker

1 mk.

1 gi. sort hue, 1 do florestørklæde

1 mk.
170 rdlr.

3 mk.

8 skill.

8 skill.
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derpå befandt skifteretten sig beføjet til at forespørge sig hos

enkemanden og de tilstedeværende arfvinger om de vidste mere at
angive, der kunne komme denne sterfboe til indtægt, hvorpå de

tilstædeværende svarede, at de dem intet mere var bevist. En bonde
skyld her af gården som Christen Enevoldsen er eier af, hvilken
dog ikke i dag kunne vurderes eller takseres, formedeis den ene

arfvings udeblivelse; men de samtlige tilstædeværende begiærede
skiftet udsat til i dag 6 uger. Imidlertid fremkom Anne Pedersdatters formynder, Gravers Lauersen af Sønder Køjklit og producerede
ind imellem hende og hendes stedfader Christen Enevoldsen oprettet

kontrakt på behørigt stemplet papir af dato 18. oktober 1763. Læst
for Ulfborg-Hind herreds ting den 9. martii 1764, hvilken han begiæ

rede læst på skreven skifteforretning tilført og sig igien tilstil
le, efter samme contrakt for moder bemeldte Gravers Laursen at nyde

her i sterfboen forlods betaling for sin myndling Anna Pedersdatters
vegne enten i den ene eller i den ariden måde som contrakten omfor

melder, den lyder som følger:

Udi den hellig trefoldigheds nafn. Hafver undertegnede i
overværelse af vor gunstige husbonde velædle madame Bakis til Siø-

gaard som velagte mænd Peder Christensen og Morten Nielsen af Gammel
sogn, Gravers Larsen af Sønder Røjklit og velagte unge Karl Gravers
Christensen af Siøgaard indgået følgende contrakt med hverandre: At

1 henseende til den troeskab og venskabelighed min stiftdotter Ane
Pedersdatter i så mange år har bevist imod mig og hendes gi. moder
med hendes lange og troe tieneste. Så forbinder ieg Christen Ene
voldsen boedende i Våddegård her på Holmsland mig til for mig og

mine arfvinger een for alle og alle for een.
1. At betale til bemeldte min stiftdotter Ane Pedersdatter rede pen
ge 85 slettedaler skrifver firsindstyve og fem slettedaler, hvoraf
de 5 daler betales hende strax og de øvrige 80 daler blifver uden

rente hos mig stående, indtil hun enten blifer gift eller får no

get for sig self, hvormed hun kunne være bedre holden end hos mig,
da hun nyder det første år 40 daler og året efter de resterende 40

daler udbetalt.

2 Giver ieg hende så længe hun hos mig her er forblifer årlig til løn
80 slettedaler samt lader hende hver år 1 får, hvis afgrøde hun giø

sig så nyttig som hun bedst ved og kan. Ligesom ieg og skaffer hen-
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de fornøden daglig klæder af vadmel og lærred.

3. skal h.un hafe den bedste seng her i gården findes, der består af

2de dyner og 3 hovedpuder, som strax blifer hende leveret.
4. De blifer som ere her ved gården skal ligeledes høre hende

i

til og når hun fra dato af anvender dem til hvad brug hun bedst
synes.
5. forpligter ieg mig til ombemeldte min stiftdotter hos mig så

længe forblifer indtil min hustru Maren Christensdatter ved døden
afgår efter ieg til sinds blifer min iboende gård Gadegård kaldet
at afståe at mage det således hos min husbonde at bemeldte min

stiftdotter Ane Pedersdotter gården frem for nogen anden i fæste

skal nyde, såfremt hun kan fåe sådan en karl, som husbonden kan

være fornøiet med og gården tjent med. Derimod lover ieg Ane Peders
datter :
1. At tilbagelevere den imellem mig og min stiftsfader Christen Enevoldsen forhen oprettede contrakt, at den af tingprotokollen kan blife

udlæsket.
2. At forblife på forberørte måde hos min stiftfader og i alle ting
gåe ham lige så troligt til hånde som tilforn, indtil så længe anden

brød lejlighed for mig findes, da ieg uden al tiltale tager imodog
til det som kan være mig bedst tjenlig.

At contract således som meldt er i alle sine poster af os
på begge sider ubrødelig skal holdes, stadfæster vi ikke alene med

vore hænders underskrift, men endog vehlig ombeder forbemeldte gode
dannemænd sammen med os til vitterlighed at underskrife, ligesom vi
og håber og ydmygst beder vor kiære husbonde, velædle madame Bakis

til Siøgård denne contract ville behage at ratificere og approbere.
Da den uden videre kald og varsel på nogen af siderne på tinge måe

læses og protorkuleres, når forlanges og fornøden eragtelse.

Holmsland den 17. oktober 1763.
Christen Enevoldsen.

Anne Pedersdatter.

Efter begiæring til vitterlighed og som overværende under

skrifverMorten Nielsen, Peder Christensen, Gravers Christensen.

Gravers Larsen Brølling.
Forberørte contract som udi min overværelse imellem de contraherede parter er oprettet, blifer herved i alle sine postere ra-
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tificeret og approberet, ligesom, og ieg forsikrer, at hvad Christen
Enevoldsen i sin 5. post har lovet skal vorde opfyldt, så hun går

den, når han samme vil afståe, frem for nogen anden skal nyde,
når hun selv efterlever samme 5. post.

Siøgård den 18. oktober 1763.
Johanne si. Peder Bagges.

Fremlagt og læst i retten på Ulfborg-Hind herreders ting
onsdagen den 9. marts anno 1764.- Og samme tiid protokoleret på

folio 379.
0. Frank

Testirer

P. Hansen Bang.

Videre kunne ei i dag forrettes, men skiftet efter til-

stædeværende begiæring blev udsat til 6te onsdagen som er den 3de

april førstkommende da de nærværende blifer befalede at møde til

samme tiid og Christen Enevoldsen pålagt at sende bud til fravæ
rende arfving og ham hertil lovlig at indkalde.

Datum skiftestedet, ut supra.

Henr. Ammitsbøll
Christen Enevoldsen

Christen Nielsen Lyngvig

Jens Pedersen Gade.

Christen Nielsen

Peder Jensen

G. Larsen Brølling.

Jens Ifersen.

Jens ^Larsen.

Anno 1766 den 3. april mødte atter skifteretten for at

befordre dette begyndte skifte til endelighed om muligt hvor da var
til stede de forhen anførte og benævnte arfvinger samt de umyndiges
formyndere og tillige de forhen brugte vurdering og vitterligheds

samt 2de antagne tømrermænd, nemlig Jep Hansen og Lars Ifersen her
af Nysogn for at vurdere og taksere, hvad bygfæld på gården ifølge

allernådigste love og forordninger kunne være at udsætte ifald
skiftet ikke i dag ved mindelig contract imellem arfvingerne kunne

vorde afgiort og mødte så rådmand Thomas Montannie fra Ringkøbing
som antagen fuldmægtig såvel på stiftdotteren Ane Pedersdatters veg
ne som på Christen Nielsens i Vester Tredie sogn som gift med stiftr

dotter Maren Pedersdatter og som han formoder at alting med husbon
dens gunstige tilladelse fandt sig mellem stiftbørnene og faderen

ved mundtlig aftale førend nærmere protoculation så ville hr. råd-
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mand Montannie ikke indlade sig i vidtløftig tilførsel i protokollen
uden nød og trang. Tafteberg, som på velædle mad. Baggis vegne til
Siøgård i dag var her til stede for at fornøie sig hjertelig over
at have så brav en mand som velædle hr. rådmand Montannie for sig
på disse 2de arfvingers vegne, hvorved han håbede at få alle ting

i hast bragt til endelighed, da intet skulle findes på hans principa-;
leindes vegne, som kunne eller skulle hindre den imellem enkemanden
og hans stiftdotter Ane Pedersdotter oprettede contrakts opfyldning,

når de andre arfvinger ville opfylde deres forhen til deres søster
Ane Pedersdotter gifne løfte ei at ville arve eller giælde når hun

gården i statu qvo af hendes stiftfader blev overladt, da stift
faderen Christen EnevoIdsen i dag her for retten erklærede, at han

gården med dens besætning, ifølge oprettet contrakt til bemeldte hans
stiftdotter

gierne overlod, når han derimod måtte nyde så lovfor

svarlig en opholdscontrakt, som han tilforn havde udgivet, og til
forsikring om sammes opfyldelse at nyde bondeskylden her af går

den, som et trykt underpant for samme contracts opfyldelse, da be
meldte bondeskyld efter hans død blef afgang uden nogen slags præten

tion af de nu her i sterfboen værende arfvinger skal dette tilhøre

hende og hendes arfvinger. Rådmand Montannier gav sig den ære at be

svare velærværdige hr. Kastebergs tilførte med erbødighed, taksigel

se for den gode tanke han hafde om ham, men tillige gav sig den ære
at tilkiendegife skifteretten på velædle og højfornemme madame Bagges

vegne. Som husbonde, at han på sin principalindes Ane Pedersdotter

erklærede, at når stiftfaderen, velfornemme Christen Enevoldsen ville
med velbemeldte husbondens tilladelse, afståe hende stedet in stato

Qvo, var hun så vildig som erbødig skyldig at give sin stedfader,
en så lovlig som forsvarlig ophold som de kunne skriftelige forenes

om, med hendes formynders tilladelse og husbondens ratification, og
derimod renontierede på de i contracten ommeldte 80 slettedaler,
ligesom Ane Pedersdotter var ydmygt formodende og troede at velædle

madame Bagges var så gunstig, at ikke påtvang hende en person, hvor
til hun ei erklærede, ligesom ovenbemeldte Ane Pedersdotter formen
te at contractens 2den post blef opfyldt angående hendes løn, og

altså når dette blifer opfyldt deklarerer Montannier som fuldmæg
tig for Christen Nielsen i Vester Treide i Lem, at han på sin hustrus

vegne hverken ville arfe eller giælde, men i videris fald reservere
hans ret, alle de andre tilstedeværende arfvinger reserverede sig

-45-

til hr. rådmand Montagniers tilførte og formynderen for Ane

Pedersdotter ligeså, så de hverken ville arfe eller gieide, når
deres søster Ane Pedersdotter fik gården på ovenmeldte contrakt,

med denne hr. rådmand Montagniers samt de øvrige arfvingers og

formynderes, erklæring, war Tasteberg på velædle madame Bagges

vegne fornøiet, da han tillige på sin principalindes vegne forsik
rede, at h.un ikke skulle obtrudere hende nogen person hvorved hun
kunne fåe et ulykkeligt ægteskab, men overlod dette ifølge contrac

ten til hende self at opsøge sij sådan en mage, hvormed både hun
og stedet kunne være tjent, da hun håbede, at bemeldte Ane Peders

dotter som i en gammel og forsøgt pigetorg udi råd med sig, og ikke
så efter verdens dårlighed, da det ikke skulle fejle på hans prin

cipalindes siide at vise sig en retskaffen husbonde imod hende og
hendes ved at nyde dem på beråbte contractes opfyldelse, hvad de

øvrige af den 2den post er angående, hvilken Tasteberg ikke påe at

joe den sag imellem faderen og dotteren joe finder sin rigtighed
og når sit endskab siden alle ting ere hendes, imod han nyder den

forlangte og tilståede opholdscontrakt; rådmand Montagnier sva
rede hertil på sin principalindes Ane Pedersdotters vegne at contracten tilholder hende 4 daler årligt, og hun samme med rette

efter loven kunne påståe, så dog for at vise en dotterlig kier
lighed, vil hun samme prætention frafalde imod gårdens nydelse og
al hvad nu derudi forefindes, i. forhåbning, at hendes stiftfader

ligeså kierligen og skikkeligen omgåes hende som hun ei skal glem
me at vise ham al høflighed og artighed, dog at samme ei måske

hvad hende i så fald overlades uden med husbondens gode villie og

approbation. Tasteberg erklærede på sin principalindes vegne, at
hun aldeles intet hafde imod hvad faderen og dotteren med over

værende venner forenedes om, allerhelst det blef ikke stedet eller
hendes rettighed til præjudice, desårsage den imellem dem indgangne accord herved blef aproberet, hvorpå følger den contract, som

oftbemeldte Ane Pedersdotter med formynderen og antagne fuldmægtig
velædle hr. rådmand Montagnier er forbunden til og godvillig har

indgået at give hendes stiftfader Christen Enevoldsen i henseende
til hans ophold, den lyder:
Undertegnede Christen Enevoldsen, boende her i Gaadgaard

i Nye Sogn på Holmsland, kiendes og hermed vitterliggiør med velberådt hue, min gunstige husbondes tilladelse og fælles venners
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samtykke at hafde indgået følgende contract med min stiftdotter
Ane Pedersdotter og antaget fuldmægtig velædle hr. rådmand Montagnier

af Ringkiøbing, samt formyndere Gravers Larsen af Sønder Røjklit,
angående min iboende gård halve Gaadgaard kaldet, og det således at

ieg Christen Enevoldsen.
1. Afstår efter den i dag under skiftet giorte venlige forening til

bemeldte min stiftdotter Ane Pedersdotter min forhen beboede og
hidtil i fæste hafde halve gård med al dets tilliggende af ager og

eng løst og fast ind og udboe med hvad nafn nævnes kan, intet i no
gen måde undtagen tillige med den

kvarte bondeskyld som ieg i be

meldte halve gård er eiende af mark og eng, således som det mig
hidtil tilhørt hafder. Derimod forpligter ieg Ane Pedersdotter med

antagne fuldmægtig velædle hr. rådmand Montagnier og formyndere
Gravers Larsen af Sønder Røjklit.

1. At gife min stiftfader Christen Enevoldsen sin fornødne ophold
her i gården af føde,klæder, seng, lys og varme, så godt som ieg
har det self ved mit eget bord, så længe ieg lefer og i enlig stand

forblifer, og ligeså om ieg skulde blive gift, da vil ieg og min
tilkommende mand skal være os imod ham som rette børn imod deres
fader, hvorimod vi og håber hand viser sig som en fader imod sine

børn.

2 Skulle det hænde sig at hand ei skulde finde sig fornøiet ved

vort eget bord, og at han dertil skulde havde så billig årsag at
skille sig fra os, som af vores hosbonde skal påkiendes, forskaffer

ieg, mand eller arfvinger ham et begvemt værelse her i gården med
lys, varme, seng og opvartning i sygdomstiid.

samt
3. Gives ham årlig 2 tdr. rug 1 1/2 tdr. malt, 6 skpp. grynbyg, 2

skpp. humle. 1/2 lispd. flæsk, 1 lispd. smør, 1 får krop,otte snese

vår hvilling og 2 torsk, 6 snese høst hvilling, 1 torsk, 1 skpp.
salt og så meget malt, som han begiærer til fornødenhed, hvilket alt

han tid efter anden bekommer, når han det behøver, dog så at han det
her i gården fortærer og om noget overskyder, da at føre mig eller

arfvinger til, tillige med fornødent daglig ildebrændsel.
4. Forskaffer, ham efter hans død en honet og velanstændig begravelse

efter hans stand, og lige så god som min si. moder den bekommet hafder,
hvorimod ieg og arfvinger efter hans død uden nogen prætention behol-
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der i, følge, conven.ti.onen i skiftebrevet, alt hvad han efterlader

sig og
5. På det at bemeldte min stiffader kand des beder være forsikret
om denne contracts opfyldelse, skal bemeldte bondeskyld, som han
hidtil har været eier af og mig nu ved afståelsen er overladt,

være og blife ham til et uryggeligt, første prioritet, forsikring

for bemeldte hans ophold, og ei til nogen værdi pantsat eller
bortsolgt så længe han er levende. At denne contract på begge sider
af os; ubrødelig skal holdes, bliver den icke allene af os egenhændig

underskrevet og forseglet, men endog ombedet min antagne fuldmæg

tig og formynder, min sognepræst og velædle hr. Amidsbøll til vit
terlighed med os at underskrive, ligeså den og uden videre kald og

varsel til tinge måe læses og påskrives, da vi ingenlunde tviler på
vor kiere hosbonde jo bemeldte contract ratificerer og underskrivet,

samt i skifteprotokollen indfører. Til bekræftelse under.vore hænder
og signeter.

Datum den 3. april! 1766.
Ane Peders A.P.D. datter.

Christen C.E.S. Enevoldsen.

Som antagne fuldmægtig for Ane Pedersdaatter og svogeren
Christen NielsenVester Tredie underskrives af Montagne.

Gravis Lausten Brølling.
Efter begiæring til vitterlighed underskriver denne con

tract, af
Peder Tasteberg.

Henrich Ammidsbølle.

Så vil forestående imellem contrahenterne oprettede con

tract icke i siin tiid skal præjudicere mig og Siøgårds efterkommen 
de eiere, at gården og dens hoveri., landgilde og andre udgifter af

kongelig allernådigste påbudne jo rigtig og rette tiid bliver for
svarlig vedligeholdt i bye og mark, og erlagt og forrettet, bliver

samme contract med de conditioner ratificeret, datum Siøgård den
8 april 1766.
Johanne SI. Peder Bagges.
Efter at ovenmeldte contract således at de contraherende

parter i kierlighed og venlighed var indgået, og at skifteretten

var gi'ort tre gange lydelig påråb om nogen mere her hafde at bestil

le, enten at arve eller fordre, og derpå blev der svaret nej1 Fandt

skifteretten icke videre for sig at bestille, men tilholde de con-
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traberende parter at rette sig efter den imellem dem oprettede
contract og derved holde skifteforvalteren Anger og kravesløs i

alle optænkelige måder, ligesom dd: og bliver de contraherendes
pligt en for begge og begge for en at forskaffe det behørige stem
plede papir både til skiftebrevet og contracten, samt de på skif

tebrevet gående lovlige omkostninger da begge deele in forma skal
vorde så snart muligt, extraderet ligesom de og i dag bør at for-

nøie de 4 antagne vurderings og vitterlighedsmænd; hvormed dette
skifte efter til stede værendes forlangende og samtliges fornøielse ere sluttet og tilende bragt. Datum skiftestedet ut supra.

På velædle made Baggeses vegne.

P. Tasteberg

H. Ammitsbøll.

Christen Enevoldsen

Ane Pedersdatter

Som antagen fuldmægtig for Ane Pedersdaatter
Christen Nielsen Vester Tredie i Lem sogn, som med arvin

gerne underskriver med taksigelse for god og retfærdig administration.
Montagnier.

Gravers Larsen Brølling.

Christen Nielsen.

Jens Pedersen.

Som vurderings og vitterlighedsmænd

Ane 122

Jens Larsen.

Jens Paaflod.

Jep Hansen.

Lars Iwersen.

SIMON ENDVOLDSEN

der boede i Haurvig i Nysogn, er født 1686. Han døde 1771 i Haurvig
og begravedes den 27. oktober. Han er antagelig søn af den Endvoid

Nielsen, som ved matrikuleringen 1688 boede i Nørre Båndsbye, hvor
han var fæster af en gård med gi. hartkorn 1 td. 2 skp. 2 fjdk. 2

alb. og nyt hartkorn 1 td. 1 skp. 2 fjdk. 1 alb.

Simon Endvoldsen var gift med
Ane 123

ANNE NIELSDATTER

der er født 1691. Hun døde 1748 og blev begravet 3die søndag i adventden 15. december.

