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FORORD.
Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident

J.C.

Christensen har engang sagt:
"Det er en ringe slægt,

og det er en ringe slægt,

der ikke har slægtsminder,

der ikke efterlader sig sådanne.

Men den mand og den slægt er endnu ringere,

ne om sine minder,

som ikke vil vær

så de kan gå videre til børn og børnebørn,

slægt efter slægt."

Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet
har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville

men også skabt et eftermæle,

værne om sine minder,

som vil

leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for
kommende generationer.
Under denne synsvinkel bør man først og fremmest

vurdere slægtsbogen,

selv om den selvfølgelig også gerne skul

le være til glæde for den nulevende slægt.

Skulle De imidler

tid under læsningen få den tanke:
"Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens

omtale af en mængde forfædre,

som jeg jo slet ikke har kendt?

Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?"

så husk på,

at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på

fortiden,

og at alt - også en selv - er et produkt af denne

fortid^ Rigsarkivar Johan Hvidtfeld har engang sagt:
"Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede

på forudsætningerne for de mange forskellige,
de evner og tilbøjeligheder,

ofte modstriden

som findes hos den enkelte, må

han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen.

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

— Det er i

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

som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman,

om ens forfædre, minder,

men en samling minder

som kan hjælpe en til midt i den for-
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jagede og rodløse tid at finde et ståsted.

Løb bogén igennem

og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i
dens indhold. De fleste af de personer,

der er omtalt,

er gan

ske vist for længst døde og begravede, men slægtens nulevende

medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag,
ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres tanker,

ord og

handlinger. Færdes man ad gader og veje i slægtens hjemsogne,

så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de sam
me gader og veje,

slægtens gamle har gået. Det er her,

slidt og slæbt for det daglige brød,

de har

og her har de oplevet så

vel mørke som lyse timer.
En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn
eller by, den kommer til at leve i.

Det mærkes måske ikke så

meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led
i den enkeltes liv,

dagene skal lægges sammen i år,

år tæller slægten op i generationer.

og disse

- Ud fra denne synsvin

kel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv,

ke som enkeltperson,

ik

men som et led i kæden af generationer.

Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og sam

tidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit
eget værd.

En døgnvise spår,

at om hundred år er alting glemt,

og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnvi

ser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men til
bage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den

jord,

de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte

at forvalte og give videre.

Til slut skal der rettes en tak til slægtens med

lemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbo
gen er blevet omfattet,

og for den hjælp,

som fra alle si

der er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af
billeder.
JYDSK SLÆGTSFORSKNING.
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ORIENTERING.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første af
snit er anetavle for stamfaderen, medens andet afsnit,

efter

kommeroversigten, bringer en omtale af efterkommere efter sam
me .

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a.

kebøger,

folketællingslister,

teprotokoller,

skifteprotokoller,

justitsprotokoller,

anvendt kir

skøde— og pan-

tingbøger og jordebøger samt

forskellige personal— og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinje er fulgt så langt tilbage,

har været muligt ved hjælp af de bevarende kilder,

som det

og når en

linje standser helt op, må det derfor forståes således,

at en

ten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier fin
des ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det

sogn, hvori de har levet,

ligesom heller ikke deres forslægt

har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne
tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder,

at alle

mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart

derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at
gange denne persons nummer med to,

far har nr.
og 25,

12 og moderen nr.

ane nr.

hvorved altså ane nr.

13, nr.

13’s forældre nr.

6!s

12 T s forældre har nr.

26 og 27 etc.

Hvis man omvendt

vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 3o og 31?
halverer man det lige nummer.

Barnet er altså ane nr.

med nr.

14,

7?

gen nr.

3?

deres barn er nr.

gift med nr.

gift med nr.

24

6,

I5,

så

gift

deres barn i-

2. For overskuelighedens skyld er ved

lagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgår.
Endvidere er der vedlagt en såkaldt sol. Medens den
skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen til

bage i tiden fra stamfaderen (se ovenfor),

giver solen med

stamfaderen i midten en oversigt over hans børn og børnebørn.

I efterkommeroversigten er børnene betegnet med romertal,
mertals børn er betegnet med store bogstaver,

ro

store bogstavers
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børn er betegnet med arabertal,

og arabertals børn er beteg

net med små bogstaver. Man opnår derved,

at enhver person i

efterkommeroversigten får sit eget registreringsnummer,

et

nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen
og dermed for slægtsforbindelsen til alle de øvrige personer.
Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste

enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i for
hold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder i øv

rigt,

at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af op

givne oplysninger fra slægtens medlemmer,

oplysninger som det

ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller
supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt

mangelfuldt,

skyldes dette enten,

der er blevet adspurgt,

at de af slægtens medlemmer,

ikke har vidst mere,

eller at nogle

af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besva
ret .
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IIARTKORN - LANDGILDE.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de af
gifter,

ne.

bønderne ydede i naturalier — landgilde — til godser

De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet

i forhold til 1 td.

sætning til havre,

rug eller byg,

der var ”hårdt” korn i mod

”blødt korn”.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men
normen for den almindelige beregning var følgende:

1

td. hartkorn

1 td.

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

1

tt

gryn eller hvedemel.................... <................. . 2

tt

tt

1

tt

hvede eller ærter.......................... .................

ti

tt

1

tt

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

tt

tt

1

tt

humie............... .......

tt

tt

li
4_

4 læs enghø............................... . . ............... .. .................

1

skp.

tt

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

1

td.

tt

Efter enevældens indførelse 166o indkaldtes jordebø-

gerne,

og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for

alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 166^,

hvori

ejendommene skyldsattes i hartkorn.
Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfær

dig,

idet ligningerne på godserne som nævnt havde været noget

forskellig,

og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af

en matrikel baseret på jordens ydeevne — bonitering — der sat

tes i forhold til arealet og således angav det hartkorn,

der

skulle svares.
Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter

godhed,

enge,

overdrev og skove takseredes efter det udbytte,

de kunne frembringe,

f.eks.

antal af hølæs,

græsning,

svins

olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhver blev ind

draget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnel
sen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kort

lægning 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 jorder—
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nes forbedring m.m.

efterhånden mere og mere uretfærdig,

hvor

for man i årene 18o6-1822 udarbejdede Danmarks sidste matri

kel,

der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen

var denne gang langt mere omhyggelig,

og al agerjorden sat

tes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes
6 1/6 tdr.

korn.

land (a 14.ooo kvadratalen)

til at yde 1 td. hart

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

købing amt 45 tdr.

land til 1 td.

hele landet var 18 tdr.

land pr.

hartkorn.

land og i Ring

Gennemsnittet for

td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvil

ket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte,

dårlige jorders værdi ved opdyrkning,

at de

transportanlæg m.m.

steg

stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig hel

ler ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utids
svarende, hvorfor man i 19o3 vedtog loven om ejendomsskyld,
hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grund

lag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri”, hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modta
ge jorddrottens folk,
holde dem.

heste og hunde i indkvartering og under

Gæsteri havde endnu betydning under Christian

III, men senere tabte det interessen 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 ik

ke 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", betegner den
ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og

rettigheder,

som kronen ved love eller privilegier overdrog

til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå

til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden om
fattede alle faste indtægter af fæstegods — landgilde — og ud
byttet af skov,

jagt,

fiskevand,

forstrandsret,

lyngslet o.s.v.
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og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de

uvisse indtægter af stedsmål,

sagefald m.m. Endelig var myn

digheden over vornede eller stavnsbundne en del af herlighe
den« Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder

som birkeret eller patronatsret til private. Med herligheds
retten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar,

rejse

tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje

afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes be
stemmelse om,

at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyt

tigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbe
holde sig herligheden eller en del deraf,

såsom jagt og fi

skeret.

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen
trolovelse, hvilket var en kirkelig handling,

der før i ti

den gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes
allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende hand
ling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og stør

re betydning,

og ved ordinans af 19*

juni I582 bestemtes det,

at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkeli
ge vielse blev foretaget,

skulle der dog finde trolovelse

sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En så

dan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun

ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præster

ne ”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 bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den e-

gentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolo
velser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4.

januar, men

trolovelsesskikken fortsatte dog — uden at være ægteskabsstif—

tende — og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre

tegn på trolovelsen bar den trolovede — ihvertfald hvis det

var en mere fornem person — en fingerring af guld,
anbragt på fjerde finger,

der blev

"thi viise mestre og læger skriver,

at der ganger en åre fra1 hjertet op til den fjerde finger. "

—lo-

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr.
Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler - en sølvmønt
af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gr.) af værdi 1

rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i h.t. konven

tion mellem de 4 rhinske kurfyrster. Den var oprindelig af
guld, men for at udnytte Tysklands sølvminer, begyndte man

1484 at slå mønten i sølvgylden,

der efter bjergværket Jo—

achimsthal kaldtes joachimsdaler.

Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872.
Den deltes oprindelig efter lybsk møntfod i 3 mark a 16

skilling, men idet småmønten forringedes,

gik der under Fre

derik II 4 mark og til sidst fra 1625 6 mark på 1 rigsda

ler nin specie”

(speciedaler) d.v.s.

en i eet stykke udmøn

tet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4 kroner,

mens 1

rigsdaler sattes til 2 kroner.

I 1618 indførtes kronen,
slettedaler lig med 4 mark,
tes kurantdaler,

der efterhånden betegnes

og under Christian V indfør

der var lig med ca.

4/5 speciedaler,

1813 indførtes rigsbankdaler (lig med % speciedaler).

ne mønt benævnes fra 1854 rigsdaler.

og

Den
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ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard,
tælle lidt om de problemer,

om at for

forskeren møder i sit daglige ar

bejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige
arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for frem

gangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for
en række nulevende personer.

Kildematerialet fra 182o og op til vor tid er så
fyldestgørende,

at det normalt ikke volder forskeren større

vanskelighed med at finde de første slægtsled. Har man en nu
levende persons fødested og år,

indledes undersøgelsen med op

slag i det pågældende sogns kirkebog.

Man kontrollerer,

om de

opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen,

der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring
fra og med I89I giver en række vigtige oplysninger,

Faderens stilling,

deres bopæl,

1925 også faderens alder)

nemlig:

moderens alder (og fra ca.

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 bed

steforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne,
efter I89I giver oplysninger om den afdødes fødested,

der

år og

dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen

lever, hvornår den evt.

er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte olde

forældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 182o , be
gynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot

er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver,

men op

lysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i

samme sogn i generationer,

lettes forskningen naturligvis

meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanske
lige at finde,

og man kan blive nødt til at benytte en ræk

ke sideløbende kilder f.eks.

folketællingslisterne,

der fra

Helgenæs Sogns Kirkebog fra 1680.

Fæstebrev, dateret 1791
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1845 kan give oplysninger om fødested,

samt skøde- og pante-

protokollerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt,
og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de

ikke,

Lægdsrullerne,

der er bevaret fra og med 179°, kan ofte

for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens

navn.
Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage

til sidste halvdel af 17oo-tallet,

og man må være fortrolig

med datidens navne— og opkaldelsesskik.

Indtil ca.

faderens fornavn som regel omdannet til efternavn.

1855 blev

Hed fade

ren Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca.

183o

datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste
og den samme rækkefølge var gældende for

søn morfaderens,

døtrenes vedkommende.

Ofte fik tredie søn og datter henholds

vis farfars fars og farfars mors navn,

ligesom man ofte brug

te opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også
i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem

de var fæstere,

efter stedets præst eller andre af rang og

stand.
Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden

for ægteskabet med "udlagt barnefader”,

der kan være en helt

fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog

også,

at barnefaderen er en fra egnen,

der senere gifter sig

med pigen.
Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogs

føring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Ale
ne i Nørrejylland er bøgerne i 5° sogne gået tabt indtil 1814.

Kirkebogsføringen blev påbudt 1646,

men i en snes tilfælde

går kirkebøger tilbage til 1573* I Nørrejylland er Sønderho

på Fanø fra 1614,

i Ribe fra 1625,

Janderup—Billum fra 1638.

i Kolding fra 1635 og i

Senere kan der være kortere eller

længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da

Brev vedr.Folketælling, 1849
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en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en
eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæsteog skifteprotokoller.

Ofte må man imidlertid konstatere,

arkivalier fra det gods,

at

som de pågældende forfædre har væ

ret fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan
nok generelt siges,

at de større østjyske godskomplekser med

deres bedre gennemførte administration kan opvise det stør
ste antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det

er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vest
jylland opvise en langt tidligere overgang til selveje,

end

tilfældet er i Østjylland.
Skifte— og panteprotokoller blev påbudt i 1738*

Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787,

og 184o med oplysning om navn,

18ol,

183^

alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt

tilbage til 16oo-tallet, må det absolut siges at være hel
digt.

Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne,

præster, proprietærer,

godsejere,

officerer og embedsmænd i

by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kilde

materiale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægts

navn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler,

og drejer det

sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slæg

ten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæi
ske fyrstehuse helt til 3-^oo år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i
sogne— og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske år
bøger,

”Personalhistorisk Tidsskrift”,

”Jydske Samlinger” og

utallig anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stam
tavler,

stater, håndværkerhistorier,

artikler,

degne— og præstehistorier ,

jubilæumsskrifter, avis
og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en

forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder,
selv om det måske intet resultat giver.
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Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaille

ret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og

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

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt ind
tryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale

bag arkivernes mure. Meget privat stof,

der aldrig er blevet

udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for for

skerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland),
i Åbenrå (for Sønderjylland),

i Odense

(for Fyn med øer) og

i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i Kø
benhavn og Statsbiblioteket i Århus,

og alle disse arkiver

bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H.P. Aagaard.

AN E TAVLE

for

JENS HOLM NIELSEN
og
NIELSINE HENRIKKE

børn

PEDERSENs

Ane nr. 2 og 3. Jens Holm Nielsen og Nielsine Henriette

Pedersen

JENS HOLM NIELSEN

Ane 2

der var husmand og murer på Høvids Mark, Tvis sogn,
den 23.

april 1861 på Svenstrup Hede,

de den 9.

er født

og han dø

Sahl sogn,

juli 1919 på Høvids Mark og blev begravet den 15»

juli i Tvis,

58 år gammel.
Han blev fremstillet i kirken den 2o. maj

efter at have været hjemmedøbt den 23»
var pigen Abelone Jensen i Svenstrup,

april 1861.

Gudmor

og faddere var gård

mand Søren Christensen, ungkarl Søren Jensen og Jens Chri
stiansen samt pigen Karen Kirstine Rasmussen i Svenstrup.
Han blev gift den 27*

oktober I885 i Sahl

med

Ane 3

NIELSINE HENRIKKE PEDERSEN
Forlovere ved brylluppet var arbejdsmand Niel

Pedersen, Vinderup,

og Peder Pedersen,

der var gårdmand i

Hasselholt.

Nielsine Henrikke Pedersen er født den 26.
li I869 i Kleve, Nysogn,

og hun døde den 4.

stebro og blev begravet den 11.
bosiddende i Dybbølgade nr.

8,

juni.

ju

juni 192^ i Hol

Hun siges da at være

Holstebro.

Hun blev døbt den 1.

august I869,

og faddere

ved dåben var pigen Mette Marie Pedersen af Sønderby, hus

mand Peder Sand Nielsen ibd.,

gårdmand Niels Chr.

Pedersen

af Brøllund og husmand Niels Andersen af Kleve samt indsid

der Christian Iversen af Sønderby.
Jens Holm Nielsen siges ved vielsen at være
urmager
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NIELS ADSBERG PEDERSEN

Ane 4

er født den 3o.

august 1816 i Riis, Timring sogn. Han ses

ikke fundet død i Sahl, Vinderup eller Tørring i tidsrummet

1870-1938.
Han blev hjemmedøbt den 31•

oktober samme år, båret til

fremstillet i kirken den 13*

dåben af Ædel Indsidder i Morsgård,
mand B.

Schov i Kærgård,

august 1816 og

og faddere var gård

sognefoged og parcellist A. Kir-

kegaard og hustru samt Thomas Aagaard,

der var skolehol

der .
Niels Adsberg Pedersen betegnes i arkivalierne

som husmand på Trælund Mark i Tjørring sogn 1854 og 1861
som husmand i Svenstrup,

Sahl sogn.

Han var gift med

KIRSTINE PAASKESDATTER

Ane 5

Hun er født den 11.

september 182o i Neder

Kjeldsmark, Borbjerg sogn. Hendes død ses ikke fundet ind

ført i kirkebøgerne i Sahl,

Vinderup eller Tjørring i tids

rummet I870—I938.
Hun blev hjemmedøbt. den 11.

september 182o

og fremstilledes i kirken den 5« november samme år. Fadde
re ved dåben var væverpige Karen Sørensdatter,

ren Holm,

smed Jens Sørensen,

gårdmand Sø

skolelærer Kresten Ulsøe og

skrædderpige Karen Poulsdatter, alle af Ryde sogn.

Ane 6

PETER PETERSEN

april 1842 i Solderup, Hostrup sogn,

er født den 9.

og han

døde den I9. december 1899 på Resenvej i Skive sogn og blev

begravet den 22.

december. Han var da arbejdsmand.

Om hans dåb fortæller Hostrup kirkebog:

"Født den 9»
Peter Petersen,

april 1842,

døbt den 22.

april,

ægte søn af hyreinderste Niels Christian Pe

tersen og Henrica Matzen i Solderup — fadderne: Hans As

mus Lorenzen, Jens Petersen Smed og Maren Rasmussen."
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Peter Petersen siges i I869 at være indsidder
i Kleve, Nysogn.
Han var gift med

Ane 7

MARIE KIRSTINE BIRK
Hun er født den 8. august 1843 i Visborg,

døde som enke efter fhv.

og hun

fattiggårdsbestyrer Peter Petersen

den 11. maj 1908 i Mollerup, Rødding sogn,

og blev begravet

den 18. maj.
Hun blev døbt den 3«

september 1843,

og fad

dere var pigen Karen Marie Christensdatter af Visborg,

for

pagter Laursen af Visborggård, Peder Johannes Christensen,

Niels Mortensen og And. Nørgaards hustru af Visborg.
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Ane 8

PEDER MORTENSEN

var daglejer på Kærgård Mark i Timring sogn, Hans fødsel og

død ses ikke indført i Timring sogns kirkebog,

ligesom han

og hans hustru ikke ses opført i Timring sogn ved folketæl

lingen 1834.
Peder Mortensen var gift med

METTE HANSDATTER BRIXHUUS

Ane 9

der er født 1781 i Timring. Hun døde som enke og almisselem
den lo. maj 1863 i Birkmose, Timring sogn,

og blev begravet

den 17* maj.

Om hendes dåb hedder det i Timring kirkebog
1781:

”Dom. VIII p.

trinit

(den 5* august) lod Hans

Pedersen i Brixhuus og hustrue Anne Madsdatter deres datters
dåb publiceres i kirken og blev hun kaldet Mette. Barnets
moster,

Christen Madsens hustru af Worhede, Auflum sogn, bar

barnet — faddere:

Christen Madsen, Anders Trostrups hustru

og Niels Elkier."
Vielsen fandt sted 18o2 og Timring kirkebog
fortæller herom:

”Torsdagen dend 25de marti indskrevet efter
forordningen — Peder Mortensen og Mette Hansdatter Brixhuus.

Forloverne vare Povel i Sønderlund og Hans Brixhuus, viet
5 uger derefter s.a.n

PAASKE NIELSEN

Ane lo

er født 1779 i Aunsberg i Humlum sogn, og han døde den 11.
marts 1841 i Lille Kjeldsmark, Borbjerg sogn, og begravedes
den 21. marts.

Han var da husmand.
Hans dåb fandt sted i 1779 og herom fortæller

Humlum kirkebog:
”Dom,

12.

post trinit (den lo. august) Niels

Aunsberg og hustrue Mette Paaskesdatter deres søn kaldet

Paaske,

gudmor: Jeppe Clostergaards hustrue,

faddere:

Cle-

-19-

men Bramstrup,

Christen Pallesgaard,

Christen Sønderbaks søn

og Clemen Bramstrups kone samt Christen Sønderbacks pige."
Paaske Nielsen blev gift i 1812 med

JOHANNE PEDERSDATTER

Ane 11

der er født 179o.

mark,

Hun døde den 6. marts 1838 i Lille Kjelds-

Borbjerg sogn,

og blev begravet den 18. marts.

Hendes dåb fandt sted den 19* december 179o
i Ryde kirke;

gudmor var S.T. kammerherreinde Sehestedt,

og faddere var S.T. kammerherre Sehestedt,

fuldmægtig sgr.