Anne Nielsdatter er antagelig datter af Niels Joensen,
som nævnes i matriklen 1688. Han var beboer af en ejendom i Haurvig

med hartkorn 6 skp. 1 fjdk. 1 alb. Denne antagelse støtter sig på
den omstændighed, at en af Anne Nielsdatters børn blev døbt med nav—
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net Joen.

Ane 240

KNUD GADGAARD

er født omkring 165Q. Han var gift med

Ane 241

KAREN GREGERSDATTER

der er født 1652. Hun døde 1737 og begravedes den 2. juni. Hun kal

des da Knud Gadgaards hustru og angives at være 85 år gammel.

I nogle retsakter og tingsvidner m.m. vedrørende en strid
om forte og fællig i Holmsland klitter fremkommer oplysninger om

slægten fra Gadgård i Nysogn, hvor man med sikkerhed kan påvise

ovennævnte Knud Gadgaard, hvis fulde navn er Knud Pedersen Gadgård.
Han nævnes første gang 1675, da han optrådte i en retssag

angående et tingsvidne, som var blevet optaget den 2. december 1675
på Hind herreds ting. Han nævnes her sammen med en af de 50 perso

ner fra Holmland klit, og det fortælles, at han her oplyser, at han
"mindes i 20 år", og han ersåledes født ca. 1639 i Kærgård, hvor man.

ser hans broder Jens bo i 1719.
Vidnerne erklærede, "at menige sognemænd og landets ind

byggere, så mange som boede så næhr ved Søegård, at dieres hæstene,

hopper, fæ eller qvæd kunne komme til Søegårds mark eller enge, al
tid heignet detz marck ock enge, både vinter, vår og sommer og høst,

ligesåvel i uheignet som i heignet tider, uden de det hafde i minder
lighed, och når nogen diris heste, hopper, og andet var deris creaturer, huad det och vere kunne komb der i mareken eller engene eller
andets leds, andre end de der det hafde udi minde, da ehr det bleven

tagen i huus, til Søegård, och icke ehr kommen derved igien, førend

de fick det udi minde."
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Ane 48Q

PEDER NIELSEN

i Kærgård på Holmsland er født omkring 1600. Han nævnes 1631 sammen
med Holmslands præst og sognets gårdmænd, da der udstedtes sogne
tingsvidne om, at de havde givet velbyrdige Hans Krabbe til Søegård

eller hans fuldmægtig et dokument, hvorefter de lovede at "suare udi
aid dom och rettergang for Boris forte och fægang på klitten, som

Voris alernådigste herre och kongens breff videre derom formelder,

och der udi att lade och gøre lierviis som vi och menighed selff

personlig til stede vare."
En af de i sognevidnet nævnte mænd var Jens Jensen i Gad
gård, Der utvivlsomt er Knud Gadgårds svigerfader, idet Knud Gad-

gårds andet barn blev døbt med navnet Jens og således blev opkaldt
efter morfaderen.

I.

Niels Engelbreth S}?/7

C-lc S /A

i

u >

I. Jens Johannes Engelbreth

ÿf/P)'?7 b

I. Jens Johannes Engelbreths ejendom

I.A. Antoni Skærlund Engelbreth og hustru

I.A.B.C.D.E. Jens Johannes
Engelbreths 5 ældste børn

I.A. Antoni Skærlund Engelbreths ejendom i Tarrn

I. B. Niels Marinus Engelbreth
og hustru

I.B.l. Tove Engelbreth cg Ole
Damgaard Larsen

l.C. Aage Harry Engelbreth og
hustru 'Z' ~
,7
//V; /) (t

-

}

I. C. 2. Elin Irene Engelbreth og Evald Vilhelm Christen
sens ejendom i Ikast

I. D. Bernhardt Sigvald Engelbreths
hustru Harriet Kirstine Jensen
Tolstrup

.

I.C.l.

Egon Johannes Engelbreth med familie

*l s?, e / /? ■'‘f '/ /'X/7/£

I. C. 2. a. Bjarne Engelbreth Chri
stensen

1. D.

Bernhardt Sigvald Engelbreth

I.D. l.Ruth Engelbreth og Johan F.A,

Jensen med børn

I.D.2.

1. E.

Kurt Engelbreth og hustru

I.D.Z.a. Charlotte Fonnesbæk
Engelbreth

I.D. 3. Johanne Kirstine Engel
breth og Torben Skovgaard
Mörup

Ernst William Engelbreth med familie

I.E.2.

Knud Emil Engelbreths ejendom i Ikast

I.E.3. Anna Gurli Engelbreth og Jens Rasmus Hvelplund
Jensen

I. E. 3. Anna Gurli Engelbreth og
Jens Rasmus Hvelplund Jensens
børn

I. E. 4. Bodil Margrethe Engelbreth
og Svend Arne Linde

I.E.4.a. Anette Linde

I. E. 5. Jens Jørgen Engelbreth og
hustru

I. G. Emil Pedersens ejendom i Sejs

I.G.l. Krista Engelbreth

I. G. Emil Pedersen og Dagny Valborg Engelbreth med
ældste datterl.G. 1.

I.G.l. Arne Jensen

I.G.l.a. Anette Engelbreth

I.G.4. og 6. Svend Aage og Poul Erik Engelbreth Peder
sen

I. G. 3. Gunnar Engelbreth Peder
sen

I.J. Verner Engelbreth og datteren
Inger Marie

l.G.5. Villy Engelbreth Pedersen

I.J.

Verner Engelbreths ejendom i Slangerup

I. TT. 2.

Jens Engelbreth og hustru

I.J. 2.

I.J.l. Bent Ostergaard Engelbreth
og hustru

Jens Engelbreths planteskole i Gørløse

l.J. Verner Engelbreths hustru
og søn

I.J.l.a. Verner Engelbreth

I.J.2.a.

Tom Engelbreth

I. J. 3. Anna Kristine Engelbreth
og Torsten Feveile

I. J. 6.

Ib Engelbreth

Drewsen

I.J.-4. Inger Marie Engelbreth og
Svend Erik Pedersen

I. K. Signe Engelbreth

I. J. 4. a. Anette Pedersen

I.K. 1. Anne-Lise Teslàk og Gert Drewsen

Frederik Vilhelm Engelbreth og hustru

Frederik Vilhelm Engelbreth og børn

II.

II.

Frederik Vilhelm Engelbrelhs ejendom i Bording

II.A. Anna Amalie Jensen og Kresten Jensen Skallebæk
med børn

Kri*: trd

II.

II. A. Anna Amalie Jensen og Kresten Jensen Skallebæks
ejendom i Sørvad

II.A.l. Modelskib udført af Jens Bauenbæk Pedersen

II.A.l.. Inga Emilie Skallebæk og
Jens Bauenbæk Pedersen med
børn

II. A. 3. Knud Erik Skallebæk med familie

II. A. 4. Ruth Elin Skallebæk og
Herverdt Hyldgaard Poulsen

II. A. 4. Ruth Elin Skallebæk og Herverdt Hyldgaard
Poulsens børn

Linda Engelund Engel

II. A. 4.

Herverdt Hyldgaard Poulsens forretning

Il.C.l.a.
breth

II. C. 2.

Leif Thermansen Engelbreth med hustru og børn

11. C. i. Bruno Anders Thermansen
Engelbreth med hustru

Il.C.l.b. Ernst Engelund Engelbreth

IHC.Î.a. og b.

Tina og Janne

Thermansen Engelbreth

II.D.

Ingvard Kristian Engelbreth med familie
■

'

'

'

/

IL E. Ane Kirstine Jensine Engelbreth og Chr. Østergaard Bundgaard Christensen ved sønnen Børges
bryllup

II. E. 2. Børge Bundgaard Chri
stensen

II.E. Chr. Ostergaard Eundgaard Christensens ejendom
i Tulstrup

II.E. 2.

Lise Skovdahl Pedersen

II. F. 2. Ally Irene Hansen og
Hugo Chr. Jensen

II.F.2.a. Karsten Jensen

II. F. Marie Henriette Engelbreth
og Søren Andreasen Hansen
med børn

II. F. 2.

Hugo Chr. Jensens ejendom i 0. Kølkaer

II. F. 3.

II. F. 1. Ove Henning Hansen og
hustru

II. F. 3. Vera Solveig Hansen og
Henry Bridstrup Jepsen

Henry Bridstrup Jepsens ejendom i Sdr. Omme

II. G. Klara Sørine Engelbreth og Anton Johan Jørgensen
Moeslund

II. G. Anton Johan Jørgensen Moeslunds ejendom i Isen
vad

II. G. Anton Johan Jørgensen Moeslunds ejendom i Over
isen

II.G. 1-4. Klara Sørine Engelbreth og Anton Johan Jør
gensen Moeslunds børn

II. G. 1.

Leif Jørgensen Moeslund

II. G. 1.

Bodil Elisabeth Kviesgaard

II. G. 3. Knud Jørgensen Moeslund og sønnen John

II. G. 3.

Ella Lau

II. G. 4.

Elin Jørgensen Moeslund

II. H. Louise M.
Madsen

Engelbreth og Anders Søndergaard

II. H. Louise M. Engelbreth og Anders Søndergaard
Madsens børn

II. J. Hilda Annie Engelbreth og
Emil Gravild Thomsen

II.J.2.a.b. Gert og Dorte Svend
sen

II. J. 4.

Else Marie Thomsen

II. H. Else Mette Madsen og Bjarne
Jørgensen

II.J.l. Poul Erik Thomsen og
hustru

II. H. 4. Karen Søndergaard Madsen
og Villy Pedersen

II. J. 2. Sinne Betty Thomsen og
Bendt Kristian Svendsen

II. J. 3. Signe Jytte Thomsen og Bjarne Skov Olesen med
born

II. J. 5. Thomas Bj-Trne Gravild
Thom sen

II.K. Jens Kristian Engelbreth og hustru

II.K.l. Hilbert Gunner Engelbreth

II.K. Jens Kristian Engelbreths ejendom Ny Mosegård

II. K. 2. Vagn Aage Engelbreth

III. A. Niels Marius Engelbreth og hustru

III. Anton Engelbreth Jensen

111. Anna Elisebeth Andersen

III. B. Anne M.V. Engelbreth og
Jens Chr. Frants Jensen

III. B. 1. Ruth Inga Engelbreth Jensen og Vagn Jensen
med børn

III. D.

Ingrid Severine Engelbreth

III. D. Aage Nörgaard

III.E.l. Viola Engelbreth Andersen
■ og Egon Møllers børn

III.E.2. Anna Elisabeth Andersen
og Søren Nedergaard

III.E.2. a.

Lars Nedergaard

III. J. Marna Jensine Engelbreth og Peter Walton Simonsen

III. J. 1. Benda Walton Simonsen og Helge Munch

f
III. J. 1. a.

Jack Rene Munch

III.K. Henry Engelbreth

III. J. 3. Anita Bjelskou

III.K. Kirstine Petrine Andcrsei

III. J. 3. Steffen Walton Simonsen

III.K. 1. Ole Engelbreth

III. K. 2. Niels Palle Engelbreth

III. L. Tove Annelise Engelbreth
og Knud Valdemar Nielsen

III. L. 1. Vagn Nielsen

III. L. 1. Conny Grill Hansen

III. L. 2. Gunner Verner Sørensen

III. L. 2.

III. L. 3. Bent Nielsen

III. L. 4. Grethe Nielsen

Anna Elisabeth Nielsen

III. M. Gunhild Engelbreth og Ejnar Kristensen med børn

III. N. 2.

Lone Rønn Engelbredt

III. P. Tommy Engelbreth og
hustru

III. O. Verner Engelbredt

III. Q.

III. Q.

Dion Engelbreth med familie

III. Q.

Dion Engelbreths børn

III. P. 1. Michael Engelbreth

Dion Engelbreths ejendom i Hadsten

IV. Niels Martin Engelbreth og
hustru

,

/

IV. Niels Martin Engelbreth med familie

f

IV.A. Niels Martin Engelbreth med hustru og 3 døtre

C/7/'/W

<>c
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IV. A. 1-4. Niels Martin Engelbreth og hustrus børn

IV.A.l.b. Malene Schau Nielsen

IV. A. 1.. Elin Engelbreth Schau
og Ole Kurt Nielsen

IV. A. 2. Janne Engelbreth Schou
og Poul Johannes Clemmesen

IV. C. Viggo Dyrberg Engelbreth
og hustru

IV. B. Sinne Dyrberg Engelbreth og Kristian Kynde med
sønnen Orla

IV. D. Oda Johanne Engelbreth og
Kristian Lautrup Bundgaard

IV.D. 1. Marianne Engelbreth
Lautrup

IV. E. Hanne Engelbreth og
Poul Erik Johnsen

.VïnTy-nr-,1.:

IV.E.l.

Birgit Engelbreth Johnsen

IV. F.

Egon Engelbreths ejendom i Tvis

V.A. 1. og 2. Bent og Leif
fensen

Stef

V.B. 2. Jonna Ahrenkiel Jessen
og Aage K. Christensen

V.A.2.

Leif Steffensen og hustru

V.B.

Villy Jessen og hustru

V.B. 2. Aage K. Christensens ejendom i Esbjerg

V.C.

Emil Jessen

V.B.2.a.b. Mette og Majbrit
Ahrenkiel Kroge Christensen

VI.

Peder Lauritsen Pedersen
Dyrberg

VI.A. Martin Henry Dyrberg

VI. Antomine Engelbreth

VI. B. Mary Jensine Dyrberg

/

EFTERKOMMERE

efter
NIELS ENGELBRETH

født den 23. maj I85I
og hustru

MÆRTE HENRIETTE FIEDLER
født den lo. februar I850.
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I.

JENS JOHANNES ENGELBRETH

19o5 navneændring fra. Jens Johannes Jensen, er
født den 14. april 1874 i Kølkær, Rind sogn, og han døde i oktober

1954 i Ikast. Han var gift med Johanne Kirstine Nielsen. Hun er
født den 17» oktober 1881 i Uhregård, Ikast sogn, som datter af
gårdmand Skærlund Nielsen og hustru, og hun døde den 11. februar

I938 i Ravnsvad, Ikast sogn.
Bosat: Ravnsvad, Hammerum.

Jens Johannes Engelbreth blev uddannet ved land
bruget og drev en ejendom i Ravnsvad indtil april 1939» da ejen

dommen blev overtaget af sønnen Ernst William Engelbreth.
I ægteskabet er børnene: I.A.-I.K.
I.A.

ANTONIE SKÆRLUND ENGELBRETH

er født den 9« august 19o3 i

Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift

den 12. december 1933 i Tistrup med Gerda Thomsen, der er født den
6. oktober I9I0 i Tønding, Tistrup sogn, som datter af gårdejer

Niels Chr. Thomsen og hustru Anna Kirstine Hansen.

Bosat: Vardevej 14,Tarm.
Antonie Skærlund Engelbreth gik i skole i Ikast.

Efter konfirmationen hjalp han til hjemme 1 års tid, hvorefter
han tog ud at tjene. I 193o bosatte han sig i Tarm, hvor han har

været foderstofuddeler i 37 år.
Gerda Thomsen gik i skole i Tistrup og var som

meren 1929 elev på Ollerup højskole. Hun blev uddannet ved hus

gerning hjemme, tjente en tid på Fyn og besøgte sommeren 193°
Ry husholdningsskole. Derefter tjente hun ca.

år som kokkepige

i Askov og var derefter hjemme indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: I.A.1.—I.A.2.
I.A.l.

ARNE NIELS CHRISTIAN ENGELBRETH

er født den 8. september 1936 i Tarm. Han blev gift den 5* de

cember 1961 i Lyne sogn med Elly Dalkjær Christensen, der er født

den 12. september 1937 i Lyne som datter af malermester Karl Dal—
kjær Christensen og hustru Ingeborg Pedersen.
Bosat: Irisvej 23, Tarm.

Arne Niels Christian Engelbreth gik i skole i
Tarm, hvor han bestod realeksamen. Han blev kolonialuddannet

i Tarm og aftjente derefter sin værnepligt i Padborg 1957—1958.

-51-

Han var derefter på dekoratørskole og besøgte derpå købmandssko

len i København

år. Han havde plads som kommis i Ringkøbing i

2 år og drev derpå købmandsforretning i Skjern i 5 år. Han er nu
inspektør.
Elly Dalkjær Christensen

gik i skole i Lyne.

Hun tjente en tid i Ølgod, hvorefter hun fik plads på Tarm sy
gehus, hvor hun var i 16 år. Hun var gangpige 1954—1958 og vir

kede derefter som sygehjælper til februar 1971»

I ægteskabet er datteren: I.A.l.a.
TRINE DALKJÆR ENGELBRETH

I.A.l.a.

er født den 14. august 197° i Tarm.

SVEND ERIK SKJÆRLUND ENGELBRETH

I.A.2.

er født den 3« marts 1947 i Tarm.
Bosat: Søndergade 31, Horsens.
Svend Erik Skjærlund Engelbreth gik i Tarm kom
muneskole, hvor han tog statskontrolleret afgangseksamen fra 9«

klasse 1963- Derefter arbejdede han

års tid på Tarm bogtrykkeri,

hvorefter han blev medhjælper i broderens købmandsforretning i
Skjern. I august 1964 begyndte han at læse på Varde handelsskole
og tog daghandelsskoleeksamen i juni I965,hvorefter han kom i læ

re hos broderen. Efter endt uddannelse i august I967 bosatte han
sig i Hvide Sande, hvor han havde ansættelse i et revisionsfirma
7 måneder. I april I968 fik han ansættelse hos revisor Christiansen
i Års og var her til den 15» august I969, da han tiltrådte stil

lingen ved revisionsinstituttet i Horsens. — Svend Erik Skjærlund
Engelbreth er ivrig filatelist og driver handel med frimærker.

NIELS MARINUS ENGELBRETH

I.B.

er født den 21.

gift den 14.

september 19o4 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev

juli 1939 i Aulum med Petra Severine Christiansen

Nygaard, der er født den 3« maj I916 i Aulum som datter af land
mand Jens Christian Christiansen Nygaard og hustru Kii'stine Jensine Jensen.
Bosat: Østergade 4o, Skjena.

Niels Marinus Engelbreth gik i skole i Ikast, og
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efter skolegangen, arbejdede han en tid ved landbruget. Han fik

derefter faglig uddannelse i mølleri, korn- og foderstof og vir
kede en tid som bestyrer på Hørup mølle, Kjellerup. I 1938 blev
han uddeler i Lyne foderstofforretning og virkede her til 19^7,

da han blev uddeler i Skjern andelsmølle. Han er nu pensioneret.

— Niels Marinus Engelbreth var 19^1—19^7 formand og kasserer i
Lyne sogns sygekasse og var i samme periode medlem af kornnæv

net .

Petra Severine Christiansen Nygaard blev efter

skolegangen uddannet ved husgerning og havde forskellige plad
ser som husassistent indtil giftermålet. Hun har i øvrigt hjul
pet sin mand i dennes virksomhed og har bl.a. i lo år været
kontormedhjælper på Skjern andelsmølle.
I ægteskabet er datteren: I.B.l.

I.B.l.

TOVE ENGELBRETH

er født den 11. april 19^0 i Lyne sogn. Hun blev gift den. 4.

februar 19^7 i Skjern med Ole Damgaard Larsen, der er født den
28.

juli 19^2 i Asnæs som søn af gårdejer Jens Larsen og hustru

Esther Damgaard.

Bosat: Højsgårds Alle 78, Hellerup.

Tove Engelbreth gik i skole i Skjern, og efter
skolegangen blev hun udlært som boghandlermedhjælper. Efter endt
uddannelse i 1962 fik hun stilling som boghandlermedhjælper i

København.
Ole Damgaard Larsen gik i Høve friskole og der

efter på Asnæs realskole, hvorefter han kom på Stenhus kostskole
i Holbæk. Han læste ved Danmarks tekniske højskole og dimitteredes

som civilingeniør. Han er ansat i rådgivende ingeniørfirma Chr.
Ostenfeld & W. Jønson.

I ægteskabet er sønnen: I.B.l.a.
I.B.l.a.

JENS ENGELBRETH LARSEN

er født den 21. februar I969 i København.
I. C.

AAGE HARRY ENGELBRETH

er født den 2o.

september I906 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev
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gift den 7. marts 193o i Ikast med Signe Ragnhild Tolstrup

Jensen,født den 2. april 19°9 i Gammelager, Ikast sogn,

som

datter af gårdejer Hans Thorvald Jensen og Johanne Kirstine

Tolstrup.

Bosat: Ikast.

Aage Harry Engelbreth gik i skole i Ikast. Han
blev uddannet ved landbruget og overtog i december 1929 Nr« Hyld
gård, som han drev til maj 194o, da. han købte ejendom i Ikast.
Han var en tid beskæftiget i tørvemosen og var senere på Ikast

mejeri i 6 år. I 195° startede han Ikast budcentral og drev den
ne til 1956, da han afhændede den til svigersønnen. Senere drev

han planteskole et par år og købte derpå ejendommen GI. Kongevej 16
i Ikast. Han virkede som daglejer i 2 år og var derefter beskæfti

get på en servicestation, indtil han måtte holde op på grund af
sygdom.
Signe Ragnhild

Tolstrup

gik i skole i Fonnesbæk.

Hun lærte husgerning hjemme indtil giftermålet, bortset fra -g- år

da hun tjente på KFUM i Ikast.

I ægteskabet er børnene: I.C.1.-I.C.3.
I.C.l.

EGON JOHANNES ENGELBRETH

er født den 3» september 1931 i Ikast. Han blev gift den 18. maj

1955 i Grindsted med Ruth Iversen, der er født den 14.

januar

I935 s°m datter af landmand Johannes Richardt Iversen og hustru.
Bosat: Brørup.

Egon Johannes Engelbreth gik i skole i Ikast,
hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han blev derefter kolonial-

uddannet hos Henry Pedersen, Ikast, og efter endt læretid havde

han plads som kommis hos Bach Pedersen, Løvlund. Siden I96I har
han været indehaver af BP—depotet i Brørup. Sin værnepligt af

tjente han I952-I953 ved militærpolitiet. '
Ruth Iversen blev efter skolegangen uddannet

ved husgerning. Hun virkede en tid som gangpige på sygehuset
i Vejle.

I ægteskabet er børnene: I.C.1.a.—I.C.1.c.
I.C.l.a.

er født den 2.

JØRGEN ENGELBRETH

juni 1957 i Løvlund.

I.C.l.b.

LIS ENGELBRETH

er født den 14. august 1959 i Løvlund.

I.C.l.c.

CARSTEN ENGELBRETH

er født den 12.

juni 1964 i Brørup.

I.C.2.

ELIN IRENE ENGELBRETH

er født den 3- november 1934 i Ikast. Hun er gift med Evald
Vilhelm Christensen, der er født der. 4. juni 193o i Ikast som

søn af vognmand Marinus Kri stian Christensen og hustru Valborg

Margrethe.
Bosat: Finlandsgade 15, Ikast.
Elin Irene Engelbreth gik i skole i Ikast.
Hun blev udlært som dameskrædder og drev derefter selvstændig virk
somhed i ca. 4 år.

Evald Vilhelm Christensen gik i skole i Ikast.
Han blev kolonialuddannet og hjalp derefter til i faderens virk
somhed i nogle år, hvorefter han i 195^ startede vognmandsforret

ning, som han drev til 1963. Han havde derefter servicestation

for Mobil-oil og overtog derpå Shell-depotet i Ikast.
I ægteskabet er sønnen: I.C.2.a.
I.C.2.a.

BJARNE ENGELBRETH CHRISTENSEN

er født den 19.

september 1956 i Ikast.

I.C.3.

HANKE ENGELBRETH

er født den 18.

juni 1939 i Ikast. Hun er gift med møbelsnedker

Jørgen Christensen.
Bosat: Krogen 7» Bording.
I.D.

er født den I9.

BERNHARD SIGVALD ENGELBRETH
juli 19o8 i Ravnsvad, Ikast sogn., og han. døde

den 22. januar 1964 i Ikast. Han var gift med Harriet Kirstine
Jensen Tolstrup, der er født den 19« september 1913 i Gammelager,
Ikast sogn, og døde den 31- oktober I967 i Ikast.

Bosat: Gammelager, Ikast.
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Bernhard Sigvald Engelbreth. blev uddannet ved

landbruget og havde en gård i Gammelager.
I ægteskabet er børnene: I.D.1.-I.D.3»
I. D. 1.

RUTH ENGELBRETH

er født den 2o.

september 1941 i Gammelager, Ikast sogn. Hun. blev

gift den 14. august I965 i Ikast med Johan Flemming Agerbo Jensen,

der er født den 3o.

juli 1944 i Kirkeskensved som søn af arbejds

mand Ernst Vilhelm Jensen og hustru Karen Marie Agerbo Bøgelund.

Bosat: Kronager 6, Ringkøbing.
Ruth Engelbreth gik i skole i Ikast, og efter
skolegangen blev hun uddannet som kontorassistent.

Johan Flemming Agerbo Jensen gik bl.a. i skole

i Ringsted og var senere på højskole. Han aftjente sin værnepligt

ved flyvevåbenet og hjemsendtes som konstabel 1964. Han læste der

efter til lærer og har nu ansættelse ved Ringkøbing kommunale

skolevæsen.
I ægteskabet er børnene: I.D.l.a.-I.D.l.b.

KENNETH ENGELBRETH AGERBO JENSEN

I.D.l.a.
er født den 31«

juli I968 i Ringkøbing.

I.D.l.b.

MOGENS ENGELBRETH AGERBO JENSEN

er født den 18. april 1971 i Ringkøbing.

I.D.2.

KURT ENGELBRETH

er født den 11. maj 1944 i Gammelager, Ikast sogn. Han blev gift

den 2. marts I968 i Gjellerup med Bodil Fonnesbæk Hansen, der er
født den 6.

september 1947 i Sunds som datter af gårdejer Jens

Ejler Fonnesbæk Hansen og hustru Olga Kristine Nyholm Sørensen.

Bosat: Gammelager, Ikast.
Kurt Engelbreth gik i skole i Ikast. Han hjalp

til ved landbruget hjemme 1 års tid og var derefter på fabrik et
par år. Værnepligten aftjente han 1963-1964 på Sjælsmarks kaserne.
Han har siden haft ansættelse som postbud. - Kurt Engelbreth in
teresserer

sig meget for brevduer og har vundet flere pokaler.
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Bodil Fonnesbæk Hansen gik i skole i Hauge og
Hammerum. Hun. tjente en tid som husassistent og var derefter på

fabrik indtil giftermålet.

Hun virker som hjemmesyerske.

I ægteskabet er datteren: I.D.2.a.
I.D.2.a.

CHARLOTTE FONNESBÆK ENGELBRETH

er født den 22.

september I969 i Gammelager.

I.D.3.

JOHANNE KIRSTINE ENGELBRETH

er født den 9« november 19^6 i Gammelager, Ikast sogn. Hun blev
gift den 27.

juni 197o i Isenvad med Torben Skovgaard Mørup, der

ér født den 29.

juni 19^8 i Kattrup som søn af gårdejer Sigvald

Mørup og hustru Irene Christensen.

Bosat: Færøgade 3o, Ikast.
Johanne Kirstine Engelbreth gik i skole i Ikast
og var senere elev på Blåkilde ungdomsskole. Hun tjente en tid

som husassistent og begyndte derefter som syerske i Ikast.

Torben Skovgaard Mørup gik i skole i Kattrup
og Isenvad, hvorefter han blev udlært som maskinarbejder. Han af

tjente sin værnepligt i Karup 1968-1969.

I ægteskabet er datteren: I.D.3»a.
I.D.3.a.

KIRSTEN ENGELBRETH SKOVGAARD MØRUP

er født den 26.

september 1971 i Ikast.

I.E.

ERNST WILLIAM ENGELBRETH

er født den 22. oktober 19o9 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift

den 27» marts 1939 i Klemensker med Lydia Hansen, der er født den

19« december 191^ i Pedersker som datter af gårdejer Emil Nikolaj
Hansen og hustru Nielsine Nielsen.
Bosat: Møllegade 27, Ikast.

Ernst William Engelbreth gik i skole i Ikast.

Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil sit 2o. år og tjente
derefter som fodermester og som forkarl, hvorefter han igen var
hjemme en tid. Derpå tjente han en tid ved Vordingborg og var så

elev på Børkop højskole. Efter højskoleopholdet tjente han en tid
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i Erritsø, og 1935 tog han hjem til fødehjemmet Duebjerggård,

som han overtog i april 1939- Han drev gården indtil 1962, da

han købte ejendommen i Ikast. Han begyndte derefter som farveri
arbejder.
Lydia Hansen gik i skole i Olsker og var somme

ren 1933 elev på Børkop højskole. Hun tjente en tid som husassi

stent, hvorefter hun opholdt sig hjemme indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene: I.E.1.—I.E.5•

Datteren Judith K. Engelbreth har afgivet føl

gende skildring:
" Vor barndom.

Livet på landet, naturen, dyrene, en masse gæster
næsten hver søndag og hver eneste højtid - med to virksomme og

muntre forældre, der prægede hverdagene med godt humør, sådan blev

vore barndomsdage på en gård i Midtjylland.
Der var altid glade dage på "Duebjerggård", og vi

vidste ikke, hvad sorg var, vi fem børn, som var så nær jævnaldrene,
at vi ofte blev kaldt "femkløveret". - Dog alle børn, der får lært
at holde af dyr, møder sorg - når de skal skilles fra et kært dyr -

hvad enten det er en hest, hund, kalv eller kat. Men den slags sor
ger var aldrig så forfærdelig store — for glæden over nye dyr — med

nye navne - var altid stærkest.
Vi havde mange oplevelser og begivenheder på går

den, og vi deltog alle i det daglige arbejde,

så skolen måtte bare

passes, lektierne læres og så var landlivet, legen og arbejdet til

hverdag og i fritid så langt at foretrække end noget andet i verden.
Vore forældre var jo unge og vi havde et kammeratskab og fællesskab,

som vel de færreste forældre formår at skabe for deres børn.
Efterhånden som de lykkelige barndoms— og ungdomsår

gik, optog andre tanker interessen frem for landbrug. Drengene blev
soldater og sergenter, og pigerne drog til København ”— længe nok
havde vi bondepiger været". Og vi syntes verden var langt større

med flere muligheder og mere spændende end vort hjemlige paradis.
Vore forældre blev alene om arbejdet - og da vi fik vort arbejde

langt borte, kunne vi kun komme hjem til højtider og fester.

I 1962 solgte.vore forældre "Duebjerggård" og de

flyttede til Møllegade 27 i Ikast.

Hvordan skulle livet i byen blive for dem? De var
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jo landboere af hjerte og sind, og langt tilbage gennem genera
tionerne har vore forfædre drevet landbrug.
Den nye tilværelse som byborgere viste sig at gå
dem særdeles godt. Mor havde prøvet bylivet i sine unge dage i Kø

benhavn og far var ikke uldjyde for ingenting. De havde fantasi
og mod til også at prøve bylivets muligheder,

så vi fem fik lært

at respektere dem endnu mer.

Nu er vort fælles hjem ikke mere en arbejdsplads,
som på landet, men et hyggeligt hus med en dejlig have, hvor der

stadig er plads til alle - nu også svigerbørn og børnebørn.
Godt humør, fællesskab, sammenhold og gæstfrihed

er stadig vort hjems kendetegn. Det er vist også denne kendingsme

lodi, der bliver grundtemaet i fem nye hjem ".

I.E.l.

JUDITH KRISTINE ENGELBRETH

er født den 28. december 1939 i Ravnsvad, Ikast sogn.

Bosat: Bakkevænget 6, Århus N.
Judith Kristine Engelbreth fik folkeskoleuddannel
se i Ikast. Derefter fik hun huslig uddannelse, og 1959-1964 var

hun malerinde på Den kgl. porcelænsfabrik, kurant kunstafdeling,
med 3-årig uddannelse. Hun deltog i realkursus på sprogakademiet i

København og var elev på Askov højskole. Hun har været boghandler

medhjælper og er uddannet på 1 årig sproglinie på Århus handels
skole. I967—I968 var hun elev på St. Colms college, Edinburgh,
Skotland, og I968-I969 besøgte hun Løgumkloster højskole. Hun er

HF studerende på Århus seminarium.

I.E.2.

KNUD EMIL ENGELBRETH

er født den 22. december 194o i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift

den 17. september I967 i Herning med Jette Roland Sørensen, der er
født den 3o. april 1948 i Århus som datter af sparekassekasserer
Einer Roland Sørensen og hustru Esther Hansen.
Bosat: Nyvang 6, Ikast.
Knud Emil Engelbreth gik i skole i Ikast. Han ar

bejdede ved landbruget indtil 1959? da han indkaldtes til militær

tjeneste ved Jyske dragonregiment i Holstebro. Han fortsatte inden—
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for hæren og hjemsendtes som oversergent marts 1965» hvorefter han
begyndte som kørelærer i Ikast.
Jette Roland Sørensen gik i skole i Ry og Ikast.

Hun virkede derefter som syerske indtil giftermålet.
I.E.3.

ANNA GURLI ENGELBRETH JENSEN

er født den 11. december 1941 i Ravnsvad, Ikast sogn. Hun blev gift
den 26. september I968 i Gentofte med Jens Rasmus Hvelplund Jensen,

der er født den 1. februar 1924 i Hover som søn af lærer Kristen
Hvelplund Jensen og hustru Ingeborg Hjorth.

Bosat: Skovvej lo, Gentofte.
Anna Gurli Engelbreth Jensen gik i skole i Ikast,

og efter skolegangen var hun beskæftiget i forretning samt på kon
tor indtil giftermålet.

Jens Rasmus Hvelplund Jensen gik i skole i Hover
og senere i Vejle, hvor han bestod realeksamen. Han kom derefter

i tømrerlære og tog eksamen fra Horsens handelshøjskole. Senere
var han beskæftiget i forskellige entreprenørvirksomheder og er

nu direktør.
I ægteskabet er børnene: I.E.3•a.-I.E.3«b.

I. E. 3. a.

OLE ENGELBRETH JENSEN

er født den 3. maj 1965

I.E.3.b

JØRGEN RASMUS ENGELBRETH JENSEN

er født den 3. marts I969.

I.E.4

BODIL MARGRETHE ENGELBRETH

er født den 22. marts 1943 i Ravnsvad, Ikast sogn

Hun blev gift

den 21. marts 197° i Malmø med Sven Arne Linde, der er født den

16. maj 1937 i Lund som søn af Olle Linde og hustru Dagmar Elisabeth Lilja
60, Dalby, Sverige.
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ANETTE MARI LINDE

I.E.4.a.

er født i Malmø.
T.E.5.

JENS JØRGEN ENGELBRETH

er født den 5* november 19^ i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift
den 11.

juli 197o i Frederikssund med Ulla Sanne Bjergbæk Andersen,

der er født den 16. marts 19^9 i Frederikssund som datter af arbejds

mand Anker Ch. Andersen og hustru Anne Bjergbæk.
Bosat: Brandgårdsparken 31, Herning.
Jens Jørgen Engelbreth bestod realeksamen i Ikast
1962. Derefter stod han 3 år i lære indenfor korn- og foderstof
branchen og tog i denne forbindelse handelsmedhjælpereksamen, som

afsluttedes i 1965. Sin værnepligt aftjente han i Næstved ved gar-

derhusarregimentet, hvortil han indkaldtes den 2. juli I965. Gjorde
tjeneste som sergent i 2 år ved hesteeskadronen. Deltog bl.a. på

hesteeskortens opvisningshold på Bellahøjdyreskue. Var med på
kvadrillehold ,ungarnsk post og i trojkaridning.- Jens Jørgen En

gelbreth var med ved Københavns 800 års jubilæum som Absalon. Han
deltog også i eskorten ved prinsesse Margrethes bryllup.
Efter militærtjenesten bestod han højere handels
eksamen i Herning. Derefter blev han ansat ved Ladekjær Mikkelsens

fabrikker A/S som direktionssekretær.
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I.F.
er født den 2.
I.G.

VALDEMAR VERNER ENGELBRETH
januar 1912 i Ravnsvad, Ikast sogn.

DAGNY VALBORG ENGELBRETH

er født den 15. november 1913 i Ravnsvad, Ikast sogn. Hun er gift
med Emil Pedersen, der er født den 15« december 19°9 i Vorgod som

søn af landmand Christian Pedersen og hustru Ottoline Bertelmine.
Bosat: Sindbjergvej 5» Sejs, Silkeborg.

Dagny Valborg Engelbreth gik i skole i Ikast, og

efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil gifter
målet .

Emil Pedersen fik almindelig folkeskoleuddanelse.
Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1936 en landbrugsejen

dom, som han drev til 1949• Han har siden været mælkehandler,

først

i Laven og senere i Sejs. - Emil Pedersen var 194o-1945 medlem af

bestyrelsen for vandværket og elektricitetsværket i Christianshede,
og I962-I965 virkede han som stævningsmand i Sejs.

I ægteskabet er børnene: I.G.1.-I.G.6.
I.G.l.

KRISTA ENGELBRETH PEDERSEN

er født den 27. december 1939 i Vildbjerg. Hun blev gift den 12.
marts I966 i Linå med Arne Jensen, der er født den 7. august 1943

i Hejis som søn af liniemontør Niels Peter Jensen og hustru Else

Kristiane Juul Iversen.
Bosat: Stenbjergparken 8A, Sønderborg.

Krista Engelbreth Pedersen blev efter skolegangen
kolonialuddannet. Hun har siden 1964 været beskæftiget som kontor
assistent .

Arne Jensen er uddannet som slagter- og pølsemager
svend. Han har fået instruktøruddannelse indenfor civilforsvaret.

I ægteskabet er datteren: I.G.l.a.
I.G.l.a.

ANETTE ENGELBRETH JENSEN

er født den 2o. august I966 i Sønderborg.

I.G.2.

HERDIS ENGELBRETH PEDERSEN

er født den 3« december 1942 i Vildbjerg.

Bosat: Skrænten J8, Næsby.
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I.G.3.