Lund og Søren Klejnsmed samt Laust Hvolbecks hustru.
Om vielsen fortæller Ryde kirkebog 1812:

"Den 3.

octob.

fremstillede sig ungkarl Paa

ske Nielsen fød i Humlum for sognepræsten med tvende for

lovere Søren Holm og Peder Holm,

som gave forklaring om

at intet var til hinder for ægteskab imellem bemeldte Paa
ske Nielsen og Johanne Pedersdatter af Lille Kjelds Mark,

og at hun haver havt de naturlige kopper, hvorom Paaske
Nielsen ligeledes fremlagde behørig attest dateret Humlum

24.

september 1812 og underskrevet af hans moder Katrine

Paaskesdatter og attesteret af Clemen Bramstrup og Jens

Bierre af Humlum, hvilket forloverne med hænders under—
skrivt bekræftede.
Peder Holm.

Søren Holm."

Efter Paaske Nielsens død blev der afholdt

skifteforretning. Denne har følgende ordlyd:

"Ar 1841 den 24. marts blev af den ordinaire
skifteforvalter overauditør, by— og herredsfoged Petersen på

hans kontor i Holstebro i overværelse af vidnerne N. Rømer
og R. Flenghøj afholdt en skiftesamling i afdøde husmand af

Borbjerg sogn Paaske Nielsens død,

afholdt af sognefogden den 13. ds.,
9,

fol.

efter hvem registrering er

vide skifteprotokol nr.

52. Af den afdødes arvinger vare mødte de myndige søn

ner Niels Paaskesen,

Ff'éderik Paaskesen og Peder Paaskesen.

Som værge for den ældste datter Kathrine beskikkedes gårdmand
Jens Sørensen af Ryde Kirkebye,

der var til stede såvel som

smed Jens Pedersen fra Ølbye, hvilken sidste mødte som værge
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i hvilken egenskab han som dis

for de øvrige umyndige børn,

ses morbroder var mødt for alle børnene ved registreringen,

da den rette fødte værge,
i Resen sogn,

var mødt,

gårdmand Mörten Nielsen af Toftum

der er de umyndiges farbroder og som ligeledes

erklærede,

at han som hørende i en anden jurisdik

tion ønsker sig fritagen for værgemålet.
tillige at have 28 rdlr. r.s.

døde,

de mødende erklærede,

Sidstnævnte angav

(rede sølv) tilgode hos den af

at det vel har været påtænkt at

den afdødes ældste datter Kathrine måtte blive overladt stervbo-

stedet Kjeldmarkshuus i urealiseret tilstand,

for at hun derved

lettere kunde sørge for de to mindste børns opfostring,

da der

kun vil blive liden arv til hver, når det hele skal deles; men

da hun nu har overvejet og de øvrige af familien som i dag vare
mødte deri med hende ere enige,

at det på grund af den på stedet

hvilende gæld vilde blive hende for byrdefuldt at indgå på så
danne

vilkår,

og da derhos værgen Jens Pedersen erklærede,

at

han når han kan få den afdødes udlånte penge 300 rdlr. rede sølv

udbetalte, vil forbinde sig at sørge for såvel de 2de yngste ar

vinger som for den vanføre Peder Paaskesens underhold uden byrde
for fattigvæsenet,

i al fald så længe hans omstændigheder tilla

der ham sådant, begjære de samtlige at såvel boets faste ejendom

me som dets løsøre snarest muligt stilles til bortsalg ved offent
lig auktion,

Vejrum;

da der kun er en panthaver,

skolelærer Henriksen i

fandtes een auktion tilstrækkelig,

onsdagen den 14de april førstkommende kl.

og bestemtes denne til

10 formiddag og bliver

den at bekiendtgiøre på kirkestævne i Borbjerg,

Vejrum og Sahls sogne.

på sædvanlig måde,

Ryde, Hanbjerg,

Conditionerne forfattes af skifteforvalteren

og skifteforvalteren anmodes om at påtage sig

selv realisation eller,

om han foretrækker det,

at overdrage denne

til en pålidelig mand efter hans eget skjønnende. Da de mødende er

klærede sig enige i det tilførte, blev dette ved deres underskrift
bekræftet og forhandlingen tilendebragt.

Jens Sørensen

Mikkel Femhøj

Jens Pedersen Ølbye

Niels Paaskesen Frederik Paaskesen Peder Paaskesen

Morten Nielsen. t!
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Skifteforretningen fortsætter:

"År 1841 don 13dc april blev al overauditør, by—

og herredsfoged Petersen på lians contoir i Holstebroe i overværel
se af vidnerne Søren Hedegaard og R.

Femhøj afholdt skiftesamling

i huusmand Paaske Nielsens boe. Af arvingerne mødte den ældste søn

Niels Paaskesen og på de umyndige arvingers vegne mødte værgen

Jens Pedersen Smed,

hvilke begge erklærede,

at de med hensyn til

at Peder Christian Monbjerg i Sahl er villig til at overtage

stervbostedet ved at udbetale den derpå heftende gæld samt at ud
rede omkostningerne som dermed måtte være forbundne,

tage og sørge for de mindre børns opfostring,

snart er at vente,
datter Kathrine,

og derhos at

efter at han,

som

er indtrådt i ægteskab med den afdødes ældste

anså det fordelagtigen for boet,

at stervbostedet

på foranførte vilkår udlægges ham efter vurderingssum end at det

stilles til auktion,
indbydes stedet,

eftersom han ej er funden villig til der at

og de begjærer derfor,

at den til i morgen beram

mede auktion over den faste ejendom tilbagekaldes eller i alt fald
udsættes

indtil de kunde skaffe de fraværende arvingers tilståelse

for at de ere enige i denne afgørelse af sagen, hvilke erklæringer
de lovede at skaffe inden 14 dage fra dato. På grund heraf tilbage

kaldtes den til i morgen over stedet Kjeldsmarkhuus berammede auk
tion. Det passerede blev underskerevet og dagsforretningen hævet.

S.Hedegaard

C.M.Petersen

Niels Paaskesen

R. Femhøj

Jens Petersen Smed."

Registreringsforretningen har følgende orlyd:
"Ar 1841 den 13de marts mødte på den ordinaire skif

terets vegne sognefoged Søren Hedegaard med 2de tiltagne vitterlig
heds— og vurderingsmænd, nemlig Niels Damgaard og Poul Jensen Hede

gaard,

alle af Borbierg sogn,

for at foretage registrering og vur

dering efter afdøde huusmand Paaske Nielsen i Kieldsmarkhuus. Ved

forretningen var til stede tilsynsværgen for de umyndige Jens Peder
sen Smed fra Ølbye.

Den afdøde efterlader sig 8 børn,

ner og 3 døtre: Niels Paaskesen,
ar gi.,

Peter Paaskesen,

Christian Paaskesen.

nemlig 5 søn

28 år gi., Frederik Paaskesen,

18 år gi«,

Søren Paaskesen,

16 år gi.,

12 år gi., Kathrine Paaskesdatter,

Kirstine Paaskesdatter,

20 år gi.

26

23 år gi.,

og Karen Paaskesdatter,

8 år gi.
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Flere børn eller arvinger har den afdøde ikke efterladt sig,
hvorpå takseringen tog sin fremme som følger:

1 fyrretræsbord med skammel

4 rdlr.

o

mk.

o

2

1 mindre bord

6

1 stol

1 viserværk (ur)
1 j ernb ilæggerkakke1ovn

Nogle skilderier

3
16

-

8

1

En del gamle bøger

8

12

1 dejgtrug

6

1 melkrukke

3

1 sovekammeret

2 planker
Nogle løbe

(kurve)

1 sengested med omhæng

1

dito

2

8

1

8

4

2

1 rødstribet overdyne
1 underdyne

1 hovedpude

1 dito
1 dito
1 lang dito

2 korte dito
1 lang dito

1 bolsters dyne
1 dynevår

1 halsklæde
Den afdødes gangklæder:

1 blå kjole
1 gi.

5

dito

1 grå trøje

8
3

1 stribet dito
1 vest

8
1

1 stribet dito

8

1 par blå bukser

4

1 par læder dito

1

1 par dito

8

12
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12

1 par sorte dito
3 par strømper

1 mk.

1 blårgarns skjorte

2 -

1 gl.

dito

4

1 gl.

hat og et par støvler

8

1 par træsko

12

1 rødt tørklæde

lo

I kælderen:
1 sengested

1 -

1 bordplade

8

3 sorte flasker

1 -

1 hørhegie

4

1 smørkærne

8

3 par gi. karter

6

1 gi.

4

fkiæggemand

noget gi.

jern

2 -

1 træstol

1 -

1 kasse

5

I kjøkkenet:
1 hakkekniv

12

1 hakkebræt

lo

1 fyrretræsbord med fod

2 -

1 ildklemme

1 -

1 skorstensplade

4 -

1 jernrist

4

nogle sorte potter

lo

1 mælkespand

1 -

1 ildfork

8

I brøggerset:

1 kobberkjedel i gruben

3 rdlr.

1 par håndkværne

1

1 kar med stol

-

3 2 -

1 spand

8

På loftet:
2 kar
1 strippe

1

2
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12 sk •

U mk.

1 hakkelseskiste med kniv

8

-

1 sædeløb

6

-

1 sæk

8

-

12

-

8

-

1 fyrfad

6

-

1 spærhage

8

-

8

-

12

-

4

-

1 par stole

6

-

1 ølkrus

U

1 rive m.m.
3 sold

1 -

1 høele

1 -

1 bundt gi.

reb

I kostalden:
1 sortbroget ko

15 rdlr.

1 grå do

12

-

3 -

1 får med lam

2 -

1 do

5 -

1 jerngreb

1 -

Noget gi. vogntøj

2 -

1 bord

1 -

1 lyster
1 slibesten

1 -

2 høeforker

1 -

1 -

1 økse
1 hammer og 1 knibtang
1 kasse med ragelse i

—

Ejendommen med påstående bygninger
af* hartkorn

skpr.

sættes til en værdi af

300

—______________________

hvorefter boets hele værdi opregnes til i alt 373 rdlr.

eller i rigsbankpenge rede sølv 596 rdlr.

5 mk.

11 sk.

o mk.

1^- 2/5 sk.

Mere vidste de tilstedeværende ikke at opgive,

som

kunde være boet til indtægt.
Ved forretningen var til stede den ældste søn Niels

Paaskesen og Jens Pedersen Smed fra Ølby sogn som tilsynsværge

for de umyndige.
Rede penge fandtes ikke, men skulde være sine skyl

dig til Veirum degn eller kirkesanger hr. Henriksen 125 rdlr.
rant,

og ligeledes angav tilsynsværgen Jens Pedersen Smed,

cou

at have
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tilgode i stervboet 187 rdlr.

afdøde i rede penge,

3 mk.,

som han havde lånt den

ligeledes var han skyldig Christen Kiær-

gaard i Ryde lo rdlr.,

og ligeledes var han skyldig til Niels

Troelsen datter i Ryde 2 rdlr.

2 mk.

Mere gæld vidste de tilstedeværende ikke at angive,

hvorpå forretningen blev sluttet og med vore hænders underskrift
bekræftet.
Datum ut supra.
På skifterettens vegne Søren Hedegaard,

sognefoged.

Som tilsynsværge for de umyndige Jens P.
Som vurderingsvidner Niels Damgaard P.

Smed

Hedegaard.M
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NIELS CHRISTIAN PETERSEN

Ane 12

er født den 12.

august 1818 i Vedersø Klit, Vedersø sogn.

Hans død ses ikke fundet indført i Hostrup sogns kirkebog.

Han blev hjemmedøbt den 12.
fremstilledes i kirken den 27.

september samme år.

var Mette Katrine Pedersdatter Lindholdt,

Iver Kløve, Thomas Slot,

august 1818 og

Gudmor

og faddere var

Christen Madsen og Christen Smeds

kone samt Anders Aulums kone.
Niels Christian Petersen blev gift i Hostrup med

Ane 13

HENRICA MATZEN

der er født den 13.

april 1818 i Bylderup. Hun er ikke fun

det død i Hostrup sogns kirkebog.

Hendes dåb fandt sted den 17.

april 1818 i

Bylderup, og faddere var Catharina Peters i Bylderup,

Ca

tharina Maria Eickelson i Lendemark og Niss Johannsen Beck

i Bylderup.

Trolovelsen fandt sted den 22.
og det oplyses da,

januar 1842

at Niels Christian Petersen var tjene

stekarl i Solderup.

Ane 14

THOMAS HANSEN BIRK

der var teglbrændermester i Visborg, er ikke fundet gift i
Visborg eller omliggende sognes kirkebøger i tidsrummet 18251843,

ligesom han heller ikke ses opført i Visborg sogn ved

folketællingen 1845 •
Thomas Hansen Birk var gift med

Ane 15

METTE MARIE BRANDT

hvis forhold er ukendte,
dåb.

idet hun kun kendes fra datterens
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HANS PEDERSEN BRIXHUUS

Ane 18

er født 17^6 i Brixhus, Timring sogn,

og han døde den 6. maj

18o4 samme sted.
Hans dåb fandt sted den 6.

januar 17^-6 i Tim

ring.
Hans Pedersen Brixhuus blev trolovet den 8.

august I779 og den 23.

september samme år viet i Timring kir

ke til

ANNE MADSDATTER

Ane 19

der er født omkring 17^-6. Hun døde i I806 som almisselem,
60 år gammel,

april i Timring.

og blev begravet den 12.

Hun er antagelig født i Avlumhus, Avlum sogn, men dette kan
ikke verificeres,

da Avlum sogns kirkebog først begynder 17^+8.

NIELS NIELSEN AUNSBERG

Ane 2o

der også nævnes med tilnavnet Schanderborg, var gårdfæster i
Aunsberg, Humlum sogn. Hans fødselsdato kan ikke påvises,

i-

det Humlum sogns kirkebog er defekt. Han blev begravet den

13.

januar 1811 i Humlum,

6^ år gammel.

Skodborg-Vandfuld herreders skifteprotokol 18o5—

1811,

B 77 B - 183,

folio 305 fortæller følgende:

"År 1811 den 29»

januar blev i anledning af huus

mand Niels Nielsen Aunsberg i Humlum hans dødsfald indleveret
en skrivelse fra arvingerne, hvorved de intet forlanger i arv

efter den afdøde,

og i anledning heraf bliver intet skifte

hold at foretage."

Niels Nielsen Aunsberg blev trolovet den 3«
tember 1778 og viet den I5.

Ane 21

september isamme år til

CHATRINE PAASKESDATTER

Hun er født 17^2,

Humlum sogn,

sep

og hun døde den 23.

juni 1816 i Aunsberg,

som enke efter Niels Nielsen Aunsberg,

da nævnes som boelsmand,

og blev begravet den 3o*

der

juni.
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Chatrine Paaskesdatters dåb fandt sted den 27*

maj 17^2 i Humlum kirke;

gudmor var N.N. Pedersdatter,

og

faddere var Morten Pedersen, Niels Madtzen og Maren Christens-

datter.

Ane 22

PEDER CHRISTIANSEN HOLM

er født 17^4,

og han døde den 25.

mark,

juli 1819 i Lille Kjelds—

Borbjerg sogn,og begravedes den 1.

august. Han var da

af tægt smand.

Ryde sogns kirkebog oplyser, at han blev døbt
den 8. november 17^;

gudmor var Bodil Schytte,

og faddere

var Anders Gade, Karen i Kærbygård, Anders Ulsøe,

Jens Hol—

bech og Kiersten ibid.
Peder Christiansen Holm blev gift anden gang
den 18. november 1788

Ane 23

i Borbjerg med

KAREN PAASKESDATTER

hvis fødselsdato ikke kan påvises i Avlum sogns kirkebog,

denne er defekt,

da

ligesom hendes fødsel heller ikke er fun

det i Borbjerg og Rydes kirkebøger indtil 1759-

Ifølge Ryde sogns kirkebog blev Karen Paaskes
datter begravet den 12.

59 år gammel.

juli 18o75

Vielsesdatoen for Peder Christiansen Holms før

ste ægteskab er ikke fundet,

ligesom hans første kones død

ikke er indført i Borbjerg kirkebog.

Ane 24

’

PEDER PEDERSEN (SAND)

er født 1785 i Vedersø Klit, Vedersø sogn,
sted den 8.

og han døde

samme

juli 185^ som aftægtsmand hos sønnen Peder Peder

sen Sand og blev begravet den 16.

det i kirkebogen:

juli.

Om hans død

hedder

”Døde af alderdom efter 11 ugers sygdom,

de sig selv ubevidst."

dø
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Peder Pedersen (Sand)s dåb fandt sted den
13.

marts I785.
Han blev gift 1811 i Nysogn med

Ane 25

KAREN PEDERSDATTER

der er født 1783 i Hovvig, Nysogn,

i Vedersø Klit, Vedersø sogn,
dersen,

og hun døde den 5*

maj 1857

som aftægtsenke efter Peder Pe

der da betegnes som landmand,
Hun blev døbt den 21.

og begravedes den 12. maj.

september 1783,

båret

til dåben af Christen Mortensens hustru, Maren Torbensdatter
ibid.,

og faddere var Niels Holch i Nr. Røjklit,

Christen Jensen,

Jens Andersens hustru

og Else Sørensdatter,

Christen Høst,

Maren Christensdatter

alle 4 af Hovvig.

Om vielsen hedder det i Ny- og Gammelsogn kir
kebog:

” I følge forordningen af 4de januar 1799 mødte
undertegnede 2de mænd som forlovere for Peder Pedersen Sand
af Vedersø sogn og Karen Pedersdatter af Houvig.

— Fornævnte

2de mænd indestår herved at intet i nogen måde af hvad loven

foreskriver findes fra enten af siderne som kan hindre for
nævnte personers forehavende ægteskab.
personer,

- Ligesom og mernævnte

efter ovenanførte 2de mænds vidnesbyrd,

havt de naturlige børnekopper,

- tilstår.

begge har

-

Peder Larsen
Niels Laursen fra Klitten.

Holmsland den
21de septb.

1811. "
Peder Pedersen (Sand),

fisker i Vedersø klit, fÿk

1811 af moderen udstedt følgende skøde:

”Underskrevne enke Maren Pedersdatter i

sogn tilstår herved at have solgt og afhændet,
herved sælger,

Vedersø

ligesom jeg og

skiøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger

til min søn Peder Pedersen og hans arvinger mit ejende sted i
Vedersø sogn,

Hind herred, Ringkjøbing amt,

hovedgårds takst,

tighed,

1 skp.

2 lo/2o alb.,

af hartkorn frie

alt med samme ret og ret

som det mig til ejendom er overdraget af forrige Aabergs
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ejer efter derpå meddelte skiøde under 2.

juni 18ol og ting

lyst ved Ulfborg-Hind lierreders ret den lo.

for kiøbesumma 100 rdlr.,
er min gæld til den aim.

og betaler,
100 rdlr.

juni næstefter,

skriver eet hundrede rigsdaler,

som

enkekasse og som min søn tilsvarer

og da min søn således har betalt mig kiøbesummen

så skal fornævnte sted med påstående bygninger og

tilhørende ejendomme samt stedets besætning inden og uden
dørre, herefter tilhøre fornævnte min søn Peder Pedersen som

et uigenkaldeligt køb,

til evindelig arv og ejendom,

han iøvrigt opfylder den imellem os under dags dato,

imod at

om mit

ophold af stedet oprettede opholdskontrakt.

Til stadfæstelse haver jeg dette mit skiøde,
som til tinge må læses uden varsel,

egenhændig underskrevet

i 2de mænds overværelse til vitterlighed.
Vedersøe den 2ode martii 1811
Maren Pedersdatter

Som laugværge

Ole Jensen Christen Olesen
Til vitterlighed
Nør Peder Bang

Jens Olesen.

Om denne handel er intet imellem os eller andre

på vore vegne skriftlig forfattet,

det kan når forlanges bee-

diges.

Ut supra
Den herved afhændede parcel nr.

1 skp.

2 1/2 alb.,

approbation af 9*

158, hartkorn

stemmer overens med det kgl. rentekammers
juli 1803 og følgelig haves herfra intet i-

mod dette skiødes tinglæsning at erindre.

Ringkiøbing amtshus den lo.

G.T. hr.

april 1811

amtm. N. Rosenørns fraværelse,

efter ordre

J. Kjølbye."

Følgende obligation ses udstedt af Peder Pedersen

Sand :
”Underskrevne Peder Pedersen Sand ejer og beboer
af et sted på klitten i Vedersø sogn,

gjør hermed vitterligt, at

jeg er skyldig til S.F. hr. kammerråd og herredsfoged Møller til
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Højriis, herr overbefalingsmand Lassen til Aaberg og hr. Lassen

til Lindholm,

den summa 225 rdlr.

som de mig lånt haver; hvilken

capital med renter og alle af lånet gående omkostninger,
med forpligter mig og arvinger,

jeg her—

skadesløs at udbetale creditorer-

ne eller arvinger det års Viborg snapsting,

samme med et halvt

års opsigelse fra een af siderne vorder løskøndiget,

og det god

betalingstid. Til sikkerhed for capitalen, renter og omkostnin

ger pantsætter jeg med første prioritet en engparcel nr.loo,

folklodden kaldet af Aaberg hovedgårds ejendomme, hartkorn 1 skp.
2 alb.

og med anden prioritet næstefter 110 rdlr.,

der den kgl.

som jeg skyl

enkekasse på 1. prioritet, mit ejende sted på klit

ten i Vedersø sogn, hovedgårds takst 1 skp.

2 % alb. med bygninger,

begge dele med herligheder og rettigheder således som jeg ejer sam
me.

Sålænge pengene hos mig er indestående svarer jeg deraf årlig

rente 4 pct.
Denne min udgivne obligation

må læses til tinge

uden varsel.
Skreven på Sindholm den 14de marts 1811

Peder Pedersen Sand,

med ført pen

Til vitterlighed som overværende

I.C.Vestrup

Iflg.

Jep Nielsen.

forordningen af 5-

januar 1813 skal alle

på disse lydende forskrivelser omskrives til rigsdaler,

thi bli

ver denne obligations summa omskreven til 78 3/4 rigsbankdaler

seddelværdi, for hvilken den herefter gælder og forrentes summen
årlig i seddelværdi efter forordningens 25de artikel.

Ligesom og

samme bliver uopsagt fra creditors side i den tid bemeldte forord
ning bestemmer.

Aaberg den 6te apriil 1813"
Da Peder Pedersen (Sand)

afstod sin ejendom til

sønnen Peder Pedersen, blev der oprettet følgende skøde:
”Underskrevne Peder Pedersen Sand af Vedersø sogn

tilstår herved og vitterliggør at have solgt og overdraget,

li

gesom jeg herved aldeles bortskøder til min søn Peder Pedersen

Sand, mit hidtil ejende og påboende sted i Vedersø sogn med på
stående bygninger tilligemed inventarium af hartkorn fri hoved—
gåtds takst,

1 skp.

gi. matrikel 2 skpr.

2 fjdk.

1

alb. ,

1 fjdk.

1-J alb.

og nye matrikel

så følger og med i samme handel al min

besætning, ud og indboe,

110 rdlr.

uden undtagelse, alt for kiøbesum

og aftægt til mig og min kone Karen Pedersdatter

vor livstid efter den i dag mellem os oprettede opholdskon—

trakt.

Og da nu køberen bemeldte min søn Peder Pedersen

Sand har berigtiget købesummen samt

forpligtet sig og efterkom

mende ejere til at opfylde bemeldte imellem os i dag oprettede

opholdskontrakt,

så skal det herved solgte tilhøre ham og hans

arvinger med de samme rettigheder,
har ejet samme,

pligter og byrder,

som jeg

og forøvrigt under min faste hjemmel efter lo

ven. Det bemærkes,

at hartkornet ingensinde må anvendes til ho

vedgårds complettering eller til deraf at drives hoverie,

og at

der af det solgte svares rytterhestepenge til Aabergs ejer.
Til bekræftelse under min hånd i vidners overvæ
relse.

Skrevet i Ringkjøbing den $te October 1846
Peder Pedersen Sand,

med ført pen

Til vitterlighed

Bertelsen

Søren Holmgaard.”

Den i skøde omtalte aftægtskontrakt har følgende

orlyd:
”Opholdskontrakt oprettet imellem undertegnede Pe

der Pedersen Sand og hustru Karen Pedersdatter som aftægtstagere
og søn Peder Pedersen Sand af Vedersø som aftægtsgiver.
1. Da jeg Peder Pedersen Sand ved skiøde af dags

dato er blevet ejer af min faders sted,

så har jeg derved forplig

tet mig til at give bemeldte min fader Peder Pedersen Sand og moder
følgende aftægt og underholdning deres livstid.
2. Aftægtsfolkene skal have mad og mål med aftægts—

givejren og nyder alt at spise og drücke lige så godt som aftægts
givejren og hans familie nyder samme og må intet af spisevarer el
î
1er drikke låse for dem;ligeledes gives aftægtsfolkene af stedets

samt en forsvarlig sengs klæder og 1 spand,

stol/,

1 bænk og årlig 1 pund tælle,

af samme slags,

5 potter tjære,

1 bord,

1 læs tørv

som aftægtsgiveren selv bruger til 8 snese pr.

læs san|^ 2 klyne a 3o snese.

nr 4 og 1 rdlr.

1 bailie,

12 karduser tobak af Ringkjøbings

courant i penge;

alt leveret til tiderne,

som

1
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aftægtsfolkene måtte behøve og forlange samme.

Så skal aftægts

giveren også være forpligtet til efter 4 års tilsigelse på en
tid af året,

som kan være passende, at indrette til beboelse for

aftægtsfolkene i den vestre ende af våningshuset på 2 fag,
alen med loft,

kelovn,

vinduer og dørre,

1 skorsten og kjøkken,

1 sengested,

ca. 4

1 jernbilæggerkak-

indrettet således at aftægtsfolke

ne kan være tjent med at leve i samme,

dersom de måtte ønske det«

Denne huslejlighed holder aftægtsgiveren i fremtiden i forsvarlig
stand, ud- og indvendig. Aftægtsgiverens søster Maren Pedersdatter,

som nu er 26 år, skal i sygdomstilfælde have tilhold i fødestedet
i 8 år at regne fra dato,

såfremt hun forbliver i ugift

stand, men

ellers ikke.
3* I sygdoms- og alderdomstilfælde skal aftægtsgi
veren gå aftægtsfolkene til hånde med pleje og opvartning,

såle

des som forsvareSjOg efter døden give demen hæderlig begravelse

efter egnens skik og brug,

imod at han da erholder alle aftægts

folkenes efterladenskaber uden undtagelse.
4. Aftægtsfolkene skal være forpligtet til at for

rette det arbejde,

de kan og vil gøre for aftægtsgiveren,

have lov til at arbejde for andre,
arbejde,

og ikke

men de må ikke pålægges noget

der overstiger deres kræfter. Dersom aftægtsmanden først

ved døden afgår, bortfalder leverancen af tobak.
For det stemplede papirs skyld ansættes den her an

førte aftægt til 20 rdlr.

årlig og ansat for en periode af 5 år

for ialt 100 rdlr., begravelse og husholdningspræstationerne een
gang alle ansættes til 4o rdlr.
Til sikkerhed for den her bestemte aftægt m.m. pant

sætter jeg Peder Pedersen Sand det mig ved skiøde af dagsdato til

hørende sted i Vedersø sogn med påstående bygninger og tilliggende
jordeiendomme af hartkorn fri hovedgårds takst gi. matr.

2 skpr.

1 f jdk.

l-J alb.

mærkes,

at hartkornet ikke må anvendes til hovedgårds complettering

i nye matrikel 1 skp.

næst efter 110 rdlr.,

2 f jdk.

I1J7 alb. , hvortil be

som hefter på l.ste pant til den aim.

enke

kasse .
Til bekræftelse under vore hænder i vidners overvæ

relse.
Skrevet i Ringkjøbing den $te October 1846
Som aftægtstager Peder Pedersen Sand,
Som aftægtsgiver Peder Pedersen Sand.”

med ført pen
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Anmærkning:

Peder Pedersen den ældre har kun tinglæst ad
komst på 1 skp.

2 ? alb.

og er ejeren pligtig til, når Aabergs

hovedparcel udparcelleres i 2 år årligen at gøre 2 dages pligt

arbejde uden betaling.
På ejendommen hefter desuden til brødrene Lassen
og kammerråd Møller 78

rdlr. rede sølv. Vel er under den lo.

marts 1843 læst en deklaration fra enkefru Lassen,
te gæld er betalt,

at sidstnævn

men efter denne findes ingen befrielse til at

udslette den af pantebogen.
Kummel.”
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NIELS CHRISTIAN MATZEN

Ane 26

var indsidder i Bylderup by og sogn.

Hans fødsel

er ikke fun

det indført i kirkebøgerne i lokaliteterne Hygum i tidsrummet
1758—1796,

ligesom hans død forgæves er søgt i Bylderup i tids

rummet I830-I869.
Niels Christian Matzen blev gift den 18.

august

1812 i Bylderup med

Ane 27

KIRSTINA MARIA KNUTZEN

der er født den

oktober I78I i Bylderup,

og det formodes,

at hun endnu levede 18^2.
Hun blev hjemmedøbt den 4.

stillet i kirken den 7.

oktober I78I og frem

oktober samme år. Faddere, var Ellen

Pouls fra Galsted, Agerskov sogn,

og Ester Lorentzensdatter
o

fra Solderup samt Poul Jepsen fra Arslev.
Kirstina Maria Knutzen blev gift første gang
den 11.

juli I80I i Bylderup med tjenestekarl Hinrich Carl

Andresen, hvis død ikke findes indført i Bylderup sogns kir
kebog.
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Ane 36

PEDER VAIN BRIXHUUS

der boede i Brixhus, Timring sogn,

Ane 37

N.N.

der blev begravet den 9.

Ane 38

var gift med

juni 1782 i Timring,

7 o år gammel.

MADS N.N.
Der ses ingen Mads af Avlumhus opført som død

i Avlum sogns kirkebog i tidsrummet 1758—179°•

Han var gift med

Ane 39

ANE JENSDATTER

der utvivlsomt er identisk med den Ane Jensdatter i Avlumhus,

der døde den 31* maj 1782 efter 2o års sengeleje,
og som blev begravet den 5*

Ane 4o

82 år gammel,

juni.

NIELS SCHANDERBORG

hvis forhold Humlum sogns kirkebog intet fortæller om var
gift med

Ane 41

N.N.

der ifølge kirkebogen blev begravet i Humlum den 18.

Ane 42

januar 1784

PAASKE MADSEN
Hans fødsel og død er forgæves søgt i Humlum

kirkebog. Denne oplyser

Ane 43

imidlertid,

at han 1738 blev viet til

MAREN PEDERSDATTER

hvis forhold er ukendte.

Parret blev viet den I5. marts I738 i Humlum,

og

forlovere var Niels Christensen, Niels Madsen og Mads Christen-

sen
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Ane 44

CHRISTIAN HOLM
er forgæves søgt født i Ryde

der også kaldes Christian Sand,
i tidsrummet 17o4-1723,

ligesom hans død forgæves er søgt i

Ryde og Borbjerg sognes kirkebøger i tidsrummet 1744—18ol.

Han blev gift den 16.

Ane 45

KAREN NIELSDATTER

der formodentlig
Karen,

' Ane 46

august 1741 i Ryde med

er identisk med den Niels Jensøns datter

der blev kristnet ”fer.

3tia nativitas”

17o4 i Ryde.

PAASKE CHRISTENSEN

blev begravet den 11.

april I78I i Borbjerg,

72 år gammel.

Arkivalierne fortæller intet om hans ægteskab.

Ane 48

PEDER KNUDSEN

der boede i Vedersø Klit, Vedersø sogn,

folketællingen I787 i Vedersø.

ses ikke opført ved

Han er ikke fundet død i

Vedersø sogn, hvis kirkebog først begynder 1815*
Peder Knudsen var gift med

Ane 49

MAREN PEDERSDATTER

hvis forhold er ukendte. Ved folketællingen I787 i Vedersø

er hun ikke opført.

Ane 50

PEDER FRANDSEN

boede i Howig, Nysogn. Hans fødsel er

ikke registreret i

Ny- og Gammelsogns kirkebog i tidsrummet 1735-1744,

men kir

at han døde den 8. marts 1823 i Hovvig og

kebogen oplyser,

begravedes den 16. marts,

83 år gammel. Dødsårsagen var al

derdomssvækkelse .
Ved folketællingen I787 i Hovvig,

Nysogn

nævne s :

Peder Frandsen, manden,

Anne Nielsdatter, konen,
Karen,

en datter,

4 år.

48 år, husmand og fisker.
4o år. Begge i første ægteskab
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Han blev trolovet den 1. maj 1776 og den 23.
juni samme år viet til

ANNE NIELSDATTER

Ane 51

Forlovere ved brylluppet var Chresten Mortensen
og Iver Andersen.

Hun er født 1745 i Nysogn,

september 1831 i Hovvig, Nysogn

og hun døde den 16.

og blev begravet den 2o.

september. Hun angives da at være 94 år gammel og af bonde
standen, Dødsårsagen var alderdomssvaghed.

Hendes dåb fandt sted den 9- maj 1745;
var jomfru Bagges,

gudmor

og faddere var Lauritz Hansen, Jesper

Lauritzen, Maren Hansdatter, Maren Ifversdatter og Kirsten
Christensdatter.

MATZ ERIKSEN

Ane 52

der var husmand i Hygum var gift med

Ane 53

MAREN NIELSDATTER

hvis forhold er ukendte.

KNUD PETERSEN

Ane 54

der var gårdmand og smed i Bylderup by og sogn,
i Sejling,

er født 1751

og han døde 18o6 i Bylderup.
Han blev døbt den 1.

august 1751? båret til

dåben af madamme Liime udi præstegården,
Lauridtzøn af Sejrup,

Christian Jørgensøn,

i præstegården, Niels Sørensøn,

Gregers Rasmussøn

Søren Andersens søn, Anne

Jensdaatter, Jens Nielsøns hustru,
sten Virklunds hustru,

og faddere var Niels

Maren Sørensdaatter og Chri

alle udi Sejling.

Knud Petersen blev gift den 24.

juni 1775 i

Bylderup med

Ane 55

ANNA MARIA RUDOLPHSDATTER

Forlovere ved brylluppet var Matthies Hansen

i Bylderup og Jacob Hansen.

Hun er født 175° i Bylderup,

og hun døde samme

sted 1816.
Hun blev døbt den

oktober 175°*

faddere

ved dåben var Ann Nises, Ellin Christens og Marta Tomsens.
Knud Petersen opgives i arkivalierne at være
tjenestekarl ved vielsen.

-^o-

NIELS HANSEN

Ane lo2

boede i Holmsland sogn. Hans død er

ikke indført i Holmsland

sogns kirkebog i tidsrummet 17^5~18o4,

ligesom hans vielse

forgæves er eftersøgt i Ny- og Gammelsogns kirkebog,

som først

begynder 1732.

PEDER KNUDSØN

Ane lo8

er formodentlig identisk med den Peder Snedker,
gravet den 3o*

januar 18o3 i Sejling,

der blev be

7o år gammel.

Peder Knudsøn blev trolovet den 28.
og viet den 29.

april 17^3

oktober samme år i Sejling til

ANNE PEDERSDATTER

Ane lo9

Hun er født 1722 i Sejling,
juni 1765,

og hun døde samme sted den 5*

^3 år og 1 måned gammel.

Hendes dåb fandt sted den 3. april 1722;
var præstens hustru,

ding,

gudmor

og faddere var Nes Jensen, Anders Sin

Peder Larsen, Anne Nielsdatter og Anne Sørensdatter,

alle af Sejling.
Sejling kirkebog oplyser,

blev trolovet anden gang den 18.

at Peder Knudsøn

august I765 og senere vi

et til Inger Christensdatter af Sejling. Hun blev begravet
den 4.

mel .

juli I800 i Sejling,

6^ år

3 måneder og 1 uge gam
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Ane llo

RUDOLPH JOSIASSEN

hvis fødsel forgæves er søgt i lokaliteterne

Øster Alslev

i tidsrummet I696-I718 må formodentlig være død i tiden 175^-

1793- Arkivalierne oplyser,

at han endnu levede 175^,

da han

fik en søn Hans begravet.

Han blev gift den 24. november 1741 i Bylderup
med

Ane 111

ANNA MARGRETHA HANSDATTER

der er født 1722 i Bylderup. Hun døde samme sted 1793.
Hun blev døbt den 18.

ved dåben var Karen Pers,

februar 1722.

Fadderne

Christen Jereks datter i Solderup

og Nis Knudsen,
Ved Anna Margretha Hansdatters dødsindførelse

oplyser kirkebogen,

at hun er datter af Hans Erichsen og Ma

ren Pouls. Hun døde den 4. marts og begravedes den 17. marts

1793. Hun var enke efter Rudolph Josiassen i Heetz og efter

lod sig 5 børn: En søn Josias,

Knud Petersen i Lendemark,
rer Poul Hansen i Bøgvad,

datteren Maria,

en datter Kierstina,
datteren Maren,

Christopher Lorenzen i Fårhus,

gift med smed

gift med tøm

gift med husmand

og sønnen Paul.
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Ane 218

PEDER SØRENSEN SINDING

er født omkring 1684 i Sejling og begravedes den 26. marts

1743 samme sted,

59 år gammel.

Peder Sørensen Sinding blev trolovet den 13.
juli 1715 °S den 6.

Ane 219

november samme år viet i Sejling til

ANNA JENSDATTER’

Om hende fortæller Sejling kirkebog 1755î
”Dom.

palmarum (Palmesøndag)

Anna Jensdatter af Seiling gi.

Ane 222

blev begravet

79 år".

HANS ERICKSEN

der var kådner (husmand) i Heds, Bylderup sogn, var gift med

Ane 223

MAREN POULSDATTER

hvis forhold er ukendte.

-43-

Ane 436

SØFREN SINDING

der ved sin død også kaldes Søren Jensen, var gårdfæster i
Sejling. Han blev begravet den 29.

september 1723 i Sejling

1 en alder af 76 år.
Ved matrikuleringen 1688 for Hids herred,

Sej—

ling sogn og by,opgives Søfren Sinding at have halvpart i

gård nr. 6. Gårdens gamle hartkorn var 3 tdr.
2 alb.

og det nye hartkorn var 2 tdr.

3 skp.

3 skp.
2 fjdk.

2 fjdk.
1 alb.

Søfren Sinding var gift med

Ane 437

ANNE PEDERSDATTER

hvis død forgæves er søgt fundet i tidsrummet I690—1751.

EFTERKOMMERE
efter
JENS HOLM NIELSEN
og hustru

NIELSINE HENRIKKE

PEDERSEN

I. Nielsine Kirstine Nielsen og Kristen Nielsen Jepsens
ejendom

I.A. Anna Bolette Jepsen
og Alfred Chr. Jensen

I.A.l. Verner K. P. Jensen med familie

I.A. 2. Ove Chr. Jensens møbelfabrik

I.A.2. Ove Chr. Jensen og hustru

I.A.2.a.- c. Jan,

I.A. 3. Aase Kirstine Jensen og Herluf Pedersen

Pia og Mette Hedegaard Jensen

I.A.3.a.~ c. Flemming,
Mogens og Gitte Pedersen

I. A. 5. Mogens Andersens ejendom

• •A. 5. Grethe Jensen og
Mogens Andersen

I. B. Otto Kristiansens ejendom

I. B.-5. Bente Kristiansen

I.C. Alfred Lunds tidligere ejendom i Vrads

I.B.5.a. Jan Kristiansen

w.

I. D. Gudrun Andrea Jepsen og Karl Martinus Jakobsen
med børn og svigersøn

I.D. 2. Peder K. Jakobsen
med familie

I. E. Kr. Nielsen Jepsen og hustru

I.F.2. Krista Elvira ’Pedersen og Leif Aage Jensen med søn

I. G. Niels Jepsen med familie

I.G.l. Asta Johanne Jepsen

I. G. 2.

Elon Kr. Jepsen

I. G. 3. Niels Harry Jepsen

I. G. 4.

Erik Henning Jepsen

I. G. 5.

Erna Irene Jepsen

I. H. Harald Kr. Jepsens tidligere ejendom "Hvidtfeldtgård"

I. H. Harald Kr. Jepsen med famili«-

I. H. 1. Else Marie Valeur
Jepsen

I.K. Elon Richard Jepsen

I.H.2. Kristen Valeur Jepsen

I. L. Ove Rasmussens ejendom

I.H.3. Poul Valeur Jepsen

I. L. Elin Rigmor Jepsen og Ove Rasmussen

I. L. 4.

Flemming Rasmussen

I.M.l. Birger Jepsen Larsen

I.M.2.

Elin Jepsen Larsen
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I.

NIELSINE KIRSTINE NIELSEN

er født den 15*

september 1886,

og hun døde den 29» maj 1966

i Torum. Hun blev gift den 12. november 19o7 i Rettrup med

Kristen Nielsen Jepsen.
Rettrup,

Han er født den 11. november 1873 i

og han døde den 5« maj 19^4.

Bosat: Rettrup pr.

Skive.

Kristen Nielsen Jepsen var landmand.

I ægteskabet er børnene:

I.A.-I.N.

ANNA BOLETTE JEPSEN

I.A.

er født den 29.

juli 19o8 i Rettrup.

Hun blev gift den 5«

ju

li 1931 i Brøndum med Alfred Christian Jensen. Han er født den

15.

september 19o8 i Rødding i Sønderjylland som søn af tøm

rer Peter Jensen og hustru Marie.Kjestrup,

og han døde den lo.

juni 1968 på Holstebro sygehus.
Bosat: Vesterled,

Sevel pr. Vinderup.