GUNNAR ENGELBRETH PEDERSEN

er født den. 27. april 19^6 i Christianshede.
Bosat: Trant»jergvej 5» Sejs pr. Silkeborg.

Gunnar Engelbreth Pedersen er maskinsnedker.
I

I.G.4.

SVEND AAGE ENGELBRETH PEDERSEN

er født den lo. februar 19^+9 i Laven.
Bosat: Sindbjergvej 5? Sejs pr. Silkeborg.

Svend Aage Engelbreth Pedersen er chauffør.

VILLY ENGELBRETH PEDERSEN

I.G.5.

er født den 3o. april 195° i Laven.

Bosat: Sindbjergvej 5, Sejs pr. Silkeborg.
Villy Engelbreth Pedersen er truckfører.
I.G.6.

PAUL ERIK ENGELBRETH PEDERSEN

er født den 2o.

I.H.

juni 1958 i Sejs.

ANNE JOHANNE ENGELBRETH

er født den 28. februar 1915 i Ravnsvad, Ikast sogn.

I. J.

VERNER ENGELBRETH

er født den 9. december 1916 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift
den 3. december 1939 i Kollund med Birthe Marie Sørensen, der er

født den 21.

september I916 i Rind sogn som datter af Kristian

Østergaard Sørensen og hustru Anne Kirstine Christensen.
Bosat: Parkvej 19, Slangerup.

Verner Engelbreth gik i skole i Ikast. Han blev

uddannet ved landbruget og arbejdede ved dette i en årrække. Se
nere bosatte han sig i Silkeborg og drev derefter i et par år

rejsebiograf. Han bosatte sig nu i København og virkede i ca. 6
slt

som forvalter på køleskabsfabrikken Danmax. Derefter var han

6-7 år på en planteskole og bosatte sig så i Slangerup, hvor han
er ejendomshandler.

Birthe Marie Sørensen gik i skole i Kollund, og

efter skolegangen lærte hun husgerning hjemme. Senere var hun bl.a.

stuepige på Asmildkloster landbrugsskole.
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I ægteskabet er børnene: I.J.1.-I.J.6.
BENT OSTERGAARD ENGELBRETH

I.J.I.
er født den 26.

januar 194o i Ikast. Han blev gift den 5* oktober

1958 i Kragelund med Anna Grethe Søndergaard Pedersen, der er født

den 7. juli 1938 i Kragelund som datter af landmand Rasmus Sønder

gaard Pedersen og hustru.

Bosat: Staunsholtvej, Birkerød.
Bent Ostergaard Engelbreth arbejdede en tid ved

landbruget, hvorefter han havde arbejde på Birkerød planteskole.

Sin værnepligt aftjente han I960-I96I på Sjælsmarks kaserne. Efter
hjemsendelsen fortsatte han et par år på planteskolen, hvorefter
han selv købte planteskole.

Anna Grethe Søndergaard Pedersen gennemgik efter
skolegangen huslig uddannelse indtil giftermålet.

I ægteskabet er sønnen: I.J.l.a.

I.J.l.a.
er født den 4.

VERNER ENGELBRETH

januar 1959 i Kragelund.
*

1. J.2.

JENS ENGELBRETH

er født den 23-

juni 19^1 i Langelund, Gjellerup sogn,. Han blev gift

den 19. april 196^- i Birkerød med Karen Døssing, der er født den

2. september 19^6 i Virum som datter af Arne Døssing og hustru
Valborg Hjorshøj.

Bosat: Strøvejen, Gøriøse.

Jens Engelbreth gik i skole i Silkeborg og Kollund.
Han tjente en tid ved landbruget og var derefter beskæftiget på

et savskæreri . Han Havde beskæftigelse ved forskelligt og er nu

ejer af Strøvejens planteskole.
Karen Døssing gik i skole i Birkerød. Hun tjente
derefter 1 år som husassistent, hvorefter hun kom i lære hos en
sølvsmed. Hun er nu beskæftiget som nattevagt.

I ægteskabet er sønnen: I.J.2.a.
I.J.2.a.

TOM ENGELBRETH

er født den 3* oktober 196^ i Gørløse.
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I.J.3-

ANNA KRISTINE ENGELBRETH:

er født den lo. maj 1942 i Hammerum,Gjellerup sogn. Hun blev gift

den 2o. oktober I962 i Helsingør med Torsten Feveile, der er født
den 3o. april 2 942 i Hellerup som søn af pastor Jobs. Feveile og

hustru Maja Schegel.
Bosat: Nyvej 18, Korsør.

Anna Kristine Engelbreth gik i skole i Nr. Kollund

og Sunds. Hun tjente en. tid som husassistent og var derefter på

Tåzrupgård efterskole. Hun var derefter beskæftiget på Sødals vaskeri
i Birkerød ca. 1 år, virkede en tid som husassistent og var der

efter bagerekspeditrice indtil giftermålet. Efter giftermålet fik
hun. beskæftigelse på Carmen curler, Kalundborg.
Torsten Feveile kom efter skolegangen i mekaniker

lære. Han har været beskæftiget på servicestationer og har en tid
arbejdet på Carmen curler.
I ægteskabet er børnene: I.J.3.a.-I.J.3.b.

T.J.3.a.

SUSANNE FEVEILE

er født den 5« april I963 i Hørsholm.

I.J.3.b.

HELLE ENGELBRETH

er født den 22.

juni 1964 i Hørsholm.

I.J.4.

INGER MARIE ENGELBRETH

er født den 25« maj 1949 i Linå. Hun blev gift den 8.

januar 1966

i København med Svend Erik Pedersen, der er født den 6. februar

1946 i København som søn. af terrazzomester Anker Pedersen og hustru
Nelly Birthe Christensen.
Bosat: Lyngbyhovedgade lo2, Lyngby.

Inger Marie Engelbreth fik folkeskoleuddannelse
og blev derefter udlært som ekspeditrice. Hun har senere haft an

sættelse i Dahis varehus y år og passer nu regnskabet i mandens

virksomhed.
Svend Erik Pedersen fik folkeskoleuddannelse
og kom derpå i murerlære. Han udlærtes 1964. Han var en tid for

pagter af et ismejeri, og I969 vendte han tilbage til murerfaget.
Han har drevet selvstændig virksomhed som murermester og entreprenør
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siden oktober 1971«

I ægteskabet er børnene: I. J. 4.a.—I•J.4.b.
I. J. ^. a.

er født den 6.
I.J.4.b.

ANETTE PEDERSEN

juni 1966 i København.

ALLAN PEDERSEN

er født den 23. marts 197° i København.
I.J.5.

HENNING ENGELBRETH

er født den 8. marts 1952 i Kollund, Rind sogn.
Bosat: Parkvej 19, Slangerup.
Henning Engelbreth gik i skole i Birkerød og
Farum. Han var en tid handelslærling, men han holdt op på grund af

sygdom. Han virker som arbejdsmand.

I.J.6.
er født den 8.

I•K.

IB ENGELBRETH

september 195^.

SIGNA ENGELBRETH

er gift med Stanislaus Tesiak.

I ægteskabet er datteren: I.K.l.
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I.K.l.

AKNE-LISE ENGELBRETH TESLAK

er født den I5. december 1946 i Nakskov. Hun er gift med Gert

Drewsen, der er født den 29* august 19^5 i Birkerød som søn af

slagtermester Erling Karl Sofus Drewsen og hustru Elly.
Bosat: Hørup pr. Slangerup.

Anne—Lise Engelbreth Tesiak gik bl.a. i Birkerød

kommuneskole. Hun var ansat 4 år i en slagterforretning og var der

efter beskæftiget i et supermarked.
Gert Drewsen fik almindelig folkeskoleuddannelse.

Han var beskæftiget i slagterfaget i lo år og fik derefter plads
på Bistrup planteskole. Værnepligten aftjente han I965-I966 i Vor

dingborg. Han er sportsinteresseret og er næstformand for idræts

foreningens bestyrelse. Han er endvidere formand for festudvalget.

I ægteskabet er datteren: I.K.l.a.
I.K.l.a.

JEANETTE ENGELBRETH DREWSEN

er født den 6. oktober 197o i København.

II.

FREDERIK WILHELM ENGELBRETH

der den 27• december 19o5 fik navneændring fra Frederik Wilhelm
Jensen, er født den 26.

juli 1877 i Gjellerup sogn, og han døde

den 11. oktober I968 på De gamles hjem, Ikast.

Han blev gift den 3. november 19o3 i Gjellerup

kirke med Jensine Poulsen, der er født den lo. maj 1882 i No
sogn som datter af gårdmand Morten Poulsen og hustru Ane Laurid
sen. Jensine Poulsen døde den 14. januar I908 i Hesselbjerg,

Ikast sogn og blev begravet den 21. januar I908.
Han blev gift anden gang den 29. oktober 19o8

i Herning kirke med Else Marie Jensen. Hun er født den 17» marts
I876 i Herning, og hun døde 1953 i Ikast.
Bosat: Fonnesbæk,

senere Ikast.

Frederik Wilhelm Engelbreth kom ud at tjene al
lerede som 6-årig. Senere lærte han murerhåndværket i Herning,

hvor han. var i 4 år. Det følgende år var han i Hammerum. Han holdt
op med murerarbejdet, da han fik sine øjne beskadiget. Han virke

de en tid som daglejer i Gjødstrup, og derefter købte han en land
ejendom i Fonnesbæk, hvor næsten alt dengang var hede. Ejendom

men var på 62 tdr. land. Stald og lade byggede han selv, hvorimod
stuehuset lå der. Dygtigt og energisk drev han ejendommen i 4o år
1 en ustandselig kamp med heden, men efterhånden opnåede Wilhelm

Engelbreth smukke resultater af sit arbejde. I 1946 købte han en

ejendom på Enghavevej i Ikast og boede her 13—14 år. Da sygdom og
svagelighed satte ind, kom Wilhelm Engelbreth på De gamles hjem.

I et interview i anledning af 9o-års fødselsda

gen hedder det bl.a.: "Engelbreth fortæller gerne om gamle dage,
hvor alt var helt anderledes end nu - også vedrørende kårene ved

landbruget. Der blev slidt i det for alvor dengang. Engelbreth
fortæller således, at da han lige efter sit giftermål i 19o3 ar

bejdede i en mergelgrav, var betalingen 1,5° kr. pr. dag på egen

kost, men Engelbreth oplyste også med en vis stolthed, at de sidste
2 år, han havde ejendommen i Fonnesbæk, gav den et overskud på
7.000 kr. — et resultat af stor nøjsomhed, sej energi og megen dyg

tighed.
En af Engelbreths store interesser var jagten,
og han drev også lystfiskeri.

I y snes år var Engelbreth opkræver for sygekas
sen i Ikast, ligesom han en overgang sad i bestyrelsen for husmands
foreningen. "
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Børn: II.A.-II.K.

II.A.

ANNA AMALIE ENGELBRETH

er født den 11.

gift den 17.

september 19o4 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev

januar 1931 i Ikast kirke med Kresten Jensen Skalle

bæk, der er født den 7• september 19o4 i Hedehuset, Idom sogn,

som

søn af gårdejer Niels Peder Skallebæk og hustru Kathrine Kirstine
Sønderbæk.

Bosat: Langgade 11, Sørvad.
Anna Amalie Engelbreth gik i skole i Fonnesbæk.

Efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning og havde for

skellige pladser indtil giftermålet.
Kresten Jensen Skallebæk gik i skole i Tdom. Han
blev uddannet ved landbruget og købte ved giftermålet ejendommen

Engholm i Vinding, som han drev til 1971« Han har været medlem af

bestyrelsen for husmandsforeningen og formand for kredsforeningen.

I ægteskabet er børnene: II.A.1.-TT.A—4.
II.A.l.

er født den 9»

INGA EMILIE SKALLEBÆK

september 1933 i Vinding. Hun blev gift den 27»

april 1957 i Vinding med Jens Bauenbæk Petersen, der er født den
9. maj 1931 i Århus som søn af Peder Emil Pedersen og hustru Hilda

Nielsen.
Bosat: Burgårde cafeteria, Bræstrup.
Inga Emilie Skallebæk gik i skole i Koldkær og var

senere elev på Lægård ungdomsskole i Holstebro. Hun er uddannet ved
husgerning og havde forskellige pladser indtil 195^» da hun bosat
te sig i Herning, hvor hun først arbejdede på et renseri og senere

på fabrik.
Jens Bauenbæk Petersen gik i skole i Aulum. Han

arbejdede ved landbruget indtil 1945» da han kom i købmandslære
i Aulum. Han fortsatte i sin læreplads indtil 1952, da han ind

kaldtes til militærtjeneste, som han aftjente i Viborg og Itzehoe.
Efter hjemsendelsen 1953 fik han plads som kommis i Vildbjerg og
var her i 4 år, det sidste år som bestyrer. I 1957 blev han salgs—
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chauffør og virkede som sådan til den 1.

juli 1958, da han købte en

nedlagt brugsforening i Burgårde. Her drev han købmandsforretning
til august 1966, og 1969 blev forretningen ombygget til cafeteria.

Jens Bauenbæk Petersen

har en tid arbejdet på DAB i Silkeborg.

Jens Bauenbæk Petersen har fra sin drengetid in

teresseret sig for at bygge modelskibe og har i årenes løb byg

get mange modeller af berømte skibe. Et af hans sidste arbejder
er det franske La Loire, men han har også bygget modeller af fre
gatten Jylland, kendt fra slaget ved Helgoland, Santa Maria,

ski

bet Columbus sejlede ud med og opdagede Amerika 1492 og den ikke

mindre berømte Christianus Quintus. Modellen af La Loire er indlem
met i samlingerne på Troense søfartsmuseum på Tåsinge.

T ægteskabet er børnene: II.A.l.a.—II.A.l.c.
II.A.l.a.

PER BAUENBÆK PETERSEN

er født den 21. marts i960 i Burgårde.
II.A.l.b.

JAN BAUENBÆK PETERSEN

er født den 7. april I962 i Burgårde.

II.A.l.c.

OLE BAUENBÆK PETERSEN

er født den 11. marts I965 i Burgårde.
II.A.2.

SINNE KATHRINE SKALLEBÆK

er født den 16. august 1935 i Vinding. Hun blev gift den 8. november

1958 i Vinding med Ejner Nielsen, der er født den 28. november 1931
i Overtoft, Vinding sogn, som søn af gårdejer Rasmus Volmer Nielsen
og hustru Kirsten Marie Hansen.

Bosat: Overtoft, Vinding pr. Sørvad.
Sinne Kathrine Skallebæk gik i skole i Koldkær og

var sommeren 1952 elev på Lægård ungdomsskole i Holstebro. Hun er
uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil gifter
målet .

Ejner Nielsen gik i skole i Vejvad og besøgte vin
teren 1947-1948 Vesterlund ungdomsskole. Han havde forskellige plad

ser ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste 1952—1954 og ophold
på landbrugsskole 1956. Den 1. november 1958 overtog han sit føde

hjem. — Ejner Nielsen har været medlem af bestyrelsen for elektrici—
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tet sværket og brugsforeningen samt formand for bestyrelsen for

mejeriet.

I ægteskabet er børnene: II.A.2.a.—II.A.2.d.
TOVE NIELSEN

er født den 1.

II.A.2.b

juli 1959 i Overtoft.

ORLA NIELSEN

er født den 5» juli 1961 i Overtoft.
II.A.2.C

KETTY NIELSEN

er født den 13» september 1964 i Overtoft.

II.A.2.d.

ELNA NIELSEN

er født den 9» august I966 i Overtoft.

II.A.3.

KNUD ERIK SKALLEBÆK

er født den 14. oktober 1937 i Vinding. Han blev gift den 19januar 1963 i Vinding med Else Hedegaard Nielsen, der er født

den lo. november 1942 i Ny Vejvad, Vinding sogn,

som datter af

gårdejer Alfred Hedegaard Nielsen og hustru Helga Poulsen.

Bosat: Karlsmose, Sinding pr. Herning.
Knud Erik Skallebæk gik i skole i Koldkær og var

vinteren 1953—1954 elev på Skibelund efterskole. Han lærte land
brug hjemme og tjente en tid på Sdr. Vassumgård i Snejbjerg. Han
aftjente sin værnepligt i Vordingborg, Farum og København 1957-

1958. Efter hjemsendelsen tjente han 3 år på gården Pogager i
Vinding, afbrudt af et ophold på Lægård landbrugsskole vinteren
I96I—1962. I efteråret I962 overtog han gården Karlsmose, som han si

den har drevet.
Else Hedegaard Nielsen gik i skole i Vejvad, og

sommeren I96I var hun elev på Uldum højskole. Hun er uddannet ved
husgerning og har bl.a. virket som husbestyrerinde.

I ægteskabet er børnene: II.A.3«a.—II.A.3.d.
II.A.3.a.

KIRSTEN SKALLEBÆK

er født den 23. november I963 i Århus.
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II.A.3.b.

er født den 23.
II.A.3.c.

HENNING SKALLEBÆK

juli 1965 i Sinding.
ANETTE SKALLEBÆK

er født den 19. december I967 i Sinding.

II.A.3.d.

BJARNE SKALLEBÆK

er født den 13. marts 197® i Sinding.
II.A. 4.

RUTH ELIN SKALLEBÆK

er født den 22. maj 194o i Vinding. Hun blev gift den 25. marts
I96I i Vinding med Herverdt Hyldgaard Poulsen, der er født den

23. november 1937 i Vildbjerg som søn af brygger Aage Hyldgaard
Poulsen og hustru Elise Brandt Pedersen.
Bosat: GI. Bedsted, Bedsted Thy.

Ruth Elin Skallebæk gik i skole i Koldkær og var
senere elev på Vinding ungdomsskole. Hun er uddannet ved husger
ning.

Herverdt Hyldgaard Poulsen gik i skole i Vild

bjerg. Han blev kolonialuddannet og virkede derefter en tid som
chauffør, hvorefter han havde plads som kommis i Hanning ved Skjern
Han aftjente sin værnepligt i Alborg 1956—1957» Efter hjemsendelsen

havde han plads som kommis indtil den 1. februar I96I, da han køb

te forretning i GI. Bedsted.
I ægteskabet er børnene: II.A.4.a.~II.A.4.d.

II.A. 4. a.

SUSANNE POULSEN

er født den 16. marts I962 i Vestervig.
II.A.4.b.

er født den 7♦
II.A. 4. c.

MARIE POULSEN
januar 1964 i GI. Bedsted.
KRESTEN POULSEN

er født den 24. september I966 i GI. Bedsted.

II.A. 4. d.

JØRGEN POULSEN

er født den 23. november I967 i GI. Bedsted.
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II.B.

er født den 7•

NIELS MAKINUS ENGELBRETH

Oktober

19<>5 i Hesselbjerg, Ikast sogn.

Bosat: Fasterholt.
Niels Marinus Engelbreth gik i skole i Fonnes

bæk. Han kom ud at tjene som 9—å.rig og fortsatte efter konfir«
mationen ved landbruget. Han har i en årrække haft ejendom i
Fonnesbæk. I 19^2 fik han af foreningen til dyrenes beskyttelse

tildelt ur og diplom for særdeles god behandling af de ham be

troede dyr.
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II.C.

LAURITZ STAMPE ERNST ENGELBRETH

er født den 23* januar 19o7 i Hesselholt, Ikast sogn. Han blev
gift 1928 med Elna Ragnhild Rasmussen, der er datter af handels

mand Anton Rasmussen og hustru Ane.

Hun er født d. 24. april 1915-

Bosat: Engdalsvej 65A, Brabrand.

Lauritz Stampe Ernst Engelbreth gik i skole i

Fonnesbæk. Han arbejdede i nogle år ved landbruget, hvorefter
han i 1927 begyndte som vognmand. Han drev selvstændig virksom

hed til 1963 og har nu arbejde hos autoforhandler Ejvind Hansen
i Brabrand.

Elna Ragnhild Rasmussen gik i skole i Ans, og ef

ter skolegangen gennmegik hun huslig uddannelse indtil giftermå
let.
I ægteskabet er børnene: II.C.1.-II.C.3.

II. C. 1.
er født den 31.

BENT VILHELM ENGELBRETH

januar 1933 i Isenvad, Ikast sogn. Han blev gift

den 2. august I968 i Silkeborg med Birgit Engelund Thomasen, der
er født den 8.

juli 1939 i Silkeborg som datter af forretningsfø

rer Henry Arne Thomasen og hustru Margrethe Engelund.

Bosat: Sønderparken 38? Ikast.
Bent Vilhelm Engelbreth gik i skole i Ikast, Køl
kær og Fonnesbæk. Han har tidligere drevet forretning som vognmand

men virker nu som strikker. Han har en del travheste og har siden

1965 deltaget i et løb på traverbanen i Skive. Sin værnepligt af
tjente han I95I—1953 ved garderhusarregimentet i Næstved samt i Fre

dericia .
Birgit Engelund Thomasen gik i skole i Silkeborg
og tog mellemskoleeksamen 1955? hvorefter hun blev uddannet som

guldsmedeekspeditrice.

I ægteskabet er børnene: II.C.1.a.-II.C.1.c.
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Il.C.l.a.

LINDA ENGELUND ENGELBRETH

er født den 23. januar 1959 i Silkeborg.

Il.C.l.b.

ERNST ENGELUND ENGELBRETH

er født den 19- februar i960 i Silkeborg.

II.C.l.c.

BO ENGELUND ENGELBRETH

er født den 12. februar 1964 i Herning.
11. C.2.

er født den 1.

LEIF THERMANSEN ENGELBRETH
juli 1941 i Ikast. Han blev gift den 28. novem

ber 1959 i Silkeborg med Edit Petersen Poulsen, der er født den

12. august 1937 som datter af landmand Ernst Poulsen og hustru
Ester Petersen.
Bo sat : Lemming.

Leif Thermansen Engelbreth gik i Th. Langs skole
i Silkeborg. Efter konfirmationen tog han ud at sejle og kom ef

ter 1 par års forløb i lære som automaler og virker nu som auto

maler ved DAB, Silkeborg.
Edit Petersen Poulsen gennemgik folkeskoleud
dannelse, hvorefter hun blev udlært som damefrisør.

I ægteskabet er børnene: II.C.2.a.-II.C.2.b.

II.C.2.a.

YVONNE ENGELBRETH

er født den 16. marts 1959 i Silkeborg.
II.C.2.b.

er født den 4.
II.c.3.

CARSTEN ENGELBRETH
juli 1962 i Århus.

BRUNO ANDERS THERMANSEN ENGELBRETH

er født den 9. maj 1944 i Silkeborg. Han blev gift-den 11. februar
1967 i Balle med Dorit Trier Frederiksen, der er født den 14.

sep-

tember 1948 i Silkeborg som datter af Richard Trier Frederiksen og
hustru.

Bosat: Dalgasgade 18, Herning.
Bruno Anders Thermansen Engelbreth gik i Th. Langs
skole, Silkeborg. Han var ude at sejle i 5 år, og 1963-1964 af-
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tjente han sin værnepligt. Han fik ansættelse ved F.E. Frandsens

trikotagefabrik i Herning, hvor han er lagerchef.
Dorit Trier Frederiksen

Hun var ansat hos H. Bay

gik i skole i Silkeborg.

i Silkeborg indtil 1967-

I ægteskabet er børnene: TI.C.3.a.—II.C.3.b.
II.C.3.a.

TINA TRIER ENGELBRETH

er født den 24. august I967 i Silkeborg.

TI.C.3.b.
er født den 5«

JANNE THERMANSEN ENGELBRETH
september 1969 i Herning.
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II.D.

INGVARD KRISTIAN ENGELBRETH

er født den 21. februar 19o9 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Han blev

gift den 27. marts 1938 i Isenvad med Marie Nielsen, der er født
den 4. oktober 19<>9 i Toftlund, Ikast sogn,

som datter af gård

ejer Jens Chr. Nielsen og hustru Marie Christina

Schaumann.

Bosat: Ravnholt, Bording.

Ingvard Kristian Engelbreth gik i skole i Fonnes
bæk og Kølkær. Han kom ud at tjene som 9-årig og fortsatte efter

konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser. Værnepligten
aftjente han 1929 i Tønder. Den 15- februar 1938 købte han ejen

dommen i Ravnholt, som han stadig driver.
Marie Nielsen gik i skole i V.Isen. Hun er ud

dannet ved husgerning og har desuden arbejdet på fabrik.

I ægteskabet er børnene: II.D.1.—II.D.2.

II.D.1.

HANNA ENGELBRETH

er født den 3« november 1944 i Ravnholt. Hun blev gift den 9« ok
tober 1965 i Bording med Poul Birk Laursen, der er født den 2o.
februar 1942 i Bording som søn af gårdejer Iver Kristian Birk

Laursen og hustru Kirstine Marie Nielsen.
Bosat: Markvænget 16, Bording.
Hanna Engelbreth gik i skole i Bording, og efter

skolegangen lærte hun husgerning hjemme samt i forskellige plad
ser indtil giftermålet.
Poul Birk Laursen gik i skole i

Guldforhoved

og var senere elev på Rinkenæs ungdomsskole. Han aftjente sin

værnepligt i Viborg I960-I96I, og efter hjemsendelsen blev han
uddannet som tømrer.
I ægteskabet er børnene: II.D.1.a.-II.D.1.c.
II.D.l.a.

JAN BIRK LAURSEN

er født den 13. marts I966 i Bording.

II.D.l.b.

II.D.1.c.

PIA BIRK LAURSEN

KIM BIRK LAURSEN
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II.D.2.

JENS ENGELBRETH

er født den 9*

januar 195° i Ravnholt. Han er medhjælper hjemme.

ANE KIRSTINE JENSINE ENGELBRETH

II.E.
er født den 24.

januar I9I0 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev gift

den 4. november 1933 i Ikast med Christian Østergaard Bundgaard Chri

stensen, der er født den 3* januar 1899 i Tulstrup, Ikast sogn,

som

søn af gårdejer Jacob Birk Christensen og hustru Kirsten Marie Jacob
sen.

Bosat: Nygade 67 ? Ikast.

Ane Kirstine Jensine Engelbreth gik i skole i
Fonnesbæk. Efter skolegangen tjente hun som husassistent og hjalp

også til med arbejdet ude. Hun har i en årrække virket som syerske.
Christian Østergaard Bundgaard Christensen gik i
skole i Tulstrup. Han blev uddannet ved landbruget og virkede bl.a.

nogle år som fodermester. Han aftjente sin værnepligt i Viborg 192o,

og efter hjemsendelsen overtog han en ejendom i Tulstrup, som han
drev i ca. 12 år, hvorefter han solgte og flyttede til Bording.

Senere boede han i Ikast, Vådde, Heslund og Søbjerg og købte derpå
hus i Ikast.
I ægteskabet er børnene: II.E.1.-II.E.2.

II.E.l.

JACOB BIRK BUNDGAARD CHRISTENSEN

er født den 26. august 1941 i Tulstrup, Ikast sogn. Han blev gift

den 14. oktober I967 i Vejle med Birgit Christensen, der er født
den 18.

januar 1943 i Vejle som datter af bogholder Gunnar Snede

Christensen og hustru Gerda Borup Lützen.

Bosat: Svanekevej lo, Ikast.

Jacob Birk Bundgaard Christensen bestod mellem
skoleeksamen i Ikast. Han udlærtes som mekaniker 1964 og er nu værk
fører.
Birgit Christensen bestod studentereksamen I962

og tog derefter på seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1965»
II.E.2.

er født den 4.

BØRGE BUNDGAARD CHRISTENSEN
september 1944 i Bording. Han blev gift den 24.

februar I968 med Lise Skovdahl Pedersen, der er født den 19-

sep

tember 19^5 i Ikast som datter af fabrikant Aksel Skovdahl Peder-
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sen og hustru Astrid Hansen.
Bosat: Vestervang 41, Århus.
Børge Bundgaard Christensen best >d mellemskole

eksamen i Ikast og tog 1964 studentereksamen i Herning. Han er stud,

mag. på Århus universitet.

Lise Skovdahl Pedersen gik i skole i Ikast. Hun
er uddannet som ekspeditrice.

I ægteskabet er sønnen: II.E 2.a.
II.E.2.a.

MORTEN BUNDGAARD CHRISTENSEN

er født den I5. april 1971 i Århus.

II.F.

MARIE HENRIETTE ENGELBRETH

er født den 16. maj I9II i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev gift
den 17. marts 1943 i Ikast med Søren Andreasen Hansen, der er født

den 9. februar 1916 i LI. Nørlund,

Ikast sogn,

som søn af gårdejer

Hans Peder Hansen og hustru Johanne Marie Andersen.
Bosat: J.P. Jacobsens vej 14, Ikast.
Marie Henriette Engelbreth har afgivet følgende

levnedsskildring: Jeg er født den 16. maj I9II i Hesselbjerg i Ikast

sogn. Vi havde et lykkeligt barndomshjem, hvor vi tidlig lærte, at
der var arbejde og forpligtelser. Vi lærte at glædes sammen med ar

bejdet. Jeg gik i skole i Fonnesbæk i 7 år. Vor skolegang blev passet
med omhu’, vi var altid glade for skolen, og vor lærer var en kendt
gæst i vort hjem. Juletræsfesten i skolen var med til at give os no

get, så vi kunne fejre en rigtig jul. Der var missionsuge i skolen
i dagene op til jul. Far og mor tog os ved hånden, og vi vandrede

den lange vej til skolen for at deltage i disse højtideligheder. Jeg

kom ud at tjene i 12-års alderen og skulle gøre gavn både som pige og
karl. Jeg kom hjem igen det år,

jeg skulle konfirmeres, for så atter

at tage ud året efter konfirmationen. Jeg havde forskellige pladser

og kunne lide at flytte omkring. Man lærte mange dejlige mennesker at
kende. Dengang blev vi behandlet som et medlem af familien. Vi havde
et fælles ansvar for hinanden; vi holdt jul sammen, og de fleste søn

dage blev der læst og hygget om os. I en tidlig alder begyndte jeg
som husbestyrerinde og var det i ca. I5 år i 3 forskellige pladser.

Jeg blev gift den 17* marts 1943 i Ikast kirke og blev landmandskone.

Min mand købte dengang gården i LI. Nørlund. - en udflyttergård fra
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fødehjemmet. Gården drev vi til den 15- august 1969»

I ægteskabet er børnene: II.F.l.—II.F.3»
II.F.l.

OVE HENNING HANSEN

er født den 3. september 19^3 i LI. Nørlund, Ikast sogn. Han blev
gift den 6. december I969 i Engesvang med Birgit Eskesen, der er
født den 25« maj 19^5 i Skygge, Engesvang sogn, som datter af Mar
tin Eskesen og hustru Ingrid Konstance Petersen.

Bosat: Skygge pr. Engesvang.
Ove Henning Hansen gik i skole i V. Isen og

Isenvad. Han arbejdede en tid ved landbruget hjemme og tjente der
på 1 år i Grødde, hvorefter han besøgte Vesterlund ungdomsskole.
Han var hjemme en kort tid og tjente derefter % år i Gjellerup, hvor
efter han havde arbejde hos en murermester i Ikast. Værnepligten af—

tjente han 1961—1963 i Viborg, og derefter tjente han 2y år i Sunds,
hvorefter han den 1. november I969 købte ejendom i Skygge.

Birgit Eskesen gik i skole i Skygge, Julianehede
og Engesvang. Hun var hjemme indtil maj 1962 og var derefter elev

på Vandel ungdomsskole, hvorefter hun tjente på De gamles hjem i
Ikast.

II.F.2.

ALLY IRENE HANSEN

er født der 24. februar 1946 i L.1, Nørlund, Ikast sogn. Hun blev
gift den 28.

juli I967 i Isenvad med Hugo Christian Jensen, der

er født den 22. august 1943 i 0« Kølkær, Rind sogn, som søn af gård

ejer Jens Jensen og hustru Theodora Larsen.
Bosat: 0. Kølkær pr. Kølkær.

Ally Irene Hansen gik i skole i V. Isen og Isen
vad. Hun hjalp til hjemme

åi’ og havde derefter* plads ude % år,

hvorefter hun besøget Vesterlund ungdomsskole. Hun tjente dernæst

-g år på KFUM og var senere 1 år på De gamles hjem i Hammerum, hvor

efter Iran var hjemme 1 år. Derefter var hun elev på Ry husholdnings

skole .

Hugo Christian Jensen gik i skole i Voulund,
derefter blev han uddannet ved landbruget hjemme. Han aftjente sin
værnepligt i Holstebro 1962-1964. I 3 år havde han arbejde på et
cementstøberi, og derefter overtog han ejendommen i 0. Kølkær.
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I ægteskabet er sønnen: II.F.2.a.

II.F.2.a.

KARSTEN JENSEN

er født den 29. marts 1969 i 0. Kølkær.

II.F.3.

VERA SOLVEIG HANSEN

er født den 2k. februar 19^6 i LI. Nørlund, Ikast sogn. Hun blev

gift den 16. maj 1971 i Isenvad kirke med Henry Bridstrup Jepsen,

der er født den 3o. marts 19^2 i Starup som søn af landmand Jens
Jepsen og hustru Marie Andersen.

Bosat: Sdr. Omme.

Vera Solveig Hansen gik i skole i V. Isen og
Isenvad. Efter skolegangen var hun hjemme 7 år og var derefter på

fabrik -g- år, hvorefter hun var elev på Vesterlund ungdomsskole.
Hun tjente J år som stuepige på KFUM,

var en tid husassistent

i Ikast og derpå hjemme et par år. Hun virkede 2 år som syerske
og var derefter elev på Ry husholdningsskole . I april I967 blev

hun kantineassistent i Jåkobshavn og var senere i Nanortalik til

december I968. Hun var derefter beskæftiget i jernindustrien hos
o

Kirk elektrik, Århus, hos Danfoss, Gram Vojens og hos Valdemar
Nielsen i Haderslev.

Henry Bridstrup Jepsen gik i skole i Hejstrup
og Starup. Efter konfirmationen arbejdede han ved landbruget hjemme,

og vinteren 1958-1959 besøgte han Vojens ungdomsskole. Han havde
forskellige pladser ved landbruget, og vinteren I962-I963 besøgte

han Frederiksborg højskole. Derefter arbejdede han ved landbruget
på Island og tjente derpå en tid hos Jørgen Møller, Tiset. Deref

ter var han elev på Bygholm landbrugsskole og var derefter hjemme
1 års tid indtil november I966, da han blev bestyrer i Skodborg.

Her var han til november I967 og blev derefter fodermester hos
Henning Westergaard, Hjortvad og var her til november I968, hvorefter

han

arbejdede ved landbruget hjemme til den 1. april 1971? da

han overtog Hvelplundgård i Sdr. Omme, der er på 87 tdr. land.
II. G.

KLARA SØ.RINE ENGELBRETH

er født den 8. december 1912 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev
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gift den 8. december 1937 i Isenvad kirke med Anton Johan Jørgen
sen Moeslund, der er født den lo. maj 19o4 i Ikast sogn som søn
af landmand Jens Henrik Jørgensen Moeslund og hustru Marianne Ja

kobsen.
Bosat: Engtoften 5» Isenvad, Ikast.
Klara Sørine Engelbreth gik i skole i Fonnes—

bæk. Hun blev uddannet ved husgerning og virkede som husbestyrer
inde intil giftermålet.

Anton Johan Jørgensen Moeslund gik i skole i
Isenvad og var vinteren 1928—1929 elev på Frederiksborg højsko

le. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1931 en gård i Over
isen og drev denne til 1966, da han købte hus i Isenvad. - Anton
Johan Jørgensen Moeslund har været medlem af bestyrelsen for trans
formât orforeningen, husmandsforeningen, ja'gtforeningen og mejeriet

m.m.

I ægteskabet er børnene: II.G.1.—II.G.4.

II.G.1.

LEIF JØRGENSEN MOESLUND

er født den 21. maj 1941 i Isenvad. Han blev gift den 28. februar
197o i Isenvad med Bodil Elisabeth Kviesgaard, der er født den

28.

september 1949 i Rind som datter af tilskærer Gunner Kvies—

gaard og hustru Anne Marie Larsen.
Bosat: Lyngtoften 31, Ikast.
Leif Jørgensen Moeslund gik i skole i Overisen.

Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil i960, da han indkaldtes
til civilforsvaret i Herning. Han hjemsendtes I96I og virkede der
efter som mælkemand i Isenvad ca. 3 år. Han har siden været salgs
chauffør ved margarinekompagniet i Herning.

Bodil Elisabeth Kviesgaard gik i skole i Isen

vad og Ikast. Hun er eksportassistent.
II.G.2.

JØRN JØRGENSEN MOESLUND

er født den 3o. april 1945 i Overisen. Adresse: Hotel Mercur, væ

relse 913, Viby torv, Viby J.
Jørn Jørgensen Moeslund gik i skole i Overisen
og derefter i Ikast kommunale skole, hvor han bestod realeksamen.
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Han blev uddannet i radiobranchen og har deltaget i kurser i da

tabehandling i England samt Norge.
II.G.3-

er født den 18.

KNUD JØRGENSEN MOESLUND
januar 1948 i Overisen. Ella Lau er født den 4. maj

1953 i Kjellerup, Hørup sogn,

som datter af strikker Johan Ferdi

nand Lau og hustru Inger Andersen.
Bosat: Snoghøj 4, Ikast.
Knud Jørgensen Moeslund gik i skole i Overisen

og Isenvad. Han hjalp til ved landbruget hjemme ca. 3 år og arbej
dede derefter 1 år på Isenvad mejeri, hvorefter han blev udlært som
strikker. Værnepligten aftjente han i Karup I968-I969, og derefter
blev han værkfører og senere administrerende direktør foren triko

tagefabrik i Isenvad.
Ella Lau gik i skole i Engesvang samt Ikast
og var senere elev på Egå efterskole. Hun har arbejdet en tid

som husassistent og kom derefter på fabrik.
II.G.4.

ELIN JØRGENSEN MOESLUND

er født den 16. marts 195° i Overisen.
Bosat: Enghavevej 38, Ikast.

Elin Jørgensen Moeslund gik i skole i Over
isen og Isenvad. Hun var senere elev på Jebjerg ungdomsskole.