Anna Bolette Jepsen gik i skole i Rettrup.

Efter skolegangen hjalp hun til hjemme indtil sit 17.

år,

hvorefter hun havde forskellige huslige pladser indtil gif

termålet,

afbrudt af et 3 måneders ophold på Krabbesholm høj

skole .

Alfred Christian Jensen gennemgik almindelig

folkeskoleuddannelse. Efter konfirmationen kom han i skoma
gerlære i Holsted,

og efter endt læretid var han beskæftiget

som skomager i Glejbjerg indtil 1935,
vel og etablerede

eget værksted,

som han drev indtil sin død.

I ægteskabet er børnene:

I.A.l.

er født den 4.

da han flyttede til Se

I.A.1.-I.A.5•

VERNER KRISTEN PEDER JENSEN

januar 1932 i Endrup. Han blev gift den 18.

november I967 i Skive med Gerda Marie Mortensen,

der er født

den 18. november 1944 i Resen som datter af husmand Kristen

Laigaard Mortensen og hustru Ellen Margrethe Nielsen.

Bosat: Hellebækvej 365,

Helsingør.
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Verner Kristen Peder Jensen gik i skole i Se

vel. Efter endt skolegang stod han 2 år i skomagerlære hos

faderen, hvorefter han arbejdede 1 år ved landbruget. Han
vendte derpå tilbage til faderens skomagerværksted, hvor han

var beskæftiget det følgende år. Den 1.

januar 195° fik han

ansættelse som post ved Vinderup postvæsen. Sin værnepligt

aftjente han 1952-1954 i Viborg.

- Verner Kristen Peder Jensen

virker nu som overpostbud. Han har været aktiv sportsmand.
Gerda Marie Mortensen gik i Resen skole, hvor
hun bestod realeksamen. Hun er kontoruddannet indenfor post
væsenet og virker som postassistent.

I ægteskabet er sønnen:

I.A.l.a.

ALFRED JENSEN

er født den 29.

I.A.2.

I.A.l.a.

december 1971 i Helsingør.

OVE CHRISTIAN JENSEN

er født den 7. marts 1934 i Endrup.

Han blev gift den 27.

september 1957 i Sevel med Ellen Marie Hedegaard,
født den 21.

der er

februar 1937 i Sevel som datter af gårdejer Pe

der Hedegaard og hustru Edel Kirstine Christensen.
Bosat:

Industrivej 18, Avlum.

Ove Christian Jensen gik i skole 8 år i Se

vel.

Han er udlært møbelsnedker i Sevel,

og efter endt læ

retid fortsatte han 1^- år som svend i Sevel, hvorefter han
indkaldtes til militærtjeneste,

som han aftjente i Holste

bro I955-I957. Efter hjemsendelsen fra militæret var han be

skæftiget som svend 4 år i Møldrup.

I I96I købte han en ned—

o

lagt skole i Alstrup ved Ørting,

som han omdannede til mø

belf abrikb Denne afhændede han i I968,

da han byggede fa

brik i Avlum.

Ellen Marie Hedegaard gik i skole i Nørstoft,
hvorefter hun var beskæftiget ved husligt arbejde indtil

-U6-

giftermålet. I 1957 var hun elev på Tommerup højskole.

Siden

ægtefællen har oprettet fabrik har hun stået for kontorarbej
det på denne.
I ægteskabet er børnene:

I.A.2.a.

JAN HEDEGAARD JENSEN

er født den 2.

I.A.2.b.

I.A.2.a.—I.A.2.c.

juli 1958 i Møldrup.

PIA HEDEGAARD JENSEN

er født den 3. marts 196I i Møldrup.

I.A.2.C.

METTE HEDEGAARD JENSEN

er født den 31.

I.A.3.

august I966 på Odder sygehus.

AASE KIRSTINE JENSEN

er født den lo.

Hun blev gift den 19*

februar 1937 i Sevel.

oktober 1957 i Sevel kirke med Herluf Pedersen,

den 2.

der er født

august 193^ i Borbjerg som søn af Niels Peder Peder

sen og hustru Nina Kirstine Christensen.
Bosat:

Skarrild skole,

Skarrild.

Aase Kirstine Jensen gik i skole i Sevel, hvor
efter hun var beskæftiget ved husligt arbejde indtil gifter

målet. Under mandens studietid arbejdede hun et års tid på
B & 0 i Struer, hvorefter hun havde hjemmearbejde fra samme

fabrik.

Herluf Pedersen dimitteredes som lærer fra
Nr. Nissum seminarium I962. Fra 19^2 til 19^3 virkede han som

lærer i Egernsund og 1963—1967 i Hee, hvorefter han var før

stelærer i Præstkær fra I967 til 197o,

da han blev ansat som

førstelærer ved Skarrild skole, hvor han siden 1972 har væ

ret skoleinspektør.
I ægteskabet er børnene:

I.A.3.a.

FLEMMING PEDERSEN

er født den 5*

februar I962 i Lemvig.

I.A.3«a.—I.A.3•c.
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I-A.3.b.

MOGENS PEDERSEN

er født den 25* marts 1964 i Hee.

I. A. 3. c .

GITTE PEDERSEN

er født den 11.

september I969 i Brørup.

VILLY JENSEN

I.A.4.

er født den 29.

december 1939 i Sevel.

Han er gift med Olga

Hedegaard.

Bosat:

Lerholm pr. Avlum.

Villy Jensen er landmand

I.A.5.

GRETHE JENSEN

er født den 3.

april 1944 i Sevel. Hun blev gift den 2o.

li 1968 i Arhus med Mogens Andersen,

ju

der er født den 17* a~

pril 1944 i Videbæk som søn af Chr. Andersen og hustru Mette

Vestergaard.
Bosat:

Fyrkatvej 1, Arhus N.

Grethe Jensen bestod realeksamen fra Vinderup

realskole i960. Efter 1 år i huset påbegyndte hun uddannelse
til fritidspædagog,

som hun afsluttede i I967, hvorefter hun

fik ansættelse på fritidshjem i Odense,og den 1.

januar I969

kom hun til Espergærde på et fritidshjem. Den 1.

august 1971

påbegyndte Grethe Jensen studenterkursus i Århus.

Mogens Andersen bestod realeksamen fra Katrine—
bjergskolen i Århus, hvorefter han kom i maskinarbejderlære
hos Sabroe & Co. A/S i Århus.

I I965 begyndte han at læse ved

Odense teknikum, hvorfra han dimitteredes I968 som maskinin

geniør med skibsbygning som speciale. Efter endt eksamen fik
han ansættelse som maskiningeniør på Helsingør skibsværft ind
til 1969,

da han blev udviklingsingeniør på en plastfabrik,
o

hvorefter han kom til Arhus flydedok som ingeniør indenfor

skibsbygning

og fortsat er beskæftiget der. Hans store inte

resse er sejlsport.
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ASTRID NIELSINE JEPSEN

I.B.

er født den 27-

gift den 19.
sen,

juli I9I0 i Rettrup,

Brøndum sogn.

Hun blev

april 1935 i Brøndum kirke med Otto Kristian

der er født den 14.

juli 191° i Stokholm,

Sahl sogn,

som søn af landmand Martinus Kristiansen og hustru Inger

Olsen.
Bosat:

Sepstrup pr.

Skive.

Astrid Nielsine Jepsen gik i skole i Rettrup,

og efter skolegangen virkede hun som karl hjemme indtil sit
19.

år, hvorefter hun frekventerede Krabbesholm højskole i

3 måneder. Efter højskoleopholdet blev hun uddannet ved hus
gerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Ef

ter giftermålet har hun virket som rengøringsassistent i lo

år på Hjerl Hedes museum.

- Astrid Nielsine Jepsen har væ

ret i bestyrelsen for ungdomsforeningen.

Otto Kristiansen gik i skole i Hvidemose.

Han

blev uddannet ved landbruget og var beskæftiget ved dette
indtil giftermålet,

hvorefter han virkede som arbejdsmand

et års tid. Han forpagtede derpå en ejendom i 5 år,

og efter

forpagtningens ophør købte han selv gård og drev denne ind
til 1957, da han afhændede den og flyttede til Hjerl Hede,

hvor han var bosiddende i lo år.

i Ejsing,

Han overtog derefter en gård

som han solgte nogle år senere, hvorefter han boede

to forskellige steder,

inden han flyttede til sin nuværende

bopæl.

I ægteskabet er børnene: I.B.1.—I.B.5*
I.B.l.

KNUD ERIK MARTINUS KRISTIANSEN

er født den 15*

september 1936 i Sevel.

Han er gift med Ag

nete Margrete Vad Jensen, der er født den 29.

september 1935

i Sevel som datter af gårdejer Peder Vad Jensen og hustru
Mette Kirstine Damsgaard.
Bosat:

Lundhede Mark pr.

Skive.

Knud Erik Martinus Kristiansen er landmand.

I ægteskabet er børnene;

I.B.1.a.—I.B.1.d.
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I. B.1.a.

KURT KRISTIANSEN

er født den lo.

EVA KRISTIANSEN

I.B.l.b.

er født den lo.

august 1958 i Sevel.

KENT KRISTIANSEN

I.B.l.c.

er født den 15*

august I96I i Estvad.

JOHN KRISTIANSEN

I.B.l.d.

er født den 26.

september I965 i Estvad.

ANNE LISE KRISTIANSEN

I.B.2.

er født den 25.
gift den 8.

berg,

oktober 1957 i Sevel.

april 1939 i Jattrup,

juli I96I i Sevel kirke med Tage Verner Lind

der er født den 17*

vel sogn,

Sevel sogn. Hun blev

september 1932 i Sepstrup,

Se

som søn af Anders Peder Lindberg og hustru.

Bosat:

Sepstrup pr.

Skive.

Tage Verner Lindberg er uddannet ved land
bruget og overtog I96I sin fødegård.
I ægteskabet er sønnen:

I.B.2.a.

PER LINDBERG

er født den 12.

I.B.3.

I.B.2.a.

september I967 i Odense.

BODIL KRISTIANSEN

er født den 31. maj 1941 i Sevel.

Hun er gift med lærer

Søren Dengsø Nielsen.
Bosat: Ribisvej 8, Tarm.

I.B.4.

INGA KRISTINE KRISTIANSEN

er født den 16.

16.

januar 1946 i Sahl sogn. Hun blev gift den

maj 1970 i Skive med John Andersen,

der er født den 17.

december 1945 i Arhus som søn af specialarbejder Jens An—

-5o

dersen og hustru Elly Nielsen.
Bosat:

Havrevej 3, Dommerby pr.

Skive.

Inga Kristine Kristiansen gik i skole i Sahl
og Sevel,

og efter skolegangen kom hun ud at tjene på landet

i ly år, hvorefter hun fik ansættelse på Ramsing central 1

år og derefter på Sevel central ca.
var hun i huset i Norge et par år.

1 år. I tiden derefter
Efter hjemkomsten til Dan

mark var hun beskæftiget på B & O’s afdeling i Skive og sene

re på Metallic, hvor hun måtte holde op på grund af sygdom.

John Andersen bestod realeksamen i Skive. Ef

ter endt skolegang kom han i lære som sætter hos Rounborg

A/S,

Skive. Efter at have udstået sin læretid fik han an

sættelse på Skive folkeblad, hvor han fortsat virker.

- John

Andersen interesserer sig for musik og har de sidste 7-8 år
virket som musiker i sin fritid.

Han har selv startet "John

nys kvartet”,
I ægteskabet er sønnen:

I.B.^.a.

TORBEN ANDERSEN

er født den 3*

I.B.5.

I.B.^.a.

april 1971 på Skive sygehus.

BENTE KRISTIANSEN

ør født den 23*

december 19^7 i Sahl sogn. Hun er gift med

Hans Olsen;.

Bosat:

Granvænget 38,

Skive.

•

Bente Kristiansen gennemgik almindelig folkeskole
uddannelse i Sevel,

hvorefter hun var beskæftiget ved husligt

arbejde -g- år. Derefter virkede hun som servitrice på Sevel kro
i 2% år, hvorpå hun fik plads på Ejsing hvilehjem.

Senere var

Bente Kristiansen på fabrik i Esbjerg samt Århus og nu i Skive.
Hans Olesen er specialarbejder.

Søn:

I.B.5.a.
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I.B.5•a.

JAN KRISTIANSEN

er født den 5» maj I968 på Skive sygehus.

EDEL MARIE JEPSEN

I.C.

er født den 22.

gift den I5.

juni 1912 i Rettrup,

Brøndum sogn. Hun blev

januar 1937 i Brøndum kirke med Alfred Lund,

der er født den 16.

december 191° i Sejrup, Thyregod sogn,

som søn af gårdejer Marinus Lund og hustru Johanne R. Karoli

ne Friis.
Bosat:

Skolegade 11, Tørring.

Edel Marie Jepsen gik i skole i Rettrup. Efter
skolegangen opholdt hun sig hjemme indtil sit I7.

år,

hvor

efter hun havde forskellige pladser på landet, hvor hun del
tog i arbejdet såvel inde som ude.

- Edel Marie Jepsen har

været i bestyrelsen for gymnastikforeninger? i Brøndum og Hvid

bjerg.
Alfred Lund gik i skole iNørup

og Vesterlund.

Han er uddannet ved landbruget og var beskæftiget ved dette
på forskellige gårde indtil 1933,

da han tog hjem og pas

sede faderens gård i 4 år. I 1937 købte han selv gård i Kol—
lemorten og drev denne til 19^2,

da han købte en anden

gård i Giudsted. Denne afhændede han 195° og overtog deref

ter en gård i Vrads,

som han I962 overdrog til sønnen. Ef

ter at have afstået sin ejendom har Alfred Lund været be
skæftiget ved forskelligt arbejde. Han har været brandfo

ged 6—7 år i Vrads samt været i bestyrelsen for Nørre—Sne
de brandkasse, hvor han stadig er tillidsmand.

I ægteskabet er børnene:

I.C.1.—I.C.4.

MARINUS LUND

I.C.l.
er født den 2.

januar 1939 i Kollemorten,

Øster Nykirke sogn.

Han blev gift den 2U. november I962 i Træden med Inger Have
Johansen,
birk sogn,

der er født den 28. november 19^3 i Vestbirk,
som datter af gårdejer Ove Johansen og hustru

Øst
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Johanne Marie Have.

Bosat; Rosengade 17,

Brædstrup.

Marinus Lund gik i skole i Giudsted og Vrads
og var senere elev på Vesterlund ungdomsskole i 5 måneder«

Han er uddannet ved landbruget dels ude og dels hjemme.
værnepligt aftjente han i Viborg,

Sin

og efter hjemsendelsen fik

han beskæftigelse på kødfoderfabrikkens værksted i Løsning,

hvor han var i 3 år.
han drev til I967,

I I96I overtog han faderens gård,

som

da han afhændede den og fik ansættelse

som montør på Brædstrup sygehus.

- Marinus Lund har været

i bestyrelsen for Bryrup gymnastikforening samt Nørre-Snede

brandkasse.

Inger Have Johansen gennemgik almindelig fol
keskoleuddannelse i Grædstrup og besøgte senere Vesterlund

ungdomsskole i 5 måneder. Hun er uddannet ved husgerning.

Siden I967 har Inger Have Johansen været beskæftiget som
sygehjælper på Brædstrup sygehus.

I ægteskabet er børnene:

ELSE MARTE LUND

T.C.l.a.

er født den 26.

I.C.l.b.

I.C.1.a.—I.C.1.b.

april 1964 i Vrads.

SVEND ERIK LUND

er født den 2o. november I966 i Vrads.

I.C.2.

ELLY JEPSEN LUND

er født den 23*

juli 1941 i Øster Nykirke. Hun er gift med

gartner Evald Poulsen.
Bosat: Brædstrup.

NANNA JEPSEN LUND

I.C.3.
er født den 5*

september 1947 i Giudsted, Ejstrup sogn. Hun

blev gift den 29. marts I969 i Tørring med Verner Chri

stensen, der er født den 5*

le sogn,

juli 1942 i Nørskov,

Lindebal—

som søn af husmand Christian Elmer Christensen og

hustru Kristine K.

Svingholm Jensen.
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Bosat:

Jernbanegade,

Thyregod.

Nanna Jepsen Lund gik i skole i Vrads og Bry

rup. Efter skolegangen var hun beskæftiget i huset,
som stue- og kokkepige og var senere på fabrik.

bl.a.

I 1968 rej

ste hun med sin mand til Grønland og opholdt sig der ca.
ar.

Fra den 1.

februar og til den 2o.

3/4

juni I969 har hun ar

bejdet på en systue i Tørring.
Verner Christensen gik i skole i Nørskov,

og

efter skolegangen opholdt han sig hjemme i 2 år, hvorefter

han kom i tømrerlære hos Richard Andersen i Kollemorten.

Efter at have udstået sin læretid indkaldtes han til mili
tærtjeneste,

som han aftjente i Randers 1963* Efter hjem

sendelsen fra militæret vendte han tilbage til sin læreme
ster indtil 1965,

der i ca.

da han rejste til Grønland og opholdt sig

8 måneder,

hvorefter han kom tilbage til Dan

mark og arbejdede forskellige steder. En tid arbejdede han

også i Sverige,

og i I967 tog han atter til Grønland,

han var til 1969,

afbrudt af et ophold i Danmark.

Verner Christensen startede den 8.

hvor

-

maj I969 selvstændig

tømrer— og snedkerforretning i Thyregod.

I ægteskabet er datteren: I.C.3»a.

I.C.3.a.

LONE LUND CHRISTENSEN

er født den 12.

I.C.4,

januar 197o i Thyregod.

AASE JEPSEN LUND

er født den 6.

august 19^9 i Giudsted.

Hun er gift med me

kaniker Bent Jensen.

Bosat: Give.

I.D.

GUDRUN ANDREA JEPSEN

er født den 29»

januar 1914 i Rettrup, Brøndum sogn. Hun

blev gift den 7« november 1942 i Rønninge med Karl Marti
nus Jakobsen, der er født den 1.

februar I906 i Holmstrup

som søn af baneformand Jakob Peter Jakobsen og hustru Maren

Johanne Christensen.
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Langeskov.

Bosat: llonrietteve j 12,

Gudrun Andrea Jepsen gik i skole i Rettrup og
Harre. Efter skolegangen kom hun ud at tjene på landet ind

til giftermålet og virkede både som karl og pige.
Karl Martinus Jakobsen gik i skole i Assens og

Langeskov,

og efter skolegangen fik han beskæftigelse på

træskof abrikken i Langeskov i ca.

ly år, hvorefter han ar

bejdede ved landbruget i forskellige pladser indtil sit 25.

ar,

da han fik ansættelse som savskærer på Lange skov værk

tøj sf abrik, hvor han har været siden.

— Karl Martinus Ja

cobsen har været i bestyrelsen for Langeskov idrætsfore
ning samt loo-mandsforeningen.

I ægteskabet er børnene:

I.D.l.

I.D.1.—IoD.3.

TOVE JAKOBSEN

er født den 11.

august 1944 i Rønninge.

ninge med Kurt Enggaard Rasmussen,

Hun blev gift i Røn-

der er født den lo.

janu

ar 1943 i Herrested som søn af snedker Niels Peder Rasmussen
og hustru Ellen Betty Jepsen.

Bosat:

Sanderumvej 45,

Fruens Bøge.

Tove Jakobsen gennemgik almindelig folkeskole
uddannelse. Efter skolegangen var hun beskæftiget ved husligt

arbejde 1 år, hvorefter hun kom i damefrisørlære i Odense og

fortsatte der 1 år efter at hun havde udstået sin læretid,
hvorefter hun købte paryk-atelieret,

som blev drevet side

løbende med frisørsalonen. Tove Jakobsen har siden overtagel

sen af paryk-atelieret drevet dette.

Kurt Enggaard Rasmussen gennemgik almindelig
folkeskoleuddannelse,

og efter skolegangen blev han udlært

som herrefrisør i Odense. Efter at have aftjent sin værne
pligt vendte han tilbage til sin læremester,
virket siden.

I ægteskabet er sønnen:

I.D.l.a

hvor han har

I. D. 1. a.

BRIAN ENGGAA RD RASMUS SEN

er født den 28.

I. D. 2 .

juni 197o i Odense.

PEDER KRISTEN JAKOBSEN

er født den 13«

marts 19^7 i Rønninge. Han blev gift den 19.

december 197o i Krogsbølle med Jytte Lilian Bendiksen,
er født den lo.

der

juli 1951 i Bårdesø, Krogsbølle sogn,, som

datter af entreprenør Erik Anker Bendiksen og hustru Else
Marie Hansen,

Bosat:

Strandvejen 98,

Otterup.