Hun tjente en tid som husassistent og blev derefter uddannet som
handels— og kontormedhjælper på Ladekjær Mikkelsens fabrikker i

Ikast.
II.H.

er født den 19«

LOUISE MATINE ENGELBRETH

juni -1915 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev gift

den 13. oktober 1938 i Ikast kirke med Anders Søndergaard Madsen,

der er født den I5. august 19o8 i Østerhoved, Arnborg sogn, som søn
af landmand Jens Anton Madsen og hustru Mette Søndergaard.

Bosat: Fasterholt.

Louise Matine Engelbreth gik i skole i Fonnes
bæk og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil

giftermålet.
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Anders Søndergaard Madsen gik i skole i Fasterholt, og efter skolegangen hjalp han til ved landbruget hjemme til

sit 16. år, hvorefter han tjente en tid. i Tyvkær. Derefter tog han

igen hjem, og 1938 overtog han gården.

I ægteskabet er børnene: II.H.1.-II.H.5•
II.H.l.

ELSE METTE MADSEN

er født den 5* marts 1941 i Fasterholt. Hun blev gift den 31 •

ja

nuar 197o i Fasterholt med Bjarne Jørgensen, der er født den 14.
juni 1944 i Brande som søn af arbejdsmand Aksel Emil Jørgensen og

hustru Olga Helene Jensen.
Bosat: Tousvej 4o, Abyhøj.

Else Mette Madsen gik i skole i Fasterholt og

var senere elev på Salling ungdomsskole. Hun tjente en tid som hus
assistent og blev derefter uddannet som sygehjælper på Brande syge
hus. Hun har haft ansættelse på centralsygehuset i Silkeborg samt

på sygehuset i Rønne og er nu ansat på ortopædisk hospital i Arhus.
Bjarne Jørgensen gik i skole i Brande. Han kom

i lære som maskinarbejder hos Thermand Pedersen i Brande og udlær

tes 1964, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Varde til I965.
Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som maskinmontør (entrepre

nørmaskiner) .
II.H. 2.

JENS ANTON MADSEN

er født den 24. marts 1945 i Fasterholt. Birgit Mai Knudsen er

født den 2o. november 1949 i Kølkær, Rind sogn,

som datter af land

mand Knud Krestian Knudsen og hustru Sigrid Kirstine Thomasen.
Bosat: GI. Landevej 19o, Herning.

Jens Anton Madsen gik i skole i Fasterholt og

var vinteren I962—I963 elev på Salling ungdomsskole. Han aftjen
te sin værnepligt ved Jyske dragonregiment 1965« Han tog teknisk

forberedelseseksamen og udvidet teknisk forberedelseseksamen 197°
og 1971 og udlærtes 1971 som murer.
Birgit Mai Knudsen gik i skole i Lind, hvoref

ter hun blev kontoruddannet. Hun var elev på Vejle husholdningssko

le vinteren 1969-197°. Hun er assistent ved Herning toldkammer.
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II.H.3.

ARNE SØNDERGAARD MADSEN

er født den 18.december 1946 i Fasterholt.

Bosat: Nordrevej 5° > Tyrsted pr. Horsens.
Arne Søndergaard Madsen gik i skole i Faster

bolt. Han arbejdede en tid ved landbruget hjemme, var en tid ude

at tjene og var derpå atter hjemme en tid. Han virker nu som ma
skinfører .
II.H. 4.
er født den 21.

KAREN SØNDERGAARD MADSEN

juli 1949 i Fasterholt. Hun blev gift den 15« august

197° i Fasterholt kirke med Villy Egon Pedersen, der er født den

7. maj 1947 i Ikast som søn af arbejdsmand Hans Gade Pedersen og
hustru Ane Maria Katharine Kriegbaum.

Bosat: Enghavevej 41, Ikast.
Karen Søndergaard Madsen gik i skole i Faster—

holt og var derefter elev på Salling ungdomsskole. Hun virkede 1
år som køkkenpige på De gamles hjem i Ikast og har siden arbejdet som

syerske.

Villy Egon Pedersen gik i skole i Ikast. Han
virkede 2 år som arbejdsdreng og blev derefter udlært som meka
niker. Han er folkedanser og er fanebærer i folkedanserforenin—

gen.
II. J.

HILDA ANNIE ENGELBRETH

er født den 9» august I918 i Hesselbjerg, Ikast sogn. Hun blev

gift den 16. august 1942 i Langelund med Emil Gravild Thomsen,

der er født den 19. august 1915 i Starup som søn af vejmand Tho
mas Marius Thomsen og hustru Madsine Kirstine Karlsen.

Bosat: Fredensgade lo, Ikast.

Hilda Annie Engelbreth gik i skole i Fonnesbæk,
og efter skolegangen var hun hjemme hos forældrene, hvor hun vir

kede både som karl og pige. Hun har virket som hjemmesyerske og

har i en årrække været nattevagt på De gamles hjem i Ikast.
Emil Gravild Thomsen blev efter skolegangen

uddannet ved landbruget. I 1943 bosatte han sig i Ikast og ar
bejdede i brunkulslejrene i Søby til 1947» hvorefter han arbej

dede en tid i Herning. Han har de sidste I5 år arbejdet hos en
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slagter.

I ægteskabet er børnene: II.J.1.—II.J.5»

POUL ERIK THOMSEN

II.J.1.

er født den 6. oktober 19^2 i Langelund, Ringgive sogn. Han blev
gift den 13.

september 1969 i Isenvad med Maja Elisabeth Jensen,

der er født den 25.

september 19^6 i Neder Hold, Ikast sogn,

som

søn af gårdejer Johan Peder Jensen og hustru Julie Helga Sørensen.
Bosat: Præstevænget 121, Ikast.

Poul Erik Thomsen gik i skole i Ikast. Han blev

udlært som møbelsnedker den 1. april I962, og fra maj I962 til

august 1963 aftjente han sin værnepligt i Viborg. Efter hjemsen
delsen var han svend i Ikast indtil maj I967, da han påbegyndte

selvstændig virksomhed som tømrermester.
Maja Elisabeth Jensen fik mellemskoleuddannelse

i Ikast. Hun virkede 1 år som husassistent og blev derefter uddan

net som kontorassistent.

II. J. 2.

SINNE BETTY THOMSEN

er født den 22. april 19^5 i Ikast. Hun blev gift den 3* septem

ber 1966 i Isenvad med Bendt Kristian Svendsen, der er født den
7. november 19^3 i Ejdrup som søn af vejmand Thorvald Olin Svend

sen og hustru Anna Elvine Larsen.
Bosat: Kildevej 6, Ikast.

Sinne Betty Thomsen bestod mellemskoleeksamen,
hvorefter hun virkede 2^ år som bagerekspeditrice. Derefter tjen
te hun på KFUM indtil 1965» da hun blev ekspeditrice i en læder

var eforretning.
Bendt Kristian Svendsen fik folkeskoleuddannelse,

hvorefter han blev udlært som frisør. Efter at have aftjent sin

værnepligt bosatte han sig i Ikast, hvor han virker som striklær.
Han er medlem af flyvei'hjemmeværnets luf tmeldekorps, hvor han er

gruppefører.

I ægteskabet er børnene: II.J.2.a.—II.J.2.b.

II.J.2.a.

GERT SVENDSEN

er født den 16. maj I969 i Ikast.
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II.J.2.b.

er født den 28.
II.J.3

DORTE SVENDSEN

januar 1971 i Ikast.

SIGNE JYTTE THOMSEN

er født den 15» marts 1947 i Ikast. Hun blev gift den 17» decem
ber 1966 i Isenvad med Bjarne Skov Olesen, der er født den 1. maj
1945 i Langelund, Gjellerup sogn,

som søn af landmand Kristian

Skov Olesen og hustru Frida Frandsen.

Bosat: Stadion Alle 57» Ikast.
Signe Jytte Thomsen gik i skole i Ikast. Hun

virkede som fabriksarbejderske indtil giftermålet.
Bjarne Skov Olesen gik i Hammerum friskole.
Han blev udlært som mekaniker hos Laursen & Co. i Herning 1964

og virkede derefter som mekaniker forskellige steder i Herning

indtil den 1. marts 197o> da han begyndte som væver.

I ægteskabet er børnene: II.J—3•a»—II.J»3«b.

II. J * 3 • 8- •

ANETTE SKOV OLESEN

er født den lo. april 1968 i Gjellerup
II.J.3.b.

BIRGITTE SKOV OLESEN

er født den lo. april 1968 i Gjellerup.

II.J.4.
er født den 3o.

II.J.5.

ELSE MARIE THOMSEN
juni 1949 i Ikast.

THOMAS BJARNE GRAVILD THOMSEN

er født den lo. april 195I i Ikast.
Bosat: Fredensgade lo,9 Ikast

Thomas Bjarne Gravild Thomsen gik i skole i
Ikast og kom efter skolegangen i lære som slagter.

II. K.
er født den 17.

JENS KRISTIAN ENGELBRETH
juni 192o i Ikast. Han blev gift den 25. sep

tember 1941 i Vildbjerg med Esther Gregersen Bastrup, der er født

den 13- maj I9II i Alminde som datter af fabriksarbejder Johannes
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Johansen Bastrup og hustru Kathrine Gregersen.

Bosat: Park Alle 48, Vildbjerg.
Jens Kristian Engelbreth gik i skole i Fonnes—
bæk. Han havde forskellige pladser ved landbruget indtil gifter
målet, da han købte en ejendom i Vildbjerg,

som han drev til 1945.

Han overtog da Ny Mosegård i Vildbjerg og havde denne til 1967-

Han har været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen og har
desuden været formand for transformatorforeningen.

Esther Gregersen Bastrup gik i skole i Ikast

og besøgte sommeren 193o Tommerup højskole. Hun blev uddannet ved
husgerning og virkede som husbestyrerinde indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene: II.K.1.—II.K.2.

U.K. 1.

HILBERT GUNNER ENGELBRETH

er født den 7« februar 1948 i Vildbjerg.

Bosat: Vestergade 1, Ølgod.
Hilbert Gunner Engelbreth er lagerekspedient.
II.K.2.

VAGN AAGE ENGELBRETH

er født den 11. december 1949 i Vildbjerg.
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III*

ANTON ENGELBRETH

er født den 16* oktober 188o i Kølkær, Rind sogn, og han døde
den 3« februar i960 i Alderslyst«, Han blev gift første gang den

14a november 19o6 i Rind kirke med Dusine Sørine Sørensen« Hun

er født den 6* maj 1882 i Mausing, Vinderslev sogn, som datter
af husmand Søren Jensen og hustru Inger, og hun døde den 16* fe

bruar 1926 i Kølkær« Han blev gift anden gang den 5o november 193o
på borgmesterkontoret i Silkeborg med Anne Elisabeth Andersen, der*

er født den 8* februar 19o2*
Bosat: Langelinie 26, Silkeborg*
Anton Engelbreth arbejdede i nogle år ved landbru
get og virkede bl*a* som fodermester« Senere blev han arbejdsmand

og betegnes i kirkebogen 1931 som skotøjsfabrikant* Han boede da

i Møllegade 26, Alderslyst* Senere flyttede han til Sportsvej 73

Alderslyst*
Børn: III*A«—III«Q*

III«A.

NIELS MARIUS ENGELBRETH

er født den 8* december I906 i Rind sogn«

(Se supplement).

Bosat: Møllestien 595 Århus C«

III*B*

ANNA MARTE VILHELMINE ENGELBRETH

er født den 3o* september I908 i Rind sogn* Hun blev gift den 14*
december 1941 i Engesvang med Jens Christian Frank Jensen, der er

født den 25* februar 1893 i Sinding som søn af Marinus Frank Jen—

sen og hustru Ellen Marie Enevold Pedersen«
Bosat:

Aldersro stiftelse, Silkeborg.

Anna Marie Vilhelmine Engelbreth gik i skole i

Koldkær« Efter skolegangen lærte hun husgerning og virkede sene
re som ekspeditrice*
Jens Christian Frank Jensen gik i skole i Silke

borg og Engesvang« Han lærte skomagerfaget hos Chr« Poulsen i

Silkeborg og han drev selvstændig virksomhed som skomager i Enges

vang og Silkeborg*
Datter: III«B«1«
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III*B.l*

RUTH INGA ENGELBRETH JENSEN

er født den 2oo maj 1938 i Århus, Hun blev gift den 6* decem«

ber 1958 i Silkeborg med Vagn Fahrsen Jensen, der er født den
19© juli 1930 i Balle sogn som søn af Aage Jensen og hustru.

Bosat: Bellisvej lo, Silkeborg*

Ruth Inga Engelbreth Jensen gik i skole i Enges«

vang samt Silkeborg og senere på højskole* Efter skolegangen
arbejdede hun ved husgerning indtil giftermålet.

Vagn Fahrsen Jensen gik i skole i Balle og Silke
borg. Han har bl,a, arbejdet som svejser indtil 1964, da han be«

gyndte som anlægsgartner,
I ægteskabet er børnene: III.B.1.a--III.B.1.c.
III.B.l.a.

JENS AAGE JENSEN

er født den 15* april 1959 i Silkeborg.

III.B.l.b.

ANNE MARIE JENSEN

er født den 19« juni i960 i Silkeborg.
III.B.l.c.

MARIANE SUSANNE JENSEN

er født den 16. marts 1964 i Silkeborg.

111*0.

INGRID KATRINE ENGELBRETH

er født den 22. september 19o9 i Rind, og hun døde den 3« novem
ber samme år.

III*D.

INGRID SEVERINE ENGELBRETH

er født den 13# maj I9II i Rind. Hun blev gift den 6. januar I962
med Aage Nørgaard. Han er født den 27o september 19o5 i Balle

sogn som søn af landmand Kresten Sørensen Nørgaard og hustru Ma«

ren Mortensen, og han døde den 2o. april 19&9 i Balle*
Bosat: Balle Kirkevej 2, Silkeborg.
Ingrid Severine Engelbreth gik i skole i Kølkær

og Isenvad. Hun kom ud at tjene som lo—årig og havde forskellige
pladser ved husgerning indtil 1939 j du hun blev husbestyrerinde
hos Aage Nørgaard.

Aage Nørgaard gik i skole i Balle. Han arbejdede
ved landbruget til sit 2o. år, hvorefter han lærte murerfaget.
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Han arbejdede som svend i Silkeborg i nogle år, hvorefter han
begyndte selvstændig virksomhed som murermester.

III.E.

MARIE HENRIETTE ENGELBRETH

er født den 7• september 1912 i Rindo Hun blev gift den 15o ok
tober 1944 i Lime med Markus Peder Andersen, der er født den 13o

november I906 i Lime som søn af husmand Søren Chr. Andersen og

hustru Ane Kristine Sørensdatter.
Bosat: Tørring pre Ry.

Marie Henriette Engelbreth gik i skole i Kølkær.
Hun blev uddannet ved husgerning i forskellige pladser og vir«

kede 3t år som husbestyrerinde i

Hørret ved Odder, hvorefter

hun blev husholder på mandens fødehjem.

Markus Peder Andersen gik i skole i Lime. Han
tjente forskellige steder ved landbruget, bl.a. på Skørring Mark
og i Karlby. Fra 1936 til 194o havde han en ejendom sammen med

svogeren, og derefter var han på fødehjemmet til 1944. Han blev
pensioneret på grund af muskelsvind som 3o—årig. Han havde hus

i Løgten i I7 år og købte 1964 hus ved Skæring strand, hvor han
boede til I967, da han købte sin nuhavende ejendom i Tørring.
I ægteskabet er børnene: III.E.1.-III.E.2.

Ill.E.1.

VIOLA ENGELBRETH ANDERSEN

er født den 8. maj 1938 i Århus. Hun blev gift den 9* maj 1959

i Skjødstrup med Egon Møller, der er født den 31« oktober 1934
i Mollerup, Linå sogn, som søn af

tømrermester Sigvald Marius

Laursen Møller og hustru Hilda Else Andersen.
Bosat: Lystrupvej 56, Risskov.
Viola Engelbreth Andersen gik i skole Skørring
og Skjødstrup. Hun tjente en tid som husassistent og var der

efter 2-jy år i et mejeriudsalg.

Egon Møller gik i skole i Vejlby—Risskov. Han

var beskæftiget ved gartneri og senere ved landbrug indtil gif—
termalet. Han har fast arbejde ved kommunen pa Arhus havn.

I ægteskabet er børnene: III.E.1.a.—III.E.l.b.
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III.E.l.a.

KARSTEN LAURSEN MØLLER

er født den 17« september 1959 i Arhus,
III.E*l*b*

ELSE MARIE MØLLER

er født den 7• september I965 i Arhus,
III.E.2.

ANNA ELISABETH ANDERSEN

er født den 12* juli 19^-5 i Hornslet* Hun blev gift den 14* marts

1964 i Skjødstrup kirke med Søren Thomassen Nedergaard, der er
født den 15« august 1935 i Ødum sogn som søn af arbejdsmand Tho
mas Severin Thomassen Nedergaard og hustru Margrethe Nielsen

Støve *

Bosat: Bernstorffsvej 8? Viby J.
Anna Elisabeth Andersen fik almindelig folkeskole

uddannelse, hvorefter hun var beskæftiget 2y år ved husgerning.

Hun har senere taget et tilskærerkursus. Siden den 9» marts I962

har hun været tilskærerske på Tage Vanggaards kjolefabrik.
Søren Thomassen Nedergaard fik almindelig folke
skoleuddannelse, hvorefter han blev uddannet ved landbruget og var

på landbrugsskole* I nogle år var han beskæftiget i en møbelfor
retning, hvorefter han begyndte som vognfører*
I ægteskabet er sønnen: III.E*2*a*
III.E*2*a.

LARS NEDERGAARD

er født den 21* august I968 i Viby*

III.F*

SIGNE ENGELBRETH

er født den 22. august 1914 i Rind sogn, og hun døde den 7* de

cember samme år*
III*G.

EJNER SIGVALD ENGELBRETH

er født den 2* april I916 i Rind sogn*

Bosat: Balle Kirkevej 2, Silkeborg.
Ejner Sigvald Engelbreth kom ud at tjene som 9~årig

og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Han var i 13 år
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hos Thomas Thomsen i Kølkær. I 1938 bosatte han sig i Silkeborg.

Han var først tjenestekarl og blev derefter fabriksarbejder.
III.H«

SIGNE ENGELBRETH

er født den 5« november 1917 i Rind sogn. Hun døde ugift i Kol
ding 28—3o år gammel. Hun havde 2 børn: Per, der blev opdraget
på et børnehjem i Resenbro og Vagn Engelbreth (iII.H.l.).
III.H.1.

VAGN ENGELBRETH

er født den 28. oktober 1937 i Arhus.
Bosat: Lupinvej 48, Silkeborg.

Vagn Engelbreth gik i skole i Alderslyst. Ef

ter skolegangen virkede han murerarbejdsmand hos sin plejefader,
der dengang drev selvstændig virksomhed som murermester. Han fik

i 1959 tildelt invalidepension.

III.J.

MARNA JENSINE ENGELBRETH

er født den 26. september 192o i Rind sogn. Hun blev gift den
1. juni 1941 i Balle med Peter Walton Simonsen, der er født den

12. september I916 i Silkeborg som søn af fabrikant Anton Simon

sen og hustru Ane Kathrine Kirstine.
Bosat: Sjællandsgade 49^ Herning.

Marna Jensine Engelbreth gik i skole Grødde og

Silkeborg samt Alderslyst. Hun tjente ude indtil moderens død,
hvorefter hun passede hjemmet for faderen indtil giftermålet.
Peter Walton Simonsen gik i skole i Silkeborg.

Han arbejdede hos faderen nogle år og bosatte sig derefter

i Herning, hvor han virkede som væver indtil I96I. Han har si
den 1961 været kasserer for tekstilarbejdernes fagforening.
I ægteskabet er børnene: III.J.1.—III.J.4.

III.J.l.

BENDA WALTON SIMONSEN

er født den 2o. april 1943 i Herning. Hun blev gift den 7# juli
1962 i Silkeborg med Helge Munch, der er født den 29* december

1929 i Esbjerg.
Bosat: H.C. Ørstedsvej 5I, Herning
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Benda Walton Simonsen gik i skole i Herning, og
efter skolegangen havde hun plads som husassistent og på kon

tor o Senere fik hun ansættelse ved Det danske rengøringsselskab,
hvor hun er oldfrue.

Helge Munch er direktør for en virksomhed i Her

ning.
I ægteskabet er sønnen: Ill.J.l.a.

Ill.J.l.a.

JACK RENE MUNCH

er født den 17« oktober I962 i Herning«
III.J.2.

KAJ WALTON SIMONSEN

er født den 27» april 19^5 i Herning, Han er gift med Ellen
Kristensen,
Bosat: Bredgade 473 Herning.

III.J.3.

ANITA WALTON SIMONSEN

er født den lo, oktober 194-9 i Herning. Erik Kruse er født den 2.

oktober 1946 i Sønderborg som søn af elektriker Hans Kruse og

hustru Johanne Pedersen.

Søn: III.J.3.a.
III.J.3.a.

STEFFEN WALTON

er født den 4. oktober I968 i Esbjerg.
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Bosat: Øster Strandgade 13s Ringkøbing,

Anita Walton Simonsen gik i skole i Herning og af

sluttede skolegangen med teknisk forberedelseseksamen. Hun blev
uddannet som konfektionsassistent på DKTS (2—årig dagskole)o Hun

er produktionsleder på Jens Krøjgaards trikotagefabrik i Ring«
købing,
III.J.4.

BJARNE WALTON SIMONSEN

er født den 5« april 1955 i Herning,
III,K.

HENRY ENGELBRETH

er født den 8, april 1923 i Rind sogn. Han blev gift den 28, no

vember 1953 i Balle med Kirstine Petrine Andersen, der er født
den 9, december 1923 som datter af Niels Wiggo Andersen og hustru
Merry Emilie Christensen.

Bosat: Rolf Krakes vej 21, Silkeborg.
Henry Engelbreth gik i skole i Grødde og Alderslyst«

Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, og ved gif
termålet begyndte han som fodermester. Efter 3 års forløb holdt

han op ved landbruget og fik arbejde i et entreprenørfirma, hvor
han var

år. Derefter var han på fabrik i nogle år, indtil han

måtte holde op på grund af sygdom i 1971»
Kirstine Petrine Andersen gik i skole i Balle, og

efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil gifter

målet,
I ægteskabet er børnene: III,K,1,—III.K,2,

III.K.1,

OLE ENGELBRETH

er født den 2o. oktober 1956 i Skægkær«
III.K.2.

NIELS PALLE ENGELBRETH

er født den 23» august i960 i Skægkær.
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III.L.

TOVE ANNELISE ENGELBRETH

er født den 17- maj 1928 i Ikast sogn. Hun blev gift den 4. maj
1968 i Silkeborg med Knud Valdemar Nielsen, der er født den 2.

juli 1933 i Herborg som søn af Niels Diderik Nielsen og hustru
Nora.
Bosat: Bregnevej 19, Silkeborg.
Tove Annelise Engelbreth gik i skole i Alders

lyst, og 1948-1949 var hun på højskole. Hun blev uddannet ved
husgerning og arbejdede bl.a. en tid i Norge. Senere var hun be

skæftiget på et konditori i Silkeborg.
Knud Valdemar Nielsen gik i skole i Herborg. Han

virkede en tid som chauffør og drev derefter vognmandsforretning
i Silkeborg indtil 1971, da han afhændede forretningen og tog ar

bejde på en fabrik. Sin værnepligt aftjente han i Karup 1952.

Børn: III.L.1.-Ill.L.4.

III.L.l.

VAGN NIELSEN

er født den 25• september 195o i Silkeborg. Connie Grill Hansen
er født den 18. juni 1952 i Nr. Vium som datter af arbejdsmand

Thorkild Hansen og hustru Mary Andersen.
Bosat: Lupinvej 48, Silkeborg.

Vagn Nielsen fik almindelig folkeskoleuddannelse

i Silkeborg, og efter endt skolegang begyndte han som arbejds
mand. Han aftjente sin værnepligt i Viborg.
Connie Grill Hansen gik i skole i Silkeborg og be

stod realeksamen fra Kornmod. Hun blev derefter uddannet som

syerske.
III.L.2.

ANNA ELISABETH NIELSEN

er født den 26. februar 1952 i Silkeborg. Hun blev gift den 11.

juli 1970 i Alderslyst med Gunner Verner Sørensen, der er født
den 11. maj 1947 i St. Heddinge som søn af Ove Helmuth Kjeld Sø

rensen og hustru Jenny Alice Petersen.
Bosat: Strandvej 4, Præstø.
Anna Elisabeth Nielsen gik i skole i Silkeborg

og var senere på ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning.
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Gunner Verner Sørensen fik almindelig folkeskole
uddannelse og blev derefter udlært som autolakerer. Han aftjente

sin værnepligt i Vordingborg I968-I969, og efter hjemsendelsen

fortsatte han som autolakerer.

I ægteskabet er datteren: III.L.2.a.

III.L.2.a.

PERNILLE ELISABETH SØRENSEN

er født den 6. oktober 1971 i Næstved.

III.L.3.

BENT NIELSEN

er født den 8. februar 1954 1 Silkeborg.
Ill. L. 4 .

GRETHE NIELSEN

er født den I5. marts 1958 i Silkeborg.
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III*M*

GUNHILD ENGELBRETH

er født den 6* december 19^9 i Vådde, Ikast sogn» Hun blev gift

den 6» december 1953 i Svostrup kirke med Ejnar Kristensen, der
er født den 11* juni 1929 i Grauballe som søn af gårdejer Iver

Kristensen og hustru Karoline.

Bosat: Elsborg pr« Rødkjærsbro*
Gunhild Engelbreth gik i skole i Alderslyst og
Grauballe» Hun havde forskellige pladser ved husgerning indtil
giftermålet, afbrudt af et ophold på Haslev højskole*

Ejnar Kristensen gik i skole i Grauballe* Efter
konfirmationen fik han plads i Grauballe og arbejdede senere ved
landbruget hjemme* Han tjente en tid som forkarl i Skærup ved

Vejle og var derefter hjemme i 3 år* Værnepligten aftjente han
1950^1951 i Viborg, og efter hjemsendelsen var han 1 år som fo«

dermester i Gerning* Vinteren 1952«1953 besøgte han Haslev høj
skole. Den 1* december 1953 købte han gården i Elsborg som han

stadig driver. - Ejnar Kristensen har været medlem af bestyrelsen

for brugsforeningen i Elsborg og er endvidere medlem af bestyrel«
sen for centralfoderstofsforeningen. Han har endvidere været med«

lem af menighedsrådet og medlem af bestyrelsen for Elsborg syge
kasse.
I ægteskabet er børnene: III*M.1*«III*M*2*
III*M.l.

KNUD ERIK KRISTENSEN

er født den 9«

januar 1957 i Elsborg.

III. M* 2 .

BENTE KRISTENSEN

er født den 12. januar 1964 i Elsborg.
III*N*

HUBERT ENGELBREDT

er født den 2* april 1931 i Alderslyst*
Bosat: Fåborggade 3, Arhus C.

Børn: III*N*1*-III.N*2*

III.N.l.

KIM MICHAEL RØNN ENGELBREDT

er født den 21. januar 1957 i Arhus*
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III.N.2.

LONE RØNN ENGELBREDT

er født den 21. september 1958 i Horsens.

III.0.

VERNER ENGELBREDT

er født den 4. april 1932 i Alderslyst. Han blev gift den 14. no
vember 1953 i Herning med Gerda Johansen, der er født den lo. fe

bruar 1933 i Vorgod.
Bosat:

Østre Kirkevej 35, Herning.

Verner Engelbredt gik i skole i Silkeborg og

Hammerum. Han har arbejdet som væver siden 1948 og arbejder nu
hos Trio-Tex i Herning. Sin værnepligt aftjente han 1951 ved

Jyske dragonregiment.
Gerda Johansen gik i skole i Vorgod. Hun er ud
dannet ved husgerning og har arbejdet på forskellige tekstilfa
brikker.

III.P.

TOMMY ENGELBRECHT

er født den 5- august 1935 i Alderslyst. Han blev gift den 28.
april 1962 i Silkeborg med Ina Hanne Pedersen, der er født den

25. januar 1941 i København som datter af cigarmager Anton

Harry

Pedersen og hustru Gerda Mortensen.
Bosat: Voel pr. Silkeborg.
Tommy Engelbrecht gik i skole i Silkeborg samt

Hammerum og var senere elev på Rønde højskole. Efter skolegan
gen kom han ud at tjene og arbejdede ved landbruget indtil mili

tærtjenesten, som han aftjente i Nymindegab. Efter hjemsendelsen
arbejdede han en kort tid i Norge, hvorefter han kom i murerlære.

Han blev udlært i960 og har siden virket som murersvend. - Tommy
Engelbrecht var formand for idrætsforeningen Ajax i Silkeborg
1960-1964.

Ina Hanne Pedersen kom efter skolegangen ud at
tjene som husassistent og var derefter elev på husholdningssko
len i Rudkøbing. Senere tjente hun en tid som stuepige på Sil

keborg husholdningsskole og var derefter på De gamles hjem ind
til giftermålet. Derefter havde hun arbejde på fabrik nogle år.

I ægteskabet er sønnen: III.P.l.
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III.P.1.

MICHAEL ENGELBRECHT

er født den 4. juni I965 i Silkeborg.
III.Q.

DION ENGELBRECHT

er født den 25. maj 1937 i Alderslyst. Han blev gift den 3o. maj

1959 i Randers med Ida Signe Abrahamsen, der er født den 3« maj
1942 i Selling, Ødum sogn, som datter af Karl Hougaard og Christine

Marie Abrahamsen.

Bosat: Poppelvej 3, Hadsten.
Dion Engelbrecht gik i skole i Hammerum. Han tjente
ved landbruget et par år og var derefter elev på Rønde efterskole,

hvorefter han stod i murerlære i 4 år. Han afsluttede læretiden
med et ophold på Hadsten håndværkerskole. Derefter havde han plads

som murersvend og aftjente 1959-19ÖO sin værnepligt i Fredericia.

Efter hjemsendelsen fortsatte han ved faget og driver nu selvstæn

dig virksomhed som murermester.

Ida Signe Abrahamsen gik i skole i Selling og Had

sten, hvorefter hun fik huslig uddannelse indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene: III.Q.1.-III.Q.3•
III. Q. 1.

BRITTA ENGELBRECHT

er født den 1. juni 1959 i Randers.
III.Q.2.

ALLAN ENGELBRECHT

er født den 11. juli I96I i Hadsten.
III.Q.3.

RENE ENGELBRECHT

er født den 14. juli I962 i Hadsten.
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IV.

NIELS MARTIN ENGELBRETH

er født den 3o. november 1883 i Kølkær, Rind sogn, og han døde

den 15. juni 1938 i Vejen. Han blev gift den 16. maj 1913 i Bor
ding med Mariane Dyrberg

Pedersen. Hun er født den 27 • november

1888 i Over Feldborg, Haderup sogn, som datter af husmand Martin
Dyrberg Pedersen og hustru Johanne Andersen og hun døde den 2. de

cember 1962 i Vejen.

Bosat: Søndergade 33, Vejen.
Niels Martin Engelbreth lærte snedkerfaget og vir

kede som maskinsnedker indtil sin død.
I ægteskabet var børnene: TV.A.-TV.F.

TV.A.

IDA MARIE NIELSINE ENGELBRETH

er født den 23- december 1913 i Ikast. Hun blev gift den 16. maj
19^o i Vejen med Christian Rudolph Schau, der er født den 14. april

1906 i Høgebjerg, Skovby sogn, som søn af snedker Christian Nielsen

Schau og hustru Klara Caroline Amalie Kaysen.
Bosat: Solvangen lo, Kolding.

Ida Marie Nielsine Engelbreth gik i skole i Vejen.

Hun tjente som husassistent i ca. 5 år og var en tid telefonist
inde på centralen i Vejen. Hun har desuden været syerske på barne

vognsfabrikken Brønd & Co. Siden 1938 har Ida Marie Nielsine En

gelbreth været aktiv spejder^ hun er flokfører for Grønsmutterne.
Christian Rudolph Schau gik først i tysk skole og

derefter i dansk skole. Han blev udlært somt maskinarbejder og af
tjente derefter sin værnepligt ved marinen. Han sejlede med

*01fert Fischer*. I I5 år virkede han som cykelsmed og var des
uden beskæftiget ved lastvognskørsel i Hoptrup. Siden 1937 har han

været ansat véd firma P.C. Serling, hvor han de første lo år var

transportchauffør. Han har siden været beskæftiget på værkstedet

med reparation af biler.
I ægteskabet er børnene: TV.A.1.-TV.A.4.

TV.A.l.
ELIN ENGELBRETH SCHAU
er født den 11. juli 19^5 i Kolding. Hun blev gift den 19* august
1967 i Kolding med Ole Kurt Nielsen, der er født den 29 - december
1944 i Fjellerup som søn af skrædder Niels Nielsen og hustru Edit«
Bosat: Brande.
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Elin Engelbreth.

Schau gik i skole i Kolding og

bestod mellemskoleeksamen, hvorefter hun var på ungdomsskole i
Holsted. Hun fortsatte på ungdomsskolen som husassistent, og 1964

var hun elev på Børkop sygeplejehøjskole, hvorefter hun begyndte
som sygeplejeelev.

Ole Kurt Nielsen afsluttede sin skolegang med real

eksamen i Vejle 1962. Han sejlede en tid med en stenfisker, vir
kede en tid som bud og var derefter jord- og betonarbejder en tid.
Han læste 1 år på Ranum seminarium og var derefter beskæftiget i

murerfaget. Han aftjente sin værnepligt som sygepasser i Jægers
borg og Slagelse. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved

kolonien Filadelfia i Dianalund og fik 1971 ansættelse som diakon
assistent på plejehjemmet i Arnborg. - Ole Kurt Nielsen var med

lem af bestyrelsen for KFUM i Farsø og var ligeledes medlem af

bestyrelsen for KFUM i Dianalund. Han har i en årrække været

tropsassistent indenfor spejderbevægelsen.

I ægteskabet er børnene: TV.A.l.a.-TV.A.1.b.
rV.A.l.a.

MARTIN SCHAU NIELSEN

er født den 2. februar I968 i Sæby.

IV.A.l.b.

MALENE SCHAU NIELSEN

er født den 24. oktober 197o i Sæby.

IV.A. 2.

JANNE ENGELBRECHT SCHAU

er født den 11. august 1948 i Kolding. Hun blev gift den '14. april
I97I i Kolding med Poul Johannes Clemmensen, der er født den 8.

maj 1946 i Kjellerup, Hørup sogn, som søn af chauffør Aksel Clem
mensen og hustru Hilda Nielsen.
Bosat: Ungdomskollegiet lej. 244, Skovvej 2o, Sønderborg.

Janne Engelbrecht Schau gik i i Sdr. Vang skole
i Kolding og bestod realeksamen I965. Hun var derefter husassi

stent 1 år, og fra august I966 til februar 1967 var hun stue
pige på kolonien Filadelfia. Den 1. februar I967 begyndte hun

på Børkop sygeplejehøjskole, og efter opholdet her var hun elev

på sygeplejeforskolen i Vejle, hvorefter hun var sygeplejeelev

i Vejle. Hun blev færdiguddannet den 31. august 197° og har si
den 'haft ansættelse på Landshospitalet i Sønderborg.
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Poul Johannes Clemmensen gik i skole i Egeskov

og på Treldevejens skole i Fredericia, hvor han tog realeksa

men 1963* Han var arbejdsdreng hos installatør Jeppe Ussing i

Børkop fra oktober I963 til oktober 1964, da han kom i lære
som elektriker samme sted. Han fik svendebrev som elektriker

i februar 1969^ og i april samme år blev han optaget på Søn

derborg teknikum (svagstrøm-teknisk linie).
IV.A.3.

HANNE ENGELBRECHT SCHAU

er født den 11. august 1948 i Kolding.
Bosat: Solvang lo, Kolding.

Hanne Engelbrecht Schau bestod realeksamen og
blev derefter optaget på Kolding seminarium.
TV.A.4.

LISE ENGELBRECHT SCHAU

er født den 11. maj 1951 i Kolding.
Bosat: Solvang lo, Kolding.

Lise Engelbrecht Schau bestod realeksamen og tog

senere handelseksamen. Hun har været elev på Hoptrup højskole.
I y år var hun medhjælper på kolonien Filadelfia og påbegyndte
derefter kontoruddannelse.
IV.B.

SINNE DYHRBERG ENGELBRETH

er født den 27. december 1915 i Ikast. Hun blev gift den 7- sep
tember 1947 i Vejen med Kristian Lille Celius Kynde, der er født

27• januar I9II i Ulfborg som søn af landmand Kristen Brun Ole

sen Kynde og hustru Kirstine Kristensen.
Bosat: Stenderup gi. skole, Stenderup.

Sinne Dyhrberg Engelbreth

gik i skole i Vejen

og var senere på handelsskole. Hun blev udlært som barneplejerske

ca. 1937, og 194o var hun på husholdningsskole. Hun har senere
været beskæftiget ved aftenskolen. - Sinne Dyhrberg Engelbreth
er formand for husmoderforeningen.
Kristian Lille Celius Kynde bestod præliminær

eksamen 1929 fra Hvidbjerg, Thyholm. Han læste på Nr. Nissum
seminarium og dimitteredes 1932. Han har deltaget i forskellige

kurser og tog 1939 sløjdlærereksamen i København. Han havde for-
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skellige vikariater og blev 19^2 lærer i Ulfborg. Han var her

til 1950 og var derefter lærer på Avernak

0

til 1955, da han

fik ansættelse ved Brå skole. I I96I blev han lærer ved Stende
rup centralskole og udnævntes I967 til overlærer. Han var lærer

rådsformand ved Stenderup skole 1907-1971I ægteskabet er sønnen: IV.B.l.
IV.B.l.

ORLA ENGELBRETH KYNDE

er født den 17- december 1953 i Odense.
TV.C.

VIGGO DYRBERG ENGELBRETH

er født den 23- april 1919 i Vejen, Han blev gift den 28.

ja

nuar 1961 i Holsted med Irene Prip Hansen, der er født den

3o. april 1922 i Broager som datter af overtoldbetjent Carl
Marinus Hansen og hustru Jenny Marie Andrea Pedersen.