Peder Kristen Jakobsen gik i skole i Lange

skov. Efter skolegangen arbejdede han 1 år ved landbru
get, hvorefter han kom på fabrik i Langeskov et års tid,

og vendte derpå atter tilbage til landbruget indtil sit
18.

år. Derefter begyndte han som chauffør hos vognmand

Peter Danielsen i Langeskov og var der i

år. Han blev

derefter chauffør for DSB i Odense og er fortsat beskæfti
get der.

Jytte Lilian Bendiksen gik i skole i Bårdesø og
i

Krogsbølle centralskole, hvor hun bestod realeksamen.

Efter endt skolegang arbejdede hun nogle måneder på fa
brik, hvorefter hun blev kontoruddannet på Otterup revi

sionskontor, hvor hun stadig har ansættelse. Under sin læ
retid bestod hun handelseksamen fra Tietgenskolen i Odense.

T ægteskabet er sønnen: I.D.2.a.

I.D.2.a.

DENNIS JAKOBSEN

er født den 17®

I.D.3.

april 1971 på Bogense sygehus.

BENT JAKOBSEN

er født den 12. marts 195^ i Rønninge.

Bosat:

Henriettevej 12,

Langeskov.

Bent Jakobsen udgik af 9. klasse fra Lange
skov skole, hvorefter han lærte frisørfaget. Indenfor sit

fag har han deltaget i adskillige konkurrencer. Den 6.
cember 197o fik. han tildelt 2.

de

præmie ved Fynsk mesterskabs
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konkurrence og den 26.

april 1971

præmie ved Danmarks

mester skabet , hvorefter han blev udtaget til at deltage i
Nordisk mesterskab i Finland, hvor han fik 3. præmie. Den

2o.

januar 1972 indkaldtes han til marinen.

KRISTIAN NIELSEN JEPSEN

I.E.
er født den 5»

juni 1915 i Ret trup,

Brøndum sogn.

Ilan blev

gift den 2^1. maj 19^+2 i Fløstrup med Esther Kristine Peder

sen,

der er født den 6.

maj 1922 i Fløstrup sogn som dat

ter af slagtermester Martin Pedersen og hustru Marie Kir
stine Klausen.

\
Bosat:

Bondemosen, Ullerslev pr. Nyborg.

Kristian Nielsen Jepsen gik i skole i Retog efter skolegangen blev han uddannet ved landbru

trup,
get.

Senere købte han ejendom i Fløstrup og drev denne til

1968, hvorpå han de følgende 2 år var beskæftiget ved et

andet erhverv. Derefter købte han sin nuhavende ejendom.
Esther Kristine Pedersen gik i skole i Langt—

ved,

og efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning

indtil giftermålet.

I ægteskabet er datteren:

I.E.l.

I.E.l.

ALICE JEPSEN

er født den 22. maj 19^7 i København. Hun blev gift den 9»

april 1966 i Fløstrup med Kjeld Lyshøj Larsen,

der er født

den 8. maj 19^+1 i Røjle som søn af murer Svend Aage Lys

høj Larsen og hustru Elisabeth E. K.

Bosat: Dærupgård pr.

Henningsen.

Glamsbjerg.

Alice Jensen gik i skole i Langtved og i Ker

teminde, hvor hun bestod realeksamen. Hun er kontoruddan
net .

Kjeld Lyshøj Larsen gik i skole i Vejlby,
efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget.

værnepligt aftjente han I959-I960 i Høvelte,

og

Sin

og 1963-196^

var han elev på Dalum landbrugsskole. Fra I967 og til den
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1.

april 1971 var Kjeld Lyshøj Larsen bestyrer på gården

"Margård", hvorefter han købte sin nuhavende gård.

I ægteskabet er børnene:

JENS LYSHØJ LARSEN

I.E.l.a.

er født den 16.

I.E.l.b.

IoE.l.a.—I.E.l.b.

september I968 i Middelfart.

HEIDI LYSHØJ LARSEN

september 197o i Middelfart.

er født den 4.

ELNA KRISTIANE JEPSEN

I.F.

var gift med Frode Pedersen. Han er født den 16.
1914 i Thise,

september

og han døde den 25© maj I963 i Nykøbing M.

Bosat: Mamrelund lo, Nykøbing M.
Frode Pedersen var arbejdsmand.

I ægteskabet er børnene:

I. F.l.

ELSE KATRINE PEDERSEN

er født den 21.
II.

I.F.1.—I.F.3•

september 1938 i Oddense. Hun blev gift den

februar I962 med Bent Ove Nielsen,

der er født den 11.

november 1939 i Møborg som søn af landmand Ernst Chr. Niel
sen og hustru Asta Johanne Christensen.
Bosat: Lomborg Mejeriby pr.

Lemvig.

Else Katrine Pedersen gik i skole i Vinderup

og Nykøbing M. Efter skolegangen arbejdede hun ved for

skelligt indtil giftermålet.

Bent Ove Nielsen gik i skole i Nees,

og efter

endt skolegang arbejdede han ved landbruget indtil 1958,
da han indkaldtes til militærtjeneste.

Senere har han væ

ret beskæftiget som fisker i en årrække og er nu vejfor

mand.

I ægteskabet er børnene;

I.F.l.a.

I.F.1.a.-I.F.1.d.

MA.I-BRIT NIELSEN

er født den I5.

august I962 i Hvide Sande.
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I.F.leb.

LILLIAN NIELSEN

er født den 19*

I.F.l.c.

juni 1964 i Hvide Sande.

FLEMMING NIELSEN

er født den 24.

I.F.l.d.

juni 1965*

BIRGER NIELSEN

er født den 3o.

I.F.2.

juni I969 i Nees.

KRISTA ELVIRA PEDERSEN

er født den lo. november 1941 i Rettrup,

Brøndum sogn. Hun

blev gift den 28. marts 197o i Nykøbing M. med Leif Aage
Jensen,

der er født den 17.

december 1944 i Nykøbing Mo

som

søn af tømrer Svend Aage Jensen og hustru Alma Nielsen.

Bosat: Klingenbergsgade 42, Nykøbing M.
Krista Elvira Pedersen gik i skole i Vinde—

rup og Nykøbing M.,

og efter skolegangen arbejdede hun

forskellige steder.
Leif Aage Jensen er tømrer.

I.F.2.a.

I ægteskabet er sønnen:

KIM JENSEN

I.F.2.a.

juli 197° i Nykøbing M.

er født den 6.

I.F.3.

KRISTEN JEPSEN PEDERSEN

er født den 14.

april 1945 i Ramsing sogn. Han blev gift

i Nees kirke med Elin Solveig Nielsen,

der er født den 24.

maj 1947 i Nees sogn som datter af landmand Ernst Kristi

an Nielsen og hustru Asta Johanne Christensen,

Bosat: Markedsgade 72, Nykøbing M.
Kristen Jepsen Pedersen udgik af 8. klasse fra

Nykøbing folke— og realskole. Den 1.

august I96I kom han i

smede— og maskinarbejderlære på Limfjordsøsters-Kompagniet ,

Nykøbing M. ,

og efter at være blevet udlært den lo

december

1965 fortsatte han som svend i 2 måneder, hvorefter han ind—
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kaldtes til militærtjeneste ved hærens tekniske korps i

Fredericia. Efter hjemsendelsen fra militæret fik han igen
ansættelse ved Limfjordsøsters—Kompagniet i 2 måneder, hvor

efter han begyndte at arbejde ved G-lyngøre fiskeindustri,
hvor han var i 3 år. Han har nu ansættelse som reparatør på

Morsø andelsslagteri.

— Kristen Jepsen Pedersen har i 5 år

været assisterende leder for Nykøbing fritidsklub.

Elin Solveig Nielsen gik i skole i Nees og

var senere elev på Staby efterskole. Hun er uddannet ved

husgerning og har i 3 år været ved dette

i Hvide Sande.

Fra 1967 og indtil giftermålet har Elin Solveig Nielsen væ
ret beskæftiget på Glyngøre fiskeindustri.

Siden 1971 har

hun virket som hjemmehjælper og husmoderafløser.

I ægteskabet er datteren: I.F.3*a.

I.F.3©a©

CHARLOTTE BETINA PEDERSEN
februar I969 i Nykøbing M.

er født den 4.

NIELS JEPSEN

I.G.

er født den 27.

juni I916 i Rettrup,

Brøndum sogn. Han blev

gift den 2o. november 1951 i Ejsing med Emma Olsen,

der er

født den 31. marts 1931 i Ejsing som datter af Albertine Ol

sen.
Bosat: Egebjerg pr.

Vinderup.

Niels Jepsen gik i skole i Rettrup, Efter sko
le 'angen blev han uddannet ved landbruget dels hjemme og dels
i forskellige pladser,

og 194o-1941 frekventerede han Krab—

beshnlm højskole. Det første år efter giftermålet var han be
styrer på en gård på Fyn, hvorefter han selv købte gård i Tvær

mose,

som han drev i 11 år. Derefter købte han sin nuhaven

de ejendom,

som er på 18 tdr.

land.

- Niels Jepsen er i be

styrelsen for den radikale vælgerforening.
Emma Olsen gik i skole i Egebjerg, Hun hjalp

til hjemme indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene:

I.G.1.-I.G.5•
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ASTA JOHANNE JEPSEN

I.G.l.

er født den 26.

august 19^9 i Tværmose.

Bosat: Nørregade 1,

Vinderup.

Asta Johanne Jepsen er syerske.

ELON KRISTIAN JEPSEN

I.G.2.

er født den 3. maj 1952 i Fløstrup.
Bosat:

Skovlund mejeri pr. Vinderup.

Elon Kristian Jepsen er mejerist.

NIELS HARRY JEPSEN

I.G.3.

er født den 25*

april 1953 i Tværmose.

Bosat: Damsgård Mølle pr.

Ovtrup.

Niels Harry Jepsen er mejerist.

ERIK HENNING JEPSEN

I.G.4.

er født den 3o.

april 1957 i Tværmose.

ERNA IRENE JEPSEN

I.G.5.

er født den 27.

august 1965 i Egebjerg.

HARALD KRISTIAN JEPSEN

I.H.

er født den 8. november 1917 i Rettrup, Brøndum sogn.
blev gift den 12.

Kragh,

Han

december 19^7 i Randers med Elisa Valeur

der er født den 18. december 1921 i Asferg sogn som

datter af repræsentant Chresten Kragh og hustru Botilde Ani

ne Grøn.

Bosat: Viborgvej 5Ä, Løgstrup.
Harald Kristian Jepsen gik i skole i Rettrup

og Hem,

og under skolegangen tjente han et års tid som hjord

dreng. Han er uddannet ved landbruget i forskellige pladser
og har i en periode virket som fodermester.
tog han sit fødehjem og drev dette til 19^7*
han '"Hvidtfeldtgård" i Ejsing,

Som 23—årig over
Senere købte

som han havde i 4 år, hvor

efter han byttede denne med en gård i Iljerm,

som han eje —

-Öl

de en vinter, hvorpå han købte en gård i Majgårde og var i

besiddelse af denne i 4 år. Efter afhændelse af denne gård
købte han en ejendom på 12 tdr.

boede der i 11 år.

land ved Hjarbæk fjord og

På grund af sygdom holdt Harald Kristian

Jepsen op med at drive landbrug og blev måleraflæser. Han
virker nu som postbud.

Siden 19Ö8 har han boet på et ned

lagt cementstøberi. Han har været i bestyrelsen for vand
værket og senere kasserer. Desuden har han også været i be

styrelsen for hesteforsikringen og forsamlingshuset.
Elisa Valeur Kragh gik i skole i Asferg,

og

efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning i for

skellige pladser.
mand.

Siden den 1.

I 1946 blev hun husbestyrerinde for sin
oktober I969 har Elisa Valeur Kragh væ

ret kirkebetjent i Fiskbæk.

I ægteskabet er børnene: I.H.l.-I.H.3.

ELSE MARIE VALEUR JEPSEN

I.Hol.

er født den 26.

august 1948 i Ejsing.

Bosat: Blichersvej 99

Grenå.

Else Marie Valeur Jepsen er smørrebrødsjomfru

I.H. 2.

KRISTEN VALEUR JEPSEN

er født den 28.

I.H.3.

februar 195° i Ejsing. Han er mekaniker.

POUL VALEUR JEPSEN

er født den 15*

I.J.
døde som barn.

april 195^ i Hjarbæk.

ELIN JEPSEN
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ToK.

ELON RICHARD JEPSEN

er født den 7«

september 192o i Brøndum.

Bosat: Vrads pr. Bryrup.
Elon Richard Jepsen gik i skole i Rettrup og
Hem.

Som 11-årig kom han ud at tjene på landet og fortsat

te efter konfirmationen ved landbruget.
gård i Egebjerg,

som han drev til 1953,

I 195° købte han en
da han overtog en

anden gård i Hinnerup. Denne afhændede han 195^ og fik be

skæftigelse som fodermester.
arbejder i Vrads.

Siden 1958 har han været skov

— Elon Richard Jepsen er i bestyrelsen

for Vrads vandværk.
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I.L.

ELIN RIGMOR JEPSEN

er født den 28.

oktober 1921 i Rettrup, Brøndum sogn. Hun

blev gift den 13.
er født den lo.

juni 1943 i Brøndum med Ove Rasmussen,

der

april 1918 i Gudme som søn af husmand Lau

rits Rasmussen og hustru Julie Hellesen.

Bosat: Kertinge Bygade 11, Kerteminde.
Elin Rigmor Jepsen gik i skole i Rettrup. Efter
skolegangen virkede hun som husassistent i Langeskov 1 år,

hvorefter hun fik beskæftigelse i Fløstrup brugsforening ind

til giftermålet.

Ove Rasmussen gik i skole i Langtved og Ullers
lev i 8 år, hvorefter han kom i bagerlære i Odense. Efter
endt læretid har han virket som svend forskellige steder.

I 19^3 købte han selv bageri i Kerteminde og drev dette i
6 år, hvorefter han købte et bageri i Gislev. Efter 4 års

forløb solgte han det og købte sit nuhavende bageri.

I ægteskabet er børnene:

I.L.l.

I.L.1.—I.L.4.

ERIK RASMUSSEN

er født den 15«

oktober 1944 i Kerteminde. Han er gift med

Betty Jensen.

Bosat: Hundslevgyden 95? Kerteminde.

Erik Rasmussen er tømrer.

I.L.2.

BJARNE RASMUSSEN

er født den 23# december 1946 i Kerteminde. Han blev gift
i Kølstrup med Helga Marthedal Christiansen,
den 16.

der er født

februar 1949 i Ringkøbing som datter af specialar

bejder Uffe Christiansen og hustru Margrethe Christiane
Marthedal Knudsen.

Bosat: Kristine Rudes Vej 21, Kerteminde.
Bjarne Rasmussen gennemgik 7 års skolegang,
hvorefter han var 1 år på Glamsbjerg efterskole. Han er

udlært som vogn— og beslagsmed i Revninge, hvor han fort
satte som svend 6 år efter at have udstået sin læretid,
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afbrudt af militærtjeneste,

som han aftjente ved søværnet.

Siden 1972 har han drevet selvstændig virksomhed.

Helga Marthedal Christiansen gennemgik 8 års

skolegang,

og efter skolegangen blev hun uddannet ved hus

ligt arbejde.

OLE RASMUSSEN

I.L.3*

er født den 26.

juli 1948 i Kerteminde. Han er sergent.

Bosat: Næstved.

FLEMMING RASMUSSEN
er født den 25» november 1951 i Nyborg. Han er konstabel.

Bosat: Næstved.

VERA KIRSTINE JEPSEN

I.M.

er født den 1. november 1922 i Rettrup,

blev gift den 11.
Larsen,

Brøndum sogn.

Hun

oktober 1947 i Vinderup kirke med Ejvind

der er født den 1.

december 1919 i Torum som søn af

tømrermester Konrad Larsen og hustru Kristiane Dahl.

Bosat: Torum pr. Roslev.
Vera Kirstine Jepsen gik i skole i Rettrup,
og efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning i for

skellige pladser.

I april 1943 begyndte hun sygeplejeuddan—

nelse på Skive sygehus med afsluttende eksamen 1946, hvor
efter hun var ansat på Viborg statshospital og senere på
Skive sygehus indtil giftermålet.

Ejvind Larsen gik i skole i Torum. Efter endt
skolegang kom han i tømrerlære og bestod svendeprøve 1942

med bronzemedalje. Han har taget flere kurser på Krabbesholm
håndværkerskole.

Han fik beskæftigelse som tømrer i faderens

forretning og overtog denne den 1.

januar 1954, men måtte på

grund af sygdom holde op med at arbejde den 1.

januar 19^9•

Under sit arbejde har han bl.a. været med til at restaurere

Torum kirke.

- Ejvind Larsen virker nu som aftenskolelærer.

Han har i flere perioder været medlem af menighedsrådet samt
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skolekommissionen. Han er i bestyrelsen for* bygmesterfor

eningen for Nordsalling samt er repræsentantskabsmedlem

for Skive Folkeblad.
I ægteskabet er børnene:

T.M.l.

I.M.l.-I.M.2.

BIRGER JEPSEN LARSEN

er født den 24.

december 1948 i Torum sogn.

Bosat: Fredensgade 19,

Skive.

Birger Jepsen Larsen bestod studentereksamen

fra Viborg katedralskole 1969, hvorefter han påbegyndte læ

reruddannelse ved Skive seminarium.

I.M.2.

ELIN JEPSEN LARSEN

er født den 27•

januar 1951 i Torum sogn.

Bosat: Torum pr. Roslev.

Elin Jepsen Larsen gik i skole i Torum og
i Breum, hvor hun bestod realeksamen I968. Derefter var

hun 1 år i huset og påbegyndte den 1.

august I969 kontor

uddannelse på Sundøre kommunekontor, hvor hun udlærtes den

1.

februar 197^. — Elin Jepsen Larsen er kommuneassistent

ved socialforvaltningen samme sted.

I.N.

KRESTEN VESTERGAARD JEPSEN

døde 2~2 år gammel.
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II.

PETER AUGUSTINUS NIELSEN

der var murer, var gift med Kathrine.

døde og har ikke efterladt sig børn.

Begge ægtefællerne er

Parret boede i Holstebro.

III. Anna Kathrine Nielsen

III. Kr.

III. A. 2. Martin Hesselholt

III. B. 1. Kjeld Søndergaard med familie

III. D. 2. a. Bettina Cecilia
Laugsand

III. E. 1 . Hanne Søndergaard

III. F. Harald Søndergaard

III. G. Karl Søndergaard

Poulsen Søndergaard

III. A. 2. Elin Sonja Jensen
med børnene Jakob og
Birgitte

III. D. 2. Lillian E. Jensen
og Arne Erik Laugsand

III. E. 2. Bjarne Søndergaard

III. G. Dagny Kristensen
med søn

III. G. 1.

III. G. 2.

Erik Søndergaard

III. G. 3. Jan Søndergaard

III. M. Arne E.

Pedersens ejendom,

III. M.l. Frank Søndergaard
Pedersen

III. K. Knud Søndergaard

som den ser ud i dag

Bent Søndergaard

III. M. Arne E. Pedersens ejendom,
overtagelsen

som den så ud ved

III.M.4. Sonja Søndergaard
Pedersen

III. M. 5. Leo Søndergaard
Pedersen

III. N.I. Kenneth Haugaard
Nielsen

III. N. Carl J. Haugaard Nielsens ejendom

III.N.2. Lisbeth Haugaard
Nielsen
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ANNA KATHRINE NIELSEN

III.

er født den 22. marts 1892 i Roslev. Hun blev gift den 12.

august 1912 i Rødding med Kristian Poulsen Søndergaard.

Han er født den 23.

december I870 i Krejbjerg som søn af

gårdejer Jens Poulsen Søndergaard og hustru, og han døde
i juli 19^8 i Hjørring.
Bosat:

Sørig Mose pr.

Bindslev.

Kristian Poulsen Søndergaard var gårdejer.

I ægteskabet er børnene:

III.A.

III.A.-III.N.

JENNY SØNDERGAARD

er født den 1.

juli 191^+ i Rødding.

Hun blev gift den 2.

november 1936 i Sørig med Viggo Møller Jensen,

født den 15.

der er

februar 1912 i Sørig som søn af gartner Ja

kob Jensen og hustru Marie Larsen.
Bosat: Markvej 33 A,

Skagen.

Viggo Møller Jensen er truckfører.

I ægteskabet er børnene:

III.A.l.

III.A.l.-III.A.2.

GEORG BØRGE JENSEN

er født den 28.

april 1932 i Sørig.

Han blev gift den 28.

tober 1961 i Sørig med Oda Marie Andersen,

27.

ok

der er født den

maj 1939 i Sørig som datter af landmand Rudolf Andersen

og hustru Gerda.

Bosat:

Sørig pr. Bindslev.

Georg Børge Jensen er landmand.

Oda Marie Andersen var efter endt skolegang

elev på en ungdomsskole, hvorefter hun blev uddannet ved

husgerning.
I ægteskabet er børnene:

III.A.1.a.-Ill.A.1.c.
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III.A.l.a.

MOGENS GERT JENSEN

januar I962 i Sørig.

er født den 3.

FLEMMING JENSEN

III.A.l.b.

er født den 2o. november I965 i Sørig.

BENTE JENSEN

III.A.l.c.

er født den 28.

juni 19^7 i Sørig.

ELIN SONJA JENSEN

III.A.2.

februar 19^5 i Sørig, Tversted sogn. Hun blev

er født den

gift den 28. marts I965 i Råbjerg med Martin Iiesselholt,
er født den 31.

der

oktober 1939 i Skagen som søn af slagter

Svend Hesselholt og hustru Jenny.

Bosat:

Jens Winthers Vej 57 B,

Skagen.

Martin Hesselholt er slagter.

I ægteskabet er børnene:

III.A.2.a.-III.A.2.b.

JAKOB HESSELHOLT

III.A.2.a.

er født i Skagen.

Ill.A.2.b.

BIRGITTE HESSELHOLT

er født i Skagen.

JENS HANSGAARD POULSEN SØNDERGAARD

III.B.

er født den 5» november 1915 i Rødding. Han blev gift den

6.

februar 19^ i Skjød med Karen Margrethe Kjeldsen Jen

sen,

der er født den 2.

april 1921 i Tinning som datter af

skovarbejder Søren Kjeldsen Jensen og hustru Karen.

Bosat:

Sørig pr. Bindslev.

Jens Hansgaard Poulsen Søndergaard gik i sko

le i Sørig,

og efter skolegangen blev han uddannet ved land

bruget i forskellige pladser - var i en periode selvstændig

landmand.

Jens Søndergaard har købt hus og virker både som

arbejdsmand og fisker med egen kutter.
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Karon Margrethe Kjeldsen Jensen gennemgik a.’l —

mindelig folkeskoleuddannelse. Efter skolegangen korn hun ud
at tjene pa landet indtil giftermålet — hun hjalp til sa
vel inde som ude. Karen Jensen har efter giftermålet været
beskæftiget pa fjerkræslagteriet Bindslev og er nu på en

fiskefiletfabrik i Skagen.
I ægteskabet er børnene:

III.B.l.

KJELD SØNDERGAARD

er født den 31.
1.

16.

III.B.1.-Ill.B.lo.

oktober 1944 i Understed. Han blev gift den

juni 1965 i Ålborg med Agda Christensen,

der er født den

august 19^7 i Alborg som datter af maskinarbejder Børge

Christensen og hustru Bertha H.M.B.

Bosat:

Danevej 26,

Poulsen.

Skagen.

Kjeld Søndergaard udgik af 7* klasse fra Al

borg centralskole,
sker. Fra den 1.

og efter skolegangen startede han som fi

oktober I963 og til den 1.

han på skipperskole.
neste,

juni 1964 var

Samme år indkaldtes han til militærtje

som han aftjente i Karup og Ålborg samt Skagen,

og ef

ter hjemsendelsen fortsatte han med fiskeriet.
Agda Christensen gik i skole i Alborg,

og ef

ter skolegangen besøgte hun Bælum ungdomsskole. Hun var en

kort tid i huset og virkede derefter som sygemedhjælper i
Randers indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene:

III.B.l.a.

PIA SØNDERGAARD

er født den 21. november I965 i Alborg.

III.B.l.b.

SVEND-ERIK SØNDERGAARD

er født den 18.

III.B.l.c.

er født den 4.

april I968 i Alborg.

KARSTEN SØNDERGAARD

juli 1972 i Skagen.

III.B.1.a.-Ill.B.1.c.
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KETTY SØNDERGAARD

III.B.2.

er født den 15»

juni 1946 i Asted.

Bosat: Hjørring.

KNUD ERIK SØNDERGAARD

III.B.3»

er født den 24.

april 1948 i Skagen.

Bosat:

Corasvej 21,

Skagen.
o

Knud Erik Søndergaard gik i skole i Albæk.

Sin værnepligt aftjente han I968-I969 ved flyvevåbenet i
o

Karup og Alborg. — Knud Erik Søndergaard er fisker og be
stod sætteskippereksamen 1971 uf 1.

III.B.4.

og 2.

grad.

KURT SØNDERGAARD

er født den 18.

juli 195° i Skagen.

Bosat: Kirkevej 11,

Skagen.

Kurt Søndergaard gik i skole i Albæk og Tver
sted. Efter skolegangen var han i nogle år beskæftiget ved

landbruget og senere som arbejdsmand.

Han har siden 1972

virket som fisker.

III.B.5.

TOVE SØNDERGAARD

er født den 4.

oktober 1951 i Skagen.

Bosat:

III.B.6.

ALLAN HANSGAARD SØNDERGAARD

er født den 24.

oktober 1952 i Skagen.

Bosat:

III.B.7.
er født den 3.

li 1968.

Blæsbjerg.

Sørig Mose pr.

Bindslev.

BRITTA SØNDERGAARD

oktober 195^ i Skagen,

og hun døde den 3o.

ju
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KAREN ELSE SØNDERGAARD

III.B.8.

er født den 16.

april 1955 i Skagen.

HANS SØNDERGAARD

III.B.9-

er født den 16.

december 1957 i Tornby.

LIS SØNDERGAARD

III.B.lo.
er født den 1.

februar 1959 i Sørig.

HANS SØNDERGAARD

III.C.
er gårdejer.

Bosat:

Sørig Mose pr.

Bindslev

MARIE SØNDERGAARD

III.D.

er gilt med arbejdsmand Valdemar Peter Jensen,
den 7«

der er født

april 1914 i Sørig.
Bosat:

Ferslevsvej 4,

Skagen,

I ægteskabet er børnene:

III.D.l.

III.D.1.-III.D.4.

BIRTHE MARIE JENSEN

er født den 3o.

juni 194o i Sørig, Tversted sogn.

Hun blev

gift den 24.

juni I96I i Skagen med Finn Bjerregaard,

født den 13.

januar 194o i Brønderslev som søn af elinstalla

der er

tør Søren Bjerregaard og hustru Irene Nielsen.
Bosat:

Brønderslevvej 121,

Gærum pr.

Frederikshavn

Birthe Marie Jensen er restauratør og Finn

Bjerregaard er kabelassistent.
I ægteskabet er børnene:

III.D.l.a.

LEA HEIDI BJERREGAARD

er født den 2o.

III.D.l.b.

april I962 i Alborg.

JOAN MONA BJERREGAARD

er født den 28.

juli I965 i Skagen.

III.D.1.a.-III.D.1.c.
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THOMAS BJERRE GAARD

III.D.l.c.

er født den 14.

LILLIAN ELISE JENSEN

III.D.2.

er født den 18.

3.

juni I968 i Frederikshavn.

september 1941 i Bindslev. Hun blev gift den

august 1968 i Råbjerg kirke med Arne Erik Laugsand.,

er født den 4.

Arne Robin A.

der

marts 1924 i København som søn af overlærer

Laugsand og hustru Gerda Thyra A. Vallentin

Larsen.
Bosat: Kaprifolievej 2o,

København S.

Lillian Elise Jensen gik bl.a.
lev friskole,

hvor hun udgik fra 3«

gang fik hun ansættelse

i skole i Jers

mellem. Efter endt skole

som sekretær på sprogakademiet på

Blegdamsvej og gennemgik senere uddannelse i skønhedspleje,

virkede også i en periode som sygemedhjælper på Diakonisse
stiftelsen.

I 1964 var Lillian Elise Jensen ansat i Magasin

og har desuden virket som sælger

indenfor forskellige bran

cher.
Arne Erik Laugsand bestod studentereksamen fra
Christianshavns gymnasium og dimitteredes som arkitekt fra

Kunstakademiet. Fra 1945 til 195° var han videnskabelig assi
stent på Nationalmuseet,

og 195°-1968 havde han ansættelse

som arkitekt i boligministeriet.

- Arne Erik Laugsand fun

gerede som jordskælvsekspert under katastrofen i Jugoslavien

den 26.

juli I963 - udsendt af udenrigsministeriet. Han vir

ker som chefarkitekt i Grundejernes Investeringsfond,

Grund

ejernes Saneringsselskab og Kjøbenhavns Grundejerforening.
I ægteskabet er datteren:
III.D.2.a.

er født den 8.

III.D.2.a.

BETTINA CECILIA LAUGSAND
december 197o i København.
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II.D.3

KIRSTEN KATHRINE JENSEN

r gift med kranfører Svend Erik Christensen.
Bosat: Fynsvej 2o,

TI.D.4

EDEL TOFT JENSEN

’II. E

POUL SØNDERGAARD

r født den 29.

Frederikshavn

marts 1921 i Sørig.

Han blev gift den 3o.

januar

der er født den 16.

9^+9 i Torslev med Maren Marie Jensen,

fe

bruar 1927 i Øster Hassing som datter af gårdejer Bertel Marilus

Jensen og hustru Nikoline T. Kristensen.

Bosat:

Øster Strandvej 31,

Skagen

Poul Søndergaard gik i skole i Sørig og Tuen

an kom ud at tjene som 9-årig og fortsatte efter konfirmatioen ved landbruget i forskellige pladser indtil sit 22.

år,

ar bl.a. beskæftiget som fodermester og forvalter. Derefter
ar han og en broder nogle år i kompagni som tørvefabrikaner og vognmænd, hvorefter Poul Søndergaard blev buschauffør

ed Hjørring privatbane og virkede som sådan i 12 år.
ede derpå til Skagen og fik arbejde på havnen.

an sin nuhavende foderfabrik,

Han flyt-

I I969 købte

driver desuden minkfarm og er

iskeopkøber.

I ægteskabet er børnene:

LII.E.l

HANNE SØNDERGAARD
Bosat:

EII.E.2

III.E. 1. -III.E.

Gammel Kirkevej 2,

BJARNE SØNDERGAARD

sr fisker
Bosat: Markvej 95,

Eli.E.3.

Skagen

BIRGIT SØNDERGAARD
.

sr født den 2o.

o

september i960 i Alborg

Skagen

.
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III. E. 4 .

STEEN SØNDERGAARD

er født den 2o.

III.F.

januar I963 i Skagen.

HARALD SØNDERGAARD

er vicevært.

Bosat: København.

III.G.

KARL SØNDERGAARD

januar 19^5 i Sørig.

er født den 16.

Kristensen, der er født den 3o.

Han er gift med Dagny

august 1931 i Tversted som

datter af husmand Peder Koustrup Kristensen og hustru Lauri-

ne Marie Larsen.
Bosat: Drachmanns Vej 26,

Skagen.

Karl Søndergaard gennemgik almindelig folkesko

leuddannelse.

Som lo-årig kom han ud at tjene på landet og

fortsatte efter konfirmationen ved landbruget i forskellige

pladser indtil sit 18.

år,

har virket som sådan siden.

da han begyndte som fisker og

Sin værnepligt aftjente han 1946-

1947 på Holmen i København.
Dagny Kristensen gik i skole i Råbjerg.

I 9-

års alderen kom hun ud at tjene på landet, og efter konfir
mationen fortsatte hun med at tjene på landet i forskellige
pladser indtil giftermålet - hun deltog i arbejdet såvel in
de som ude. Hun har beskæftigelse på en fiskefiletfabrik.

I ægteskabet er børnene :

III.G.1.

ERIK SØNDERGAARD

er født den 16.

december 1953 i Sørig.

Bosat: Drachmanns Vej 26,

III.G.2.

BENT SØNDERGAARD

er født den 2o. marts 1958 i Albæk.

III.G.3.
er født den 9-

III.G.1.-III.G.3-

JAN SØNDERGAARD

juni i960 i Ålbæk.

Skagen.
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III.H.

KAREN SANDRA SØNDERGAARD

er gift med gårdejer Aage Kristiansen.

Bosat:

III.J.

Gærum pr. Frederikshavn.

DAGNY SØNDERGAARD

er gift med Christian Bucholt.
o

Bosat: Albæk.

Christian Bucholt er arbejdsmand.

III.K.

KNTJD SØNDERGAARD

er født den 6. maj 19^9 i Tversted. Han blev gift den I5. maj
1955 i Tyrsted med Vera Pedersen,

der er født den 25*

august

1936 i Agtrup som datter af smed Harald Pedersen og hustru

Mary Jensen.
Bosat:

Bjert.

I ægteskabet er børnene:

III.K.l.

MARGIT SØNDERGAARD

er født den 29.

III.K.2.

april i960 i Skartved.

CONNI SØNDERGAARD

er født den lo.

III.L.

august 1956 i Skartved.

FINN SØNDERGAARD

er født den

III.K.4.

august 1955 i Hjallerup.

JOHN SØNDERGAARD

er født den 29-

III.K.3.

III.K.1.-III.K.4.

april I968 i Skartved.

ELSE SØNDERGAARD

er gift med arbejdsmand Norman Nielsen.

Bosat: Ålbæk.

III.M.

INGRID SØNDERGAARD

er fød-p den 12.

august 1931 i Sørig.

Hun blev gift den 4.

ok-
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oktober 1953 i Sørig med Arne Ejgil Pedersen,

12.

der er født den

juni I93I i Sørig som søn af gårdejer Oskar T.

Pedersen

og hustru Gerda.
Bosat:

Sørig pr.

Bindslev.

Ingrid Søndergaard gik i skole i Sørig,

og ef

ter skolegangen havde hun forskellige pladser på landet, hvor
hun deltog i arbejdet såvel inde som ude.

Ingrid Søndergaard

har desuden virket som stuepige på hoteller.

Arne Ejgil Pedersen gennemgik almindelig fol
keskoleuddannelse. Efter endt skolegang arbejdede han ved
landbruget hjemme indtil 195^,

afbrudt af militærtjeneste,

som han aftjente 1952 i Alborg, herunder var han en tid tje
nestegørende i Tyskland. Derefter købte han sin nuhavende

ejendom,

som har et tilliggende på 7 tdr.

de denne til minkfarm.

land,

og omdanne

Foruden at drive minkfarm har han de

sidste 6 år arbejdet på fiskemelsfabrik i Skagen.
I ægteskabet er børnene:

FRANK SØNDERGAARD PEDERSEN

III.M.l.

maj 195^ i Understed.

er født den 3.

Bosat:

er født den 12.

december 1956 i Sørig.

januar 1958 i Sørig.

LEO SØNDERGAARD PEDERSEN

er født den 6.

Ill.N.

januar 1956 i Sørig.

SONJA SØNDERGAARD PEDERSEN

er født den 17.

III.M.5.

Bindslev.

JETTE SØNDERGAARD PEDERSEN

er født den 2o.

III.M.4.

Sørig pr.

BJARNE SØNDERGAARD PEDERSEN

III.M.2.

III.M.3.

III.M.1.-III.M.5•

april 1959 i Sørig.

KIRSTEN SØNDERGAARD

er født den 21. maj 1937 i Sørig.

Hun blev gift den 8.

sep-
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tember 1957 i Erritsø med Carl Jacob Haugaard Nielsen,

født den 9•

der er

august 1933 i Erritsø som søn af arbejdsmand Niels

Nielsen og hustru Petra Carla Buhl.

Bopæl: Niels Lyhnes Vej 2, Vestbjerg, Nørresundby.
Carl Jacob Haugaard Nielsen er chauffør.

I ægteskabet er børnene:

III.N.l.

III.N.1.-III.N.2.

KENNETH HAUGAARD NIELSEN

er født den 18. marts 1958 i Erritsø.

III.N.2.
er født den 1.

LISBETH HAUGAARD NIELSEN

oktober 1962 i Nørresundby.

IV. Jens Kr. Sørensens ejendom

'V.B.l.a. Martin Nautrim

IV. Marie Kirstine Nielsen og Jens Kr.

Sørensen

IV. B. 2. Marie Pedersen Nautrup og Nils Torstein Robøle
med trillingerne Kim, Finn og Hanne

IV. B. 2. a. - d. Kristian, Kim,

Finn og Hanne Robøle

IV. B. 3. Svend Arne Pedersen
Nautrup

IV. C. 3. Lissie Marie Søren
sen og Arne Chr. Hansen
F rost

IV.C.3.a. Aase Charlotte
F rost

IV. D. Ejnar M. Nielsen med søn og ægtefælle

IV. F.

Ester Margrethe Sørensen og Osvald J. Knudsen

IV. G. Gerda Kathrine Sørensen
og Viggo E. Eskildsen
med børn

• V.G.4.

Evin Eskildsen

IV. H. 2. Ivan Eskildsen

IV. J. 1. +2. Pia og Kim Sørensen

IV. G. 2.

Ib Eskildsen

IV. H. Helga O. Sørensen og Svend B.

IV. G. 3.

Eskildsen med datter

Tommy Eskildsen

IV. H. 1. Mona Eskildsen

IV. J. Oluf K. Sørensen

og hustru

IV. K. Kirsten Inger Hansen med sønnen Jan

IV. L. Gunvald Sørensen og hustru

IV.L. Gunvald Sørensens ejendon

IV. L. 2. Jane Holm Sørensen

IV. L. + IV. L. 1. Rigmor Nina J- n^.-n og sønnen Torben

M.l. Margit Sørensen og
Holger Eriksen

IV.M.2. Bodil C. Olesen
°g Per M. Persson

ÎV.M. 3.Frida Olesen

IV.M.-1. Kirsten Marie Olesen

IV. N. Gulvig Elise Sørensen

IV. N. 1. Ketty Larsen

IV.N. Kurt Eiler Larsen

IV.N.2. Knud Larsen

k.iuus Benny Larsen
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IV.

MARTE KIRSTINE NIELSEN

er født den 22. marts 1892 i Gamstrup, Roslev sogn.

gift rned Jens Kristian Sørensen,

Hun er

der er født den 15*

IuaJ

1883 i Spøttrup.
Bopæl:

Enggården,

Rødding Kær pr.

Spottrup.

Jens Kristian Sørensen blev landbrugsuddannet.

I ægteskabet er børnene:

IV.A.—IV.0.

SIGNE MARIE SØRENSEN

IV.A.
er født den 7*

november 1946. llun blev gift den 4.
med Johannes Jensen (Vad),

i Stouby,

og hun døde den 29*

jul i 1912 i Rodding sogn,

Grinderslev sogn,

januar 1935 i Rødding

der er født den 26.

september I898

som søn af landmand Jens Jensen

og hustru.
Bosat: Rødding pr.

Spottrup.

Signe Marie Sørensen gik i skole i Rødding,

og

efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse i forskel

lige pladser.
Johannes Jensen (Vad) gik i skole i Stouby,

og

efter skolegangen hjalp han til hjemme på faderens gård.

I

I935 købte han gård i Rødding og drev denne indtil 1946,

da han

fik beskæftigelse på en møbelfabrik i Spottrup og virkede der
i lo år,

hvorefter han havde forskelligt løst arbejde en tid.

ITan interesserer sig for biavl og arbejder indenfor Statens

sygdomsnævn.
I ægteskabet er datteren:

IV.A.l.

IV.A.l.

ELIN VAD JENSEN

er født den 24.

maj 1957 i Rødding.

Hun blev gift den 24.

pril 1958 i Skive med Poul Erik Eskildsen,

a-

der er født den 6.

juni 1938 i Skive som søn af kommunearbejder Villiam Eskild—
sen og hustru Mathea Bundgaard Jensen.
Bosat:

Durupvej 5I, Roslev.

Elin Vad Jensen gik i skole i Rødding,

og ef

ter skolegangen blev hun uddannet ved husligt arbejde i for
skellige pladser. Elin Vad Jensen har i 4 år været beskæfti

get på Glyngøre fiskeindustri.

-79-

Poul Erik Eskildson gik i skole i Skive. Ef
ter skolegangen blev han uddannet ved landbruget og var bl.

a. beskæftiget som fodermester i et par år.

Sin værnepligt

aftjente han ved infanteriet i Viborg 1957-1959.

Siden I968

har han arbejdet på Glyngøre fiskeindustri.
I ægteskabet er børnene:

IV.A.l.a.

MAGNUS ESKILDSEN

er født den 2.

IV.A.l.b.

august 1957 i Rødding Kær.

CARSTEN ESKILDSEN

er født den 29.

IV.B.

IV. A.. 1. a.-IV. A. 1. b.

juni 195^ i Grynderup.

HENNY JOHANNE SØRENSEN

er født den 2o.

december 1913 i Rødding sogn. Hun blev gift

den 29. maj 1939 i Rødding med Ejnar Petersen Nautrup.
er født den 18.

Ilan

juni 19o6 i Rødding sogn som søn af landmand

Peter Petersen Nautrup og hustru Anna Kirstine Kristiansen,
og han døde den 17»

april 1972 i Rødding.

Bosat: Nymøllevej 21A,

Rødding pr.

Spøttrup.

Henny Johanne Sørensen gik i skole i Rødding.
Efter skolegangen blev hun uddannet ved husligt arbejde i

forskellige pladser indtil giftermålet.
Ejnar Petersen Nautrup gik i Rødding skole.

Som 6-årig kom han ud at tjene på landet og fortsatte efter
konfirmationen ved landbruget, virkede bl.a.

styrer.

Senere var han beskæftiget

en tid som be

som arbejdsmand og som

gartnermedhjælper.

I ægteskabet er børnene:

IV.B.l.

IV B.1.-IV.B.3*

JENS CHRISTIAN PETERSEN NAUTRUP

er født den 13. november 19^2 i Spøttrup. Ilan blev gift den

2^.

august 1968 i Skive med Bente Mouritsen,

der er født den

2. marts 19^6 i Balling som datter af fhv. arbejdsmand Chri
stian Mouritsen og hustru Anna Cecilie Olsen.

Bosat:

Lærkevej I5,

Balling.

8o-

Jens Christian Petersen Nautrup gik i skole i

Balling. Efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget
og var beskæftiget ved dette indtil I962,
til militærtjeneste,

da han indkaldtes

som han aftjente i Tønder og Karup ved

luftværnsartilleriet. Efter hjemsendelsen den 1.

fortsatte han 1^ år ved landbruget,
som entreprenør indtil 1971•

juli 1964

hvorefter han virkede

Siden den tid har Jens Christi

an Nautrup været vejmand ved Spøttrup kommune.

Bente Mouritsen

gik i skole i Balling,

og

efter skolegangen var hun beskæftiget i huset nogle år. Fra
1964 til 1967 var hun elev i Balling brugsforening,

og 1967-

197° var hun ekspeditrice hos isenkræmmer Saustrup i Skive.

Siden 1971 har hun drevet kiosk i Balling.
I ægteskabet er sønnen:

IV.B.1.a.

MARTIN NAUTRUP

er født den 3o.

IV.B.2.

IV.B.l.a.

juni 197o i Balling.

MARIE PEDERSEN NAUTRUP

er født den 12.

januar 1944 i Rødding.Hun blev gift den 5-

oktober I968 i Bærum i Norge med Nils Torstein Robøle,

er født den 19.

der

juni 1939 i Heggenæs i Norge som søn af læ

rer John Robøle og hustru Berit Dale.
Bosat: Ragneveien 26,

Slattum, Norge.

Niels Torstein Robøle er ingeniør.

I ægteskabet er børnene:

IV.B.2.a.

KRISTIAN ROBØLE

er født den 16.

IV.B.2.b.

KIM ROBØLE

er født den I7.

IV.B.2.C.

februar I969 i Bærum .

januar 1971 i Oslo.

FINN ROBØLE

er født den I7.

januar 1971 i Oslo.

IV.B.2.a.-IV.B.2.d.
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IV.B.2.d.

er født den 17«

januar 1971 1 Oslo.

SVEND ARNE PEDERSEN NAUTRUP

IV.B.3.

er født den 11.

september 1948 i Balling.

Bosat: Ejstrup pr.

Spottrup.

Svend Arne Pedersen Nautrup gennemgik almindelig
folkeskoleuddannelse.

Ilan blev uddannet ved landbruget og ar

bejdede en del år ved dette,

hvorefter han fik beskæftigelse

på Aksel Johnsens servicestation.

ling karosserifabrik,

hvor han stadig er. Sideløbende med det

te arbejde driver han en ejendom,

ber 1972.

Senere kom han på Vestsai

som han købte den 1.

okto

Sin værnepligt aftjente han i Thisted på CF-kaser-

nen.

IV. C.

ERNST VIKTOR SØRENSEN

er født den 8.

januar 1915 1 Rødding.

Han blev gift den 26.

november 1946 i Krejbjerg med Ruth Madsen,

14.

der er født den

april 1925 i Krejbjerg som datter af boelsmand Magnus

Christian Madsen og hustru Marie K.
Bosat:

Laursen Dahl.

Sundhøj pr. Roslev.

Ernst Viktor Sørensen gik i skole i Rødding.
Han arbejdede ved landbruget indtil 1957?

tærtjeneste,

afbrudt af mili

som han aftjente i Viborg ved infanteriet samt af

2 års arbejde ved brunkulslejerne i Nr. Vium, hvorefter han
blev lagerarbejder i frysehuset hos Priess & Co. A/S i Glyngøre.

Ruth Madsen gik i skole i Krejbjerg.

beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet,

Hun var
afbrudt

af et ophold på Jebjerg ungdomsskole 194o-1941. Fra 195^ til
1962 virkede hun som værtinde i Nautrup forsamlingshus,

og

efter at være flyttet til Sundhøj i 19^2 arbejdede hun i 2 år

på et vaskeri i Glyngøre.

hos Priess & Co. A/S,

Siden I968 har hun været pakkerske

Glyngøre.

I ægteskabet er børnene.:

IV. C. 1. -IV. C. 5 •
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KURT HEINE SØRENSEN

TV.C.l.

august 1947 i Nr. Andrup, Krejbjerg sogn. Han

er født den 7*

blev gift den 11.

juli 197o i Asted kirke med Eva Elisabeth

Johansen, der er født den 4.

februar 1949 i Åsted sogn som dat

ter af pensionist Svend Aage Johansen og hustru Kirstine Jen

sen.
Bosat:

Bruhnsvej 3, Frederikssund.

Kurt Heine Sørensen er gravemester.

I ægteskabet er sønnen:

IV.C.l.a.

JAN BRIAN SØRENSEN

er født den 31.

IV.C.2.

IV.C.l.a.

december 197o i Frederiksværk.

KAJ OVE SØRENSEN

er født den 31*

januar 1949 i Nr. Andrup, Krejbjerg sogn.

Bosat:

Solvænget 4,

Gilleleje.

Kaj Ove Sørensen gennemgik almindelig folkesko

leuddannelse, hvorefter han arbejdede ved landbruget indtil
1968.

Derefter rejste han til Frederiksværk og fik beskæfti

gelse på stålvalseværket. Siden 197o har han været gravernei
ster.

IV.C.3.

LISSIE MARIE SØRENSEN

er født den 22. marts 195° i Nr. Andrup,
blev gift den 25.

Krejbjerg sogn. Hun

februar 1972 i Nautrup kirke med Arne Chr.

Hansen Frost, der er født den 29* november 1944 i Valby som
søn af gårdejer Christian Frost og hustru Gudrun Kirstine Baag0 Jepsen.
Bosat: Esrumvej 466,

Plejelt pr.

Græsted.

Lissie Marie Sørensen gik ud af skolen som 14-

årig og var senere elev på Salling ungdomsskole i 5 måneder.

Hun er uddannet ved husligt arbejde i forskellige pladser,

blev senere telefonistinde på Lem central, hvorefter hun flyt
tede til Sjælland og var køkkenassistent på Asserbohus kost
skole.
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Arne Chr.

Hansen Frost var elev på Val

by ungdomsskole. Sin værnepligt aftjente han i Næstved samt
på Frederiksberg slot som garderhusar.

Han virker som maskin

fører.

I ægteskabet er datteren:

IV.C.3.a.

IV.C.3.a.

AASE CHARLOTTE FROST

er født den 1. november 197o i København.

EVA MARGRETHE SØRENSEN

IV.C.4.

er født den 4.

august 1952 i Ginderup.

(Se supplement).

Bosat: Bjerregårds Sidevej, Valby.

IV.C.5.

HANNE SØRENSEN

er født den 17.

IV.D.

juni 19^5 i Sundhøj.

FRIDA KIRSTINE SØRENSEN

er født den 14.

september 1917^

og hun døde ca.

195^* Hun var

gift med gårdejer Ejnar Mark Nielsen.

Bosat: Vile pr. Roslev

IV.E.

OLUF KRISTIAN SØRENSEN

døde som spæd.

IVeF.

ESTER MARGRETHE SØRENSEN

er født den 14.
den 22.

september 1918 i Rødding sogn. Hun blev gift

marts 1937 i Rødding med Osvald Jensen Knudsen,

der

er født den 4. marts 1913 i Balling som søn af bagermester
Kristian Hansen Knudsen og hustru Else Larsine Larsen.
Bosat:

Skovbakken 3,

Skive.

Ester Margrethe Sørensen gik i skole i Rødding,

hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning indtil gifter

målet .

Osvald Jensen Knudsen gik i skole i Balling og
i Thisted.

Han er uddannet ved landbruget og blev 1939 selv

stændig landmand i Krejbjerg og var bosiddende på denne gård
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indtil 1946,

på samme egn,

da han afhændede den og købte en statsejendom
som han drev indtil 1953? hvorefter han havde

landejendomme i Lem og Brøndum.
faderens gård i Rødding Kær,

datter og svigersøn.

I 1956 overtog han sviger

som han 1972 overdrog til en

- Osvald Knudsen har været i bestyrel

sen. for brugsforeningen og mejeriet samt sygekassen.
I ægteskabet er børnene:

IV.F.l.

IV.F.1.-IV.F.4.

KNUD ERIK KNUDSEN

er gift med Anna Knudsen.

Bosat: Bellisvej 16, Viborg.

Knud Erik Knudsen er plejer.

IV.F.2.

EJNAR KNUDSEN

er gift med Gurli Berthelsen.

Bosat: Engtoften 18,

Skive.

Ejnar Knudsen er snedker.

IV.F.3.

ERNA KNUDSEN

er født den 7• marts 1946 i Krejbjerg.

Hun blev gift den 2o.

juni 1965 i Spøttrup med Bjarne Kamstrup,

der er født den 14.

november 194o i Sahl sogn som søn af gårdejer Kristen Kam
strup og hustru Signe Mølgaard.

Bosat: Enggården, Rødding Kær pr.

Erna Knudsen gik bl.a.

Spøttrup.

i skole i Krejbjerg

og Spøttrup. Fra I962 til 1964 var hun sygemedhjælper i

Viborg, hvorefter hun blev kokkepige på Bustrup ungdomshjem
indtil giftermålet.

Bjarne Kamstrup bestod mellemskoleeksamen 1955
i Vinderup. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige
o
pladser, afbrudt af militærtjeneste, som han aftjente i Al
borg og i København ved Dronningens livregiment. Under mili

tærtjenesten gennemgik han kursus i motor- og maskinlære.
Efter hjemsendelsen hjalp han til på fadernes gård indtil i960,

da han købte gård i Håsum.

Sideløbende med landbruget arbej-
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dede han ved et byggefirma i Skive.

I 1972 afhændede han ejen

dommen i Håsum og overtog svigerfaderens gård,
dig driver.

som han sta

- Bjarne Kamstrup er meget jagtinteresseret.
I ægteskabet er børnene: IV.F.3•a.—IV.F.3•c.

CHRISTIAN KAMSTRUP

IV.F.3.a.

er født den 11.

august I9Ö5 i Håsum.

JENS KAMSTRUP

IV.F.3.b.

er født den 19.

august I967 i Skive.

IV.F.3.C.

KETTY KAMSTRUP

er født den 7•

april 197° i Håsum.

IV.F.4.

SIGNE MARIE KNUDSEN

er født den

juli 1966

12.

maj 194-7 i Krejbjerg.Hun blev

i Rødding med Benny Pedersen, der

gift den 23er født den

28.

december 1939 i Ejsing som søn af arbejdsmand Martin Peder

sen og hustru Karen Johanne Henriksen.
Bosat: Dronning Louise Vej 2,

Skive.

Signe Marie Knudsen gik bl.a.

i skole i Brøn-

dum og Rødding.

Hun er uddannet ved husgerning i forskellige

pladser, hvorefter hun fik beskæftigelse på B & 0Ts afde
ling i Skive indtil 1971.

Benny Pedersen gik i skole i Lem. Han blev ud

lært som maskinarbejder I962, hvorefter han har arbejdet for
skellige steder som sådan, har bl.a.

været beskæftiget 3^ år

på Metallic i Skive og senere som værktøjsmager ved et andet
firma.

Benny Pedersen har undervist på aftenskole i Skive.

Han interesserer sig meget for badminton og tennis.
I ægteskabet er børnene:

IV.F.4.a.

GITTE IRENE PEDERSEN

er født den 12.

juli I967 i Skive.

IV.F.4.a.-IV.F.4.b.
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IV.F.4.b.

JOAN MARIANE PEDERSEN
januar 1971 1 Skive.

er født den 4.

IV.G.

GERDA KATHRINE SØRENSEN

er født den 2o. november 192o i Rødding sogn. Hun blev gift den

7.

februar 1942 i Rødding med Viggo E. Eskildsen. lian er født

den 17.

juli 1912 i Krejbjerg som søn af gårdejer Jesper Es

kildsen og hustru Kristiane Sørensen,

og han døde den 8.

ja

nuar 1968 i Skive.
Bosat:

Breum pr. Roslev.

Gerda Kathrine Sørensen gik i skole i Rødding.

Efter skolegangen var hun beskæftiget ved husligt arbejde i
forskellige pladser indtil giftermålet.

Viggo E. Eskildsen gik i skole i Krejbjerg.,
Han arbejdede en tid ved landbruget,

delære og udlærtes 193o.
sen i Krejbjerg,

hvorefter han kom i sme

I 12 år virkede han hos smed Lar

og 1942-19^3 drev han selvstændig smede

virksomhed i Hindborg. Efter afhændelse af sin forretning fik
han beskæftigelse hos smed Dahl i Balling, hvorpå han i 1944

vendte tilbage til smeden i Krejbjerg og var der til 1951.

Derefter arbejdede han hos smed Skov i Breum indtil I966,

og

de sidste par ar før sin død var han beskæftiget i Jebjerg.

I ægteskabet er børnene: TV. G,> 1. — IV. G. 4.
IV.G.1.

ELI ESKILDSEN

er født den 18.

juni 1943 i Hindborg. Hun er gift med murer

mester Jens Laursen.
Bosat:

IV.G. 2.

Jebjerg pr. Roslev.

IB ESKILDSEN

er født den 21. maj 1954 i Breum. Han er arbejdsmand.
Bosat:

TV. G. 3.

Breum pr. Roslev.

TOMMY ESKILDSEN

er født den 3o« maj 1956 i Breum. Han er arbejdsdreng.
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IV. G. 4.

EVIN ESKILDSEN

er født den 2.

juni 1957 i Breum.

HELG-A OTHILDE SØRENSEN

IV. H.

er født den 18.
den 1.

december 1921 i Rødding Kær. Hun blev gift

december 19^7 i Rødding med Svend Børge Eskildsen,
o

der er født den 21. november 1921 i Arhus som søn af land
mand Ingvard Eskildsen og hustru Mette Kristensen.
Bosat:

Håsum pr.

Balling.

Helga Othilde Sørensen gik i skole i Rødding.
Hun fik huslig uddannelse og var beskæftiget ved dette ind
til giftermålet.

Siden 19^9 har Helga 0.

Sørensen arbejdet

på Glyngøfe fiskeindustri.

Svend Børge Eskildsen gik i skole i Krej —
bjerg,
get.

og efter skolegangen blev han uddannet ved landbru

I 1955 købte han gård i Håsum og drev denne indtil I968

da han bortforpagtede

jorden og fik beskæftigelse på Glyng-

øre fiskeindustri.

IV.H.1•-IV.Ho2.

I ægteskabet er børnene:

IV.H.1.

MONA ESKILDSEN

er født den 24.

juli 195o i Mollerup,

Rødding sogn.

Bosat: Marselis Boulevard 34,

Århus C.

Mona Eskildsen gennemgik almindelig folkeskole

uddannelse og var senere elev på ungdomsskolen t!LægårdenH

samt højskolen "Brogården”. Hun var beskæftiget 2-} år ved

husligt arbejde,

1 år som vikar på et børnehjem på Fyn,

derefter var hun forpraktikant i en børnehave i Skive.

og

Des

uden har hun i 8 måneder været i huset i Düsseldorf. Hun læ

ser til børnehavelærerinde på social-pædagogisk børnehaveo

seminarium i Arhus.

IV.H.2.

IVAN ESKILDSEN

er Dødt den 27.

april 1954 i Krejbjerg. Han er bagersvend.

Bosat:

Håsum pr. Balling.

88-

OLUF KRISTIAN SØRENSEN

IV.J.

er født den 1. maj I923 i Rødding sogn. Han blev gift den 22.
maj 1955 i Estvad med Henny Andersen,

der er født den 2^1.

ju

li 1933 i Harre sogn som datter af husejer Marius Andersen og
hustru Petra Madsen Jakobsen.
Bosat:

Lærkevej 11,

Glyngøre pr. Roslev.

Oluf Kristian Sørensen, gik i skole i Rødding.
Efter skolegangen var han beskæftiget ved landbruget hjemme

hos faderen indtil sit 31«

år, hvorefter han et års tid hjalp

til p|^ svigerfaderens gård i Estvad.

De følgende 2 år var

han hos en gårdmand i Spøttrup og blev derpå selvstændig

landmand i Vejby. Efter I5 års forløb solgte han denne gård
og købte sit nuhavende hus.

bejder hos Priess & Co. A/S,

- Oluf Sørensen er industriar
Glyngøre.

Henny Andersen gik i skole i Harre og Sæby.
Hun er uddannet ved husligt arbejde i forskellige pladser
og har desuden været på fabrik.

været beskæftiget på

Fra I966 til 1971 har hun

strikkeriet i Vejby.

I ægteskabet er børnene:

IV.J.l.

IV.J.1.-IV.J.2.

PIA SØRENSEN

er født den 13« november i960 i Skive.

KIM S ØRENSEN

IV.J.2.

er født den 27.

IV.K.

KARL AAGE SØRENSEN

er født den 23*

2.

februar 1962 i Skive.

juli 192^ i Rødding Kær. Han blev gift den

februar 1958 i Ørslev med Kirsten Inger Hansen,

født den 11.

Oluf H.

der er

april 1935 i Vordingborg som datter af Hans

Hansen og hustru Anna Marie E.

Bosat:

Ornebjerg pr.

Jørgensen.

Vordingborg.

Karl Aage Sørensen gennemgik almindelig fol
keskoleuddannelse.

Sin militærtjeneste aftjente han som gar

der. Han er ejer af en landejendom på I7 tdr.

land.
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Kirsten Inger Hansen blev eiter skolegangen
uddannet som plejerske på statshospital.

I ægteskabet er sønnen:

IV.K.l.

IV.K.l.

JAN SØRENSEN

er født den 26. maj I968 i Vordingborg.

GUNVALD S ØRENSEN

IV. L.

er født den 24.

8.

august I926 i Rødding Kær. Han blev gift den

april 195° i Vordingborg med Rigmor Nina Jensen,

er født den 21.

der

februar 1929 i Vordingborg som datter af An

ders Peder Jensen og hustru Mathilde Marie Madsen.

Bosat:

Københavnsvej 48,

Vordingborg.

Gunvald Sørensen gennemgik almindelig folkesko

leuddannelse, hvorefter han arbejdede ved landbruget indtil
sit 21.

år,

da han påbegyndte plejeruddannelse på Oringe stats

hospital med afsluttende eksamen i 1948.

Siden da har han vir

ket som plejer samme sted.

Rigmor Nina Jensen gik i skole i Masnedsund.
Efter endt skolegang fik hun ansættelse som bagerekspeditri—

ce og var ansat samme sted indtil 3 år efter giftermålet.

Si

den 1972 har hun virket som lejrchef på Saras Have camping
plads .

I ægteskabet er børnene:

IV.L.1.-IV.L.2.

TORBEN HOLM SØRENSEN

IV.L.l.

er født den 2o.

september 195^ i Vordingborg.

JANE HOLM SØRENSEN

IV.L.2.

er født den 4. maj I96I i Vordingborg.

KAREN MARGRETHE SØRENSEN

IV. M.

er født den 14.
den 11.

september I927 i Rødding sogn. Hun blev gift

september 1952 i Skive med Jens Peter Olesen,

født den 1.

der er

oktober I906 i Højslev Kirkeby som søn af husmand

Laurits Olesen og hustru Ane Kirstine Kjeldsen.
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Bosat: Anlægsvoj 3 ,

Balling.

Karen Margrethe Sørensen gik i skole i Rødding.
Efter konfirmationen opholdt hun sig hjemme i 2 ar, hvoref

ter hun havde forskellige huslige pladser, bl.a.

som husbe

styrerinde i 3 år.
Jens Peter Olesen gik bl.a.

i skole i TIøjslev.

Han kom ud at tjene som 8-årig og fortsatte efter konfirmatio

nen ved landbruget.

Fra 1942 til 1954 drev han selvstændig

landbrug i Brøndum,

og efter afhændelse af denne gård købte

han hus i Balling.

I ægteskabet er børnene:

IV.M.1.

MARGIT S ØRENSEN
september 1948 i Rødding Kær. Holger Eriksen

er født den 3o.
er tømrer.

IV.M.1.-IV.M.4•

Margit Sørensen har 2 børn.

Bosat: Durup pr. Roslev.

IV.M.2.

BODIL CECILIE OLESEN

er født den 17.

februar 1953 i Brøndum sogn. Hun blev gift

i Balling med Per Ejvind Persson,

1943 i Lunderskov,

der er født den 11. marts

som søn af pensionist Niels

Skanderup sogn,

Thuesen Persson og hustru Alma Martinsen.
Bosat: Lærkevej 14,

Skive.

Bodil Cecilie Olesen udgik af 9« klasse, hvor
efter hun blev uddannet ved husgerning.

Per Ejvind Persson var elev på Skander
borg efterskole.

Sin militærtjeneste aftjente han ved Jysk

telegrafregiment. Han virker som maskinarbejder.

IV.M.3.

FRIDA KIRSTINE OLESEN

er født den 4.

december 195^ i Brøndum.
Bosat: Anlægsvej 3,

IV.M.4.

Balling.

KIRSTEN MARIE OLESEN

er født den 15«

Hun er husassistent.

februar I962 i Skive.
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IV.N.

GULVIG ELISE SØRENSEN
november 1928 i Rødding sogn. Hun er gift med

er født den

Kurt Eiler Larsen,

der er født den 18.

september 1928 i Vor

dingborg som søn af købmand Arnold Larsen og hustru Else Val

borg Jørgensen.
Bosat:

Granvej 2, Neder Vindinge pr. Vordingborg

Kurt Eiler Larsen er plejerassistent.
I ægteskabet er børnene:

IV.N.l.

KETTY LARSEN

er født den

IV.N.2.

oktober 19^9 i Vordingborg.

KNUD LARSEN

er født den 3o.

IV.N.3.

december 1953 i Vordingborg.

CLAUS BENNY LARSEN

er født den 13*

IV. 0

IV.N.1.-IV.N.3.

april 1958 i Vordingborg.

SVEND ERIK SØRENSEN

V.A.

V. Holmine Brixine Nielsen og Johannes Sand
Pedersen

V.A. 5. Nanna L. Alsbjerg
Sand Pedersen

V.A.l. + a. Conny Ingerlise
Alsbjerg med datteren
Susie

V.A. 7. Else-Marie Sand
Pedersen

Peder Sand Pedersen

V.B. Nielsine Henriette
Kleva Pedersen og Kr.
Erik Sandberg Thøgersen

V.B. 2. + a. Anna Margrethe Jensen og Bent Joensen
med sønnen Kent

V.A. Oda Johanne Alsbjerg

V.A. 6. Cort Erling Alsbjerg
Sand Pedersen

V.B.l. Henny Kirstine Jensen og Arne Christensen med børn

V.B.6. Johannes Sandberg

V.B.7.

Peder Sandberg

V.C.l. Arne Faurskov Sand Pedersen

V. C. Børge Faurskov Sand Pedersen med familie

V.C.l. Kathe Graff Linde

V.C.l.a. Arne Faurskov
Sand Pedersen og hustrus
datter

V.C.3. Inger Lise Faurskov Sand Pedersen og John
thor Straten med barn

V.D.

Lis Frandsen

V. D. 1. Gullmai E. Faurskov
Pedersen

V.D. 2. Helle Kunigunde
Faurskov Pedersen

V. D. Søren Chr.
Pedersen

Faurskov

V. D. 3. Kim Allan Faurskov
Pedersen
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HOLMTNE BRIXINE NIELSEN

V.

er født den 15* niaj 1895 i Vadum,

og hun døde 195^ i Skive.

Hun blev gift i april 1918 i Hodsager med Johannes Sand Pe

dersen,

der er født den 31.

januar 1896 i Otting sogn.

Bosat: Thomsensgade 9,

Skive.

Holmine Brixine Nielsen gik i skole forskellige
steder,

og efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse

suppleret med et ophold på Alborg husholdningsskole.

Johannes Sand Pedersen gik i Oddense skole.

Som 9-årig kom han ud at tjene på landet og fortsatte ef
ter konfirmationen ved landbruget indtil 1919 — i en én—

kelt periode var han beskæftiget ved andet arbejde.

Sin vær

nepligt aftjente han 1916—1918 og hjemsendtes som sergent.

I 1919

fik han arbejde på Holstebro slagteri og var beskæf

tiget der i 14 år, hvorefter han flyttede til Skive og ar

bejdede lo år ved statsbanen.

På grund af et færdselsuheld i

1943 blev han uarbejdsdygtig.

Udover de nedennævnte børn (V.A.—V.D.) havde

ægteparret sønnen Jens,

der døde under den spanske syge.

I ægteskabet er børnene: V.A.-V.D.

V.A.

PEDER SAND PEDERSEN

er født den 18.
23.

december 1919 i Tvis sogn. Han blev gift den

august 1941 i Skive med Oda Johanne Alsbjerg,

født i Tastum, Kobbérup sogn,

der er

som datter af vinkyper Jacob

Alsbjerg og hustru Louise Marie Nielsen.
Bosat: Agertoften 46,

Skive.

Peder Sand Pedersen gik i skole i Holstebro,
og efter skolegangen var han bydreng et års tid. I 1934

tog han ud at sejle i ly år,

ca.

og derefter fik han arbejde

1 år på et metalstøberi i København,

og året derefter

var han beskæftiget hos Jakob Holm & Sønner.

Sin værne

pligt aftjente han 1938—194o i Viborg. Efter hjemsendelsen

fra militæret virkede han som arbejdsmand et par år i Skive,
og fra 1942 til 1959 var han på slagteriet,

var arbejdsmand indtil 1964,

hvorefter han

da han rejste til Grønland og
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og opholdt sig der til I967,

var i Danmark en kort periode

og rejste atter til Grønland i 9 måneder.

Oda Johanne Alsbjerg gik i skole i Skive. Ef
ter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil gif
termålet .

Børn: V. A. 1. -V.A. 7.

CONNY INGERLTSE ALSBJERG

V.A.l.

er født den 2.

december 1938 i Skive.

Bosat: Nr. Borup pr. Randers.
Conny Ingerlise Alsbjerg gik i Skive nordre sko
le. Efter skolegangen var hun beskæftiget som barnepige et års

tid, hvorefter hun var i damefrisørlære fra 1955 'til 1959- Ef
ter udstået læretid virkede hun som damefrisør i 4-g- år i Jers
lev, hvorpå hun vendte tilbage til Skive og arbejdede som af

løser ca.

1 år. De næste 4-J år drev hun selvstændig forretning

i Daugbjerg,

og den 1.

april 197o begyndte hun forretning i Nr.

Borup, hvor hun stadig virker.

Datter: V.A.l.a.
V.A.l.a.
er født den 3.

V.A.2.

SUSIE ALSBJERG

juni 1964 i Skive.

ELMER JOHANNES SAND PEDERSEN

er født den 21. november 1942 i Skive.

Bosat:

Hasselvænget lo,

Skive.

Elmer Johannes Sand Pedersen er slagter.

V.A. 3.

HELMUTH JACOB ALSBJERG SAND PEDERSEN

er født den I7. maj 1944 i Skive,

V.A.4.

og han døde i oktober 1947«

HELMUTH JACOB ALSBJERG SAND PEDERSEN

er født den 24. maj 1948 i Skive. Han er slagter.
Bosat: Agertoften 46,

Skive.
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V.A.5.

NANNA LOUISE ALSBJERG SAND PEDERSEN

er født den 28.

august 1949 i Skive.

Bosat: Agertoften 46,

Skive.

CORT ERLING ALSBJERG SAND PEDERSEN

V.A.6.

er født den 14.

december 1951 i Skive.

Han er handelsuddan

net .
Bosat: Agertoften 46,

V.A.7.

ELSE-MARIE SAND PEDERSEN

er født den 11.

V.B.

Skive.

oktober 1953 på Skive sygehus.

NIELSINE HENRIETTE KLEVA PEDERSEN

er født den 28.

juli 1921 i Holstebro. Hun blev gift den 15-

juli 1944 i Skive med Kristian Erik Sandberg Thøgersen, der

er født den 22.

april 192o i Skive som søn af murerarbejds

mand Jens Thøgersen og hustru Ane-Marie.

Bosat:

Skjoldsvej 27,

Odense V.

Nielsine Henriette Kleva Pedersen gik i skole
i Holstebro og Skive. Efter skolegangen gennemgik hun hus

lig uddannelse indtil giftermålet.

Kristian Erik Sandberg Thøgersen gik i skole
i Skive. Efter konfirmationen var han arbejdsdreng et par

år, hvorefter han kom i murerlære. Efter at have udstået sin
læretid arbejdede han som svend forskellige steder indtil i960,
da han nedsatte sig som murermester og fortsat er beskæfti

get som sådan.

Børn: V. B. 1.-V. B. 7.

V.B.l.

HENNY KIRSTINE JENSEN

er født den 24.

september 1939 i Skive. Hun blev gift den 17.

april 1962 i Hårby med Arne Christensen, der er født den 22.

august 1939 i Hårby sogn som søn af gartner Georg Jørgen Pe
der Christensen og hustru Marie.
*

Bosat:

Jordløse.
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Henny Kirstine Jensen gik i skole i Skive,

og

efter endt skolegang var hun beskæftiget ved husligt arbejde

i 3i_ år, hvorefter hun arbejdede på Otterup kro i 6 år.
Arne Christensen gik i skole i Hårby. Han var
ved landbruget i 2 år, hvorefter han kom i lære og lærte
klejnsmede- og rørlæggerfåget.

I959-I960 i Odense,

Sin værnepligt aftjente han

og efter hjemsendelsen fra militæret vir

kede han som svend 4 år i Odense, hvorefter han nedsatte sig

med selvstændig virksomhed i lo år - henholdsvis i Odense,

Korinth og Jorqløse.

Derefter var han montør i Millinge i

1^ år og tilbragte 3 måneder i Tyskland som rørlægger.

-

Arne Christensen er beskæftiget som reparatør ved D.M.E.

Plastik i Hårby). Under sin læretid var han kasserer i fagi
foreningen.
I ægteskabet er børnene: V. B. 1. a.-V. B. 1. d.

MARIANE CHRISTENSEN

V.B.1. a.

er født den 24.

KIM CHRISTENSEN

V.B.l.b.

er født den 8.

er født den I5.

januar I966 i Korinth.

CLAUS S.

er født den 8.

V.B.2.

august 1964 i Stige.

JETTE CHRISTENSEN

V.B.1.c.

V.B.l.d.

september I962 i Odense.

CHRISTENSEN

februar I968 i Jordløse.

ANNA MARGRETHE JENSEN

er født den 7. marts 1941 i Skive. Hun blev gift den 22.

tober 1961 i Århus med Bent Joensen,

ok

der er født den 9. no

vember 1936 i Ålborg som søn af konsulent Johann Petur Jo
ensen og hustru Aase Stecher.
Bosat:

B 69I, Berthelsensvej, Holsteinsborg.

Anna Margrethe Jensen gennemgik almindelig fol

keskoleuddannelse. Efter at have været beskæftiget ved hus
gerning i nogle år blev hun sygemedhjælper.
o

Bent Joensen gik i Ryesgades kommuneskole i Ål
borg,

hvor han bestod mellemskoleeksamen.

I 1952 flyttede han

til Klakksvik og kom der i elektrikerlære og udlærtes 1956.

I 1958 begyndte han at læse ved Arhus elektroteknikum og di

mitteredes 1962 som ingeniør. Fra I962 til I965 var han an
sat ved fyrvæsenet på Grønland

det første år i direk

-

toratet og de næste 2 år på Angissoq loranstation, hvorefter

han havde forskellige stillinger i Danmark. Siden juni I968
har han været ansat ved Polarradio i Iiolsteinsborg.

I ægteskabet er børnene:

RENE JOENSEN

V.B.2.a.

juli i960 i Arhus.

er født den 3«

V.B.2.b.

KATE JOENSEN

er født den 23.

april I963 i Århus.

PETER JOHAN JOENSEN

V.B.2.c.

er født den 11.

V.B.2.d.

V.B.2.a.-V.B.2.d.

oktober I966 i Korinth.

HEIDI PANINGUAK JOENSEN

er født den 21. maj I969 i Holsteinsborg.

V.B.3.

ANE-MARIE SANDBERG THØGERSEN

er født den 1.

januar 19^3 i Skive.

Hun er gift med værk

fører Berner Fleig.
Bosat: Rugvangen 9?

V.B.4.
er født den 2.

Odense.

JENS SANDBERG

september 19^5 i Skive. Han er gift med Alice

Larsen.
Bosat:

Lucernevej 19?

Odense.

Jens Sandberg er murersvend.
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BENTE HOLMINE SAND BERG THØGERSEN

V.B.5.

er født den 17«

januar 1947 i Skive.

Hun er gift med syge—

husportør Henning Hansen.
Bosat:

V . B. 6.

Snorresvej 13,

Odense.

JOHANNES SANDBERG

er født den 28.

juni 195° i Skive. Han læser.

Bosat:

Skjoldsvej 27,

Odense V.

PEDER SANDBERG

V.B.7.

er født den 11.

februar 1953 i Skive.

Bosat:

Skjoldsvcj 27,

Odense V.

BØRGE FAURSKOV SAND PEDERSEN

V.C.

er født den 4.

august 1924 i Holstebro. Han blev gift den 25.

august 1945 i Skive med Erna Pedersen,

der er født den 25«

ju

ni 1924 i Junget som datter af snedkermester Peder Pedersen
og hustru Ane Kirstine Jacobsen.

Bosat: Hedetoften 34,

Skive.

Børge Faurskov Sand Pedersen gik i skole i Hol
stebro. Han var bydreng hos en købmand i 6 år, hvoraf de 3
år var under skolegangen. Som 17—årig tog han til Tyskland og

arbejdede i 9 måneder ved BKB,

og fra 1943 til 1945 var han CB—

betjent. De næste I7 år var han beskæftiget på Skive slagteri,

hvorefter han tog til Grønland og opholdt sig der indtil I969,
afbrudt af besøg i Danmark.

Siden I969 har han været formand

hos Hoffmann & Sønner. Børge Faurskov Sand Pedersen har i
2 år været formand for Brårup idrætsforening og har desuden

været fællestillidsmand i Thule i 3 år.

Erna Pedersen gik i Junget skole. Efter skole
gangen gennemgik hun huslig uddannelse dels hjemme og dels
i forskellige pladser.

på Ibs

Hun har desuden været beskæftiget

kaffebar.
I ægteskabet er børnene: V.C.1.—V.C.8.
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ARNE FAURSKOV SAND PEDERSEN

V.C.l.

oktober 19^5 i Skive. Han blev gift den 25.

er født den 13.

november I967 i Esbjerg med Kathe Graff Linde,
den 12.

der er født

juli 1946 i Esbjerg som datter af murer Niels V.

Graff Linde og hustru Lissi Schlütter.
Bosat:

Storegade 75? Esbjerg.

Arne Faurskov Sand Pedersen gik i skole i Ski

ve. Efter skolegangen var han bydreng 1 år og påbegyndte der
efter slagteruddannelse, men gjorde ikke læretiden færdig.

Efter 1-J års forløb rejste han til Grønland og tog ophold der
1 år, hvorefter han vendte tilbage til Danmark et års tid.
Han tog derpå atter til Grønland i 4 måneder.

T I965 påbe

gyndte han tjeneruddannelse i Skive og var herunder y år på
hotel ”Hvide Hus” i Ebeltoft samt

Esbjerg.

år på ”Winston Churchill”,

Efter endt uddannelse virkede han som tjener 2y

år på ”Bonbonnieren” i Esbjerg og fik derefter beskæftigel

se på hotel Ikast i ca.

3 måneder, hvorefter han blev over

tjener på ”Bonbonnieren” og fortsat er beskæftiget som sådan.
- Arne Faurskov Sand Pedersen var i en periode chef for

”Eldorado”.

Kathe Graff Linde gik i skole i Esbjerg, hvor
hun bestod realeksamen. Hun er udlært ekspeditrice,

ter endt læretid var hun ansat i ”Føtex”

år.

og ef

I I969 blev

hun atter ekspeditrice i ”Føtex” og virker fortsat der.
I ægteskabet er datteren: V.C.l.a.
V.C.l.a.

VARINA FAURSKOV SAND PEDERSËN

er født den 14. maj I968 i Esbjerg.

V.C.2.

BENT ELO FAURSKOV SAND PEDERSEN

er født den 17.

februar 19^7 i Skive. Han blev gift den 18.

marts I967 i Feldingbjerg med Hanne Elisa Olesen,

født den 27.

der er

januar 19^5 i Stoholm som datter af gårdejer

Jens Emil Olesen og hustru Ingrid Thomsen.

Bosat: Vestervænget 2,

Skive.
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Bent Elo Faurskov Sand Pedersen gik i skole i

i Brårup. Han er udlært som maskinarbejder i Skive,

og ef

ter endt læretid fik han beskæftigelse på andelsslagteriet.
Han indkaldtes til militærtjeneste i 1967,

og efter hjem

sendelsen var han 1 år på Akryma af I968 A/S,

efter han igen fik beskæftigelse på

Skive, hvor

andelsslagteriet.

Hanne Elisa Olesen gik i skole i Stoholm,

hvor hun bestod realeksamen. Hun er kontoruddannet på Diges
Trælasthandel A/S i Skive.

Senere var hun ansat på Metallic

1 1-2 ar.

I ægteskabet er børnene:

V. C.2.a.-V.C.2.b.

JOHNNY FAURSKOV PEDERSEN

V.C.2.a.

april I965 i Feldingbjerg.

er født den

BO FAURSKOV PEDERSEN

V.C.2.b.
er født den 8.

V.C.3.

august 1969 i Skive.

INGER LISE FAURSKOV SAND PEDERSEN

er født den 13.
rådhus den 5*

april 195° i Skive.

Hun blev gift på Skive

april I969 med John thor Strafen, der er født

den 2^. marts 19^9 som søn af Knud Børge thor Strafen og
hustru Ebba Margrethe Hansen.

Bosat: Vestervænget I60,

Skive.

Inger Lise Faurskov Sand Pedersen gik i skole i
Brårup i 8 år. Efter skolegangen var hun beskæftiget

som køk

kenpige på hotel i Skive og senere som ekspeditrice.
John thor Strafen gik i Skive nordre skole i

8 år, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder i Skive.
Efter at have udstået sin læretid fik han beskæftigelse ved

Gyro A/S.

Sin værnepligt aftjente han i Viborg ved infante

riet. Han er i bestyrelsen for lærlingeklubben DSMF.

I ægteskabet er børnene: V. C. 3• a. — V. C. 3• b.
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V.C.3.a.

TOMMY THOR STRATEN

er født den lo.

V.C.3.b.

april I966 i Skive.

MIGUD THOR STRATEN

er født den 18.

oktober 197o i Skive.

HARDY FAURSKOV SAND PEDERSEN

V.C.4.

er født den 1.

april 1953 1 Skive.
Bosat:

Hedetoften 3^,

Skive.

Hardy Faurskov Sand Pedersen er blikkenslager
lærling.

ULRIK FAURSKOV SAND PEDERSEN

V.C.5.
er født den 7»

juni 1954 i Skive.

Bosat: Hedetoften 3^,

ALEX KRISTIAN FAURSKOV SAND PEDERSEN

V.C.6.

er født den 4.

V.C.7.

april 1956 i Skive.

JANE MAJBRITT FAURSKOV SAND PEDERSEN

er født den 14.

V.C.8.

juni 1957 1 Skive.

SUSANNE ANNETTE FAURSKOV SAND PEDERSEN

er født den 22.

V.D.

Skive.

april I96I i Skive.

SØREN CHRISTIAN FAURSKOV PEDERSEN

er født den 21.

august 1928 i Holstebro. Han blev gift den

17« maj 1952 i Skive med Lis Frandsen,

der er født den 13»

sep

tember 1936 i Skive som datter af fiskehandler Peder Frand
sen og hustru Alma Elisabeth Nielsen.

Bosat: Thorupsgade 14,

Skive.

Søren Christian Faurskov Pedersen gik i Skive
søndre skole. Han arbejdede i en periode i Sverige,

og fra

1948 til 1954 var han ved militæret i henholdsvis Esbjerg,
København og Ålborg og hjemsendtes som oversergent.

1954—i960
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var han beskæftiget på Skive slagteri, hvorefter han rejste
til Grønland og opholdt sig der indtil I965. De følgende 2
år arbejdede han igen på Skive slagteri