Bosat: Drosselvej 1, Haderslev.
Viggo Pyrberg

Engelbreth gik i skole i Vejen.

Efter skolegangen kom han i lære som maskinarbejder, og efter
at være blevet udlært arbejdede han en tid i Lem ved Ringkøbing,

hvorefter han igen arbejdede en tid i Vejen. Han har i lo år ar

bejdet på Danfoss og arbejdede derefter en tid i Esbjerg, hvor
efter han bosatte sig i Haderslev.

Irene Prip Hansen blev efter skolegangen uddan
net på en forretningssystue. Efter endt uddannelse fik hun an
sættelse som oldfrue.

TV.D.

ODA JOHANNE ENGELBRETH

er født den 22. december 192o i Vejen. Hun blev gift den 17- fe
bruar 19^6 i Vejen med Kristian Lautrup Bundgaard, der er født

den 26. december 1921 i Holsted.

Bosat: Mølleparkvej 3-9, Esbjerg.
Oda Johanne Engelbreth gik i skole i Vejen, og

efter skolegangen fik hun plads som husassistent og var forskel
lige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på hushold
ningsskole. Hun var derefter syerske på barnevognsfabrikken

Brønd & Co.

-Io4-

Kristian Lautrup Bundgaard gik i skole i Holsted.

Han stod i malerlære 1938-1942 og arbejdede derefter som svend

i Esbjerg. I 1943 bosatte han sig i Vejen og virkede her til

1952. Han drev malermestervirksomhed i Holsted 1952-19Ö3 og
flyttede derefter til Vejen. Han har en tid haft ansættelse på
barnevognsfabrikken Brønd & Co. og var derefter 2 år på Vestfrost

i Esbjerg, hvorefter han fik ansættelse som værkfører.

I ægteskabet er datteren: IV.D.l.
IV.D.l.

MARIANNE DYRBERG LAUTRUP

er født den I3. januar 195° i Vejen.

Bosat: Elmely, kolonien Filadelfia-, Dianalund.
Marianne Dyrberg Lautrup bestod realeksamen i

Vejen I967. Hun var sygehjælper på De gamles hjem i Vejen I9671969 og var derefter medhjælperinde på kolonien Filadelfia til

maj 1970, da hun blev diakonelev samme sted.

IV.E.

HANNA DYRBERG ENGELBRETH

er født den 6. december 1922 i Vejen. Hun blev gift den 31- marts
1962 i Haderslev med Poul Erik Johnsen, der er født den 9• decem

ber I923 i Esbjerg som søn af kaffebrænder Emil Johnsen og hustru
Margrethe Sørensen.

Bosat: Højlunds Alle I5, Sædding pr. Esbjerg.
Hanna Dyrberg Engelbreth gik i skole i Vejen. Hun

tjente en tid som husassistent og var derefter i oldfruelære på

Kolding sygehus i 3 år. Hun havde stilling på Silkeborg central

sygehus og vikarierede en tid på Dronning Ingrids hospital i Godt

håb. Efter giftermålet fik hun ansættelse som oldfrue på central
sygehuset i Esbjerg.
Poul Erik Johnsen er kaffebrænder.

I ægteskabet er datteren: TV.E.l.

IV.E.l.

BIRGIT DYRBERG JOHNSEN

er født den 18. december I963 i Esbjerg.
IV.F.

EGON DYRBERG ENGELBRETH

er født den 11. august 1924 i Vejen. Han blev gift den 23- sep
tember I95I i Nees med Lilly Inga Jørgensen, der er født den
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3- juni 1927 i Skalstrup, Nees sogn, som datter af uddeler An

ders Jørgensen og hustru Magna Benjaminsen«

Bosat: Ejsingkærvej I7, Vildbjerg.
Egon Dyrberg Engelbreth gik i skole i Vejen. Han

blev uddannet indenfor manufaktur- og herreekviperingsbranchen og
tog dekoratøreksamen fra Bergenholtz i København. Han virkede som
ekspedient i Holsted by, Vemb, Holstebro og Ikast, hvorefter han

var forretningsbestyrer i Bjerringbro. En tid var han driftsleder
på en trikotagefabrik i Ikast, og I962 etablerede han trikotage

fabrik. Virksomheden flyttedes til en nedlagt skole i Tvis. Her
efter byggedes ny fabrik i Vildbjerg. Fabrikken har en omsætning

på ca. 2 mill, kr., hvoraf ca. 75% eksporteres.
Lilly Inga Jørgensen blev efter skolegangen handels

uddannet i en brugsforening. Hun virkede en tid som husassistent,
og senere var hun i en boghandel i Vemb. Hun har i nogle år syet

på trikotagefabrik i Ikast.
I ægteskabet er børnene: IV.F.1.-TV.F.3•
IV.F.l.

MIMI DYRBERG ENGELBRETH

er født den 26. juni 1953 i Ikast.
IV.F.2.

ANDERS MARTIN DYRBERG ENGELBRETH

er født den 19- marts I962 i Ikast.
IV.F.3.

MIKAEL DYRBERG ENGELBRETH

er født den 2o. august 1964 i Herning.
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V.

KIRSTINE CATHRINE ENGELBRETH

er født den 31• oktober 1886 i Rind sogn. Hun blev gift med Dines

Jessen, der er født den 2o. marts 1882 i Rind sogn, som søn af
husmand Jes Jørgensen og hustru Margrethe Dynesen i Trindmose^

hus .
Bosat: Rolighedsvej 14, Vejen.

Efter Dines Jessens død bragte et af de lokale

blade en nekrolog, hvori det bl.a. hedder: Atter er en af ar
bejderbevægelsens gamle pionerer i Vejen revet bort. I går ef
termiddags døde forhenværende snedkermester Dines Jessen, De

gamles hjem, og dødsbudskabet vil blive modtaget med vemod i

store kredse i den by, hvor han kom til at øve sin manddoms
gerning. Dines Jessen havde i flere år haft kvaler med hjertet,

og med mellemrum måtte han lade sig indlægge på sygehuset.
Dines Jessen, der i marts fyldte 75 år, var født

i Rind sogn ved Herning, og han kom tidligt ud at tjene. Efter
konfirmationen kom han i lære som snedker. Efter at Dines Jessen
var blevet udlært i Herning, udbrød den store lock-out, og der

for besluttede han at tage på valsen. Han arbejdede forskellige
steder, bl.a. i Sønderjylland, og for næsten en menneskealder
siden kom han til Vejen, hvor han skabte sig en virksomhed.

Dines Jessen havde 3 store interesser udover sit
arbejde. Afholdssagen, arbejderbevægelsen og børnesagen. Han var

i mange år det samlende midtpunkt i afholdsbevægelsens arbejde i
Vejen, og det løfte, han en gang havde givet, brød han aldrig.
Som barn af et fattigt hjem fik Dines Jessen i en tidlig alder

forståelse for de sociale problemer, og indenfor arbejderbe
vægelsen i Vejen kom han til at udføre et stort og påskønnelses
værdigt arbejde. Det var navnlig børnene, han ofrede sin fritid

på, og mange gamle D.U.I. vil mindes Dines Jessen med taknemmelig

hed. Han byggede en hytte til dem i plantagen ved Gammelby, og

senere rejste han dem et sommerhus på Fanø. Han var børnenes ven
som få, og selv var han taknemmelig for de minder, de gav ham, og
som han gerne berettede om. Da D.S.U. manglede lokale, åbnede

han gæstfrit sit værksted for dem, og mange kopper kaffe blev la

vet på limovnen•
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Dines Jessen var af natur en beskeden mand uden

store fordringer. Da han for nogle år siden måtte opgive hånd
værket på grund af svigtende helbred, overlod han forretningen

til sønnerne og flyttede sammen med sin hustru ned på De gamles
hjem.

Dines Jessen var selv klar over, hvor farlig hans
sygdom var, og at hver dag kunne være den sidste, men man hørte
ham ikke beklage sig, heller ikke over smerter. Han var, lige

til det sidste,

en opmuntring for de mange,

som besøgte ham og

hans hustru, og ikke mindst for de 4 voksne børn, hvoraf de 3

sønner viderefører forretningen*
Dines Jessen har givet sig selv det allerbedste

eftermæle, og det vil blive bevaret i taknemmelighed. Børn: V.A-V.E.
V.A.

ANNA MARIE ENGELBRETH

er født den 12. august 19o7 i Herning. Hun blev gift den 16. maj

I93I med Mathias Steffensen. Han er født den 9• december 19o2

i Seest som søn af skorstensfejer Lars Steffensen og hustru Mar
grethe, og han døde den lo. februar I96I i Kolding.

Bosat: Kløvervej 29, Kolding.

Anna Marie Engelbreth gik i skole i Vejen, og ef

ter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil gifter
målet .
Mathias Steffensen gik i skole i Seest. Han ar

bejdede ved landbruget til sit 2o. år og begyndte derefter som
arbejdsmand. Han har bl.a. arbejdet ved kommunen.
I ægteskabet er børnene: V.A.1.-V.A.2.
V.A.1.

BENT STEFFENSEN

er født den 19- januar 1935 i Kolding. Han er gift med Birgit
Mikkelsen.

Bosat: Kløvervej 19, Kolding.

Bent Steffensen er tømrer.
V.A.2.

LEIF STEFFENSEN

er født den 5- februar 19^7 i Kolding. Han blev gift den 7- no
vember I97I i Kolding med Kirsten Ladegaard Boisen, der er født
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den 24. september 1947 i Frøslev, Bov sogn, som datter af vagt

mester Jacob Lauritzen Boisen og hustru Asta Marie Nicolaisen.
Bosat: Dybendalsvej 67, Vanløse.

Leif Steffensen bestod realeksamen i Kolding og

matematisk studentereksamen fra Kolding gymnasium 1967* Han dimit

teredes som akademiingeniør fra Danmarks ingeniørakademi 1971•

Han indkaldtes derefter til militærtjeneste.
Kirsten Ladegaard Boisen tog realeksamen i Kolding
1964 og besøgte I965 Vejle husholdningsskole. Hun var laborant

elev på Vejle sygehus I966-I969, og siden den 1. januar I969 Har

hun været autoriseret hospitalslaborant på Blegdamshospitalet i
Køb enhavn.

V.B.

VILLY JESSEN

er født den 6. september I9II i Holsted. Han blev gift den 22.

oktober 1934 i København med Lilly Sofie Ahrenkiel Mortensen,
der er født den 4. marts 1917 i Vejrup, Holsted sogn.

Bosat: Rolighedsvej 14, Vejen.

Villy Jessen blev udlært som bygningssnedker den
1. oktober 1928. Han var kasserer i fagforeningen fra 1938 til

1944. Han drev selvstændig virksomhed som snedkermester fra

1944, og 1948 overtog han sammen med sine brødre faderens for
retning, der drives under firmanavnet D. Jessen & Sønner.
Lilly Sofie Ahrenkiel Mortensen gik i skole i

Gørding. Hun fik plads på Hansens hotel i Vejen, hvor hun blev
servitrice og siden har været beskæftiget.
I ægteskabet er børnene: V.B . 1.-V.B . 2.

V.B.l.

ALICE JESSEN

er født den 2o. januar 1935 i Gørding. Hun er gift med Mogens

Nielsen.
Bosat: Bording.

V.B.2.

JONNA AHRENKIEL JESSEN

er født den 3o. juni 1941 i Vejen. Hun blev gift den 16. okto
ber 1965 i Vejen med Aage Kroge Christensen, der er født den
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3. maj 1937 i Skæve som søn af Hans Peter Christensen og hustru
Sørine Marie,
Bosat: Engsvinget 13, Esbjerg,

Jonna Ahrenkiel Jessen gik i skole i Vejen. Senere
gik hun på handelsskole og fik handelsuddannelse.

Aage Kroge Christensen gik i skole i Skæve. Han
blev udlært som maskinarbejder og sejlede derefter et par år

som maskinassistent, hvorefter han læste til maskinmester.
I ægteskabet er børnene: V.B . 2 . a.-V.B . 2 .b .
V.B.2.a.

METTE AHRENKIEL KROGE CHRISTENSEN

er født den 1. februar I966 i Esbjerg.
V.B.2.b.

MAJBRIT AHRENKIEL KROGE CHRISTENSEN

er født den 18. april 197o i Esbjerg.

V.C.

EMIL JESSEN

er født den 18. april 1917 i Vejen. Han blev gift den 7* marts
19^-2 i Vejen med Edith Sønderby, der er født den 6. marts 1912
i Esbjerg som datter af Agnes Sønderby.
Bosat: Grønnegade 11, Vejen.

Emil Jessen gik i skole i Vejen. Han stod i lære
som bygningssnedker 1932-1936 og arbejdede derefter som svend

på Brønds barnevognsfabrik og hos faderen, hvis virksomhed han

overtog sammen med sine brødre i 19^-8. - Emil Jessen har været
medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen i 28 år, heraf 18 år

som formand. Siden 1953 har han været medlem af bestyrelsen for
Ribe amts mesterforening i 8. kreds og formand fra I962. Siden

1966 har han været formand for Ribe amts mesterforenings besty

relse. Han blev formand for Jysk afdelings snedkerudvalg I967
og formand for hovedorganisationen af mesterforeninger i bygge
fagenes snedkerudvalg I968. Han er endvidere medlem af snedker

fagets fællesudvalg, medlem af

håndværksrådets udannelsesud

valg og medlem af håndværksrådets byggefaglige samarbejdsudvalg

samt medlem af fagkomiteen ved Esbjerg tekniske skole.
I ægteskabet er børnene:V.C.1.-V.C.3•
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V.C.l.

KARL SØNDERBY JESSEN

er født den 9- november 19^-3 i Brørup. Han er gift med Linda
Olesen.

Bosat: Violvej 18, Vejen.
V.C.2.

ELISABETH SØNDERBY JESSEN

er født den 22. marts 19^-7 i Vejen. Hun blev gift den 1. decem

ber 1968 i Malt med Hans Ladelund, navneændring fra Sørensen,
der er født den 29* juli 19^-6 i Malt som søn af købmand Einar
Sørensen og hustru Nora Ladelund.

Bosat: Toften 2, Tarp pr. Guldager.

Elisabeth Sønderby Jessen bestod realeksamen, hvor
efter hun blev uddannet som kommuneassistent ved Vejen kommune.
Efter endt uddannelse fik hun ansættelse ved Gelsted kommune og

derefter i Bryndum kommune, og efter kommunernes sammenlægning
med Esbjerg kommune fik hun ansættelse her.
Hans Ladelund bestod realeksamen. Han blev ud

dannet som dekoratør og var elev på Den nordiske dekoratørskole
i Hørning. Han aftjente sin værnepligt som artillerist i Varde,
og efter hjemsendelsen var han en tid ansat ved Colorlux A/S, Es

bjerg. Derefter fik han ansættelse som gravør ved Roald Lund,

Esbjerg.
I ægteskabet er sønnen: V.C.2.a.

V.C.2.a.

MICHAEL LADELUND

er født den I9. april 197° i Esbjerg.

V.C.3.

GUNNAR SØNDERBY JESSEN

er født den 6. maj 1951 i Vejen.

Bosat: Vejen.
Gunnar Sønderby Jessen bestod realeksamen og blev

derefter uddannet som sparekasseassistent.
V.D.

NIELS JESSEN

er gift med Inga Olesen.

Bosat: Vejen.
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V.E.

BØRGE ENGELBRETH JESSEN

er født den 7* december 1923 i Vejen. Han blev gift den 15. no
vember 1952 med Larsy Kirstine Stylsvig Jeppesen, der er født den

19. august I93I i Vejen som datter af vognmand Jeppe Jeppesen og
hustru.
Bosat: Violvej 18, Vejen.

Børge Engelbreth Jessen gik i skole i Vejen. Han
blev udlært som snedker og arbejdede forskellige steder som svend
indtil 19^-8, da han sammen med sine brødre overtog faderens virk

somhed. Værnepligten af tjente han ved C.B.U. 19^4. - Børge Engel
breth Jessen har interesseret sig en del for boksning og har er

hvervet 2 danmarksmesterskaber.
I ægteskabet er datteren: V.E.l.

V.E.l.

LIS JESSEN

er født den 3o. maj 1953 i Vejen.
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ANTONINE MARIE ENGELBRETH

VI.

er født den 7» august I889 i Rind sogn, og hun døde den 3o.
marts 1959 i Ikast. Hun blev gift den 3I. marts I9II i Kølkær
med Peder

Laursen

Pedersen Dyrberg. Han er født den 1. sep

tember 1884 i Over Feldborg, Hadorup sogn, som søn af husmand Mar
tin Pedersen og hustru Johanne Andersen, og han døde den 3o. marts
1959 i Ikast.

Ved Antonine Marie Engelbreths død bragte et
af de lokale blade følgende nekrolog: Fru Marie Dyrberg, Eng
havevej, Ikast, er i går pludselig død under familiebesøg i

Fasterholt. Fru Dyrberg, der blev 69 år, var født Engelbreth
og stammede fra Kølkær. Hun drev i mange år sammen med sin
mand en tobaksforretning i Bredgade i Ikast, hvor hun havde boet

siden sit giftermål for 48 år siden. Hendes mand drev samtidig
vognmandsforretning med lillebil. Tobaksforretningen solgte

de ved krigens udbrud, da det blev vanskeligt at skaffe varer,

men hun vil med taknemmelig blive husket af en stor kunde- og
vennekreds, som et elskværdigt og fint menneske.

I ægteskabet var børnene: VI.A.-VI.B.

VI.A.

MARTIN HENRY DYRBERG

er født den 29• juli 1911» og han døde den 21. december I966
i København. Han var glarmester i København, hvor han døde
ugift.

VI.B.

MARY JENSINE DYHRBERG

er født den 22. marts 1914 i Ikast.
Bosat: Enghavevej 31, Ikast.
Mary Jensine Dyhrberg gik i skole i Ikast. Hun

var hjemme indtil sit 18. år og rejste derefter til København,

hvor hun havde plads i 4 år. Derefter vendte hun tilbage til
Jylland og var i 22 år hos Arnold Hansen. Hun er nu tilskærerske

hos Th. Poulsen, Ikast.

III.A.

NIELS MARINUS ENGELBRETH

er født den 8. december 19o6 i Kølkær. Han blev gift den 27. de
cember 1955 i Arhus med Petrea Kaspersen, der er født den 26. juli
1906 i Holmstoel, Skannerup sogn, som datter af smed Rasmus Kasper

sen og hustru Ane Jensen.

Bosat: Møllestien 59, Århus C.
Niels Marinus Engelbreth gik i skole i Kølkær. Efter

konfirmationen hjalp han til hjemme 1 års tid, hvorefter han tog ud
at tjene. Han havde forskellige pladser som karl og virkede deref
ter i en lang årrække som fodermester. Senere arbejdede han et par

år på et teglværk, og desuden har han haft arbejde i en foderstof
forretning. Han har i en halv snes år arbejdet på Spar-centret.

Petrea Kaspersen gik i skole i Hadsten og Haldum.
Hun havde forskellige pladser ved husgerning og var senere beskæftiget pa en systue i Arhus.
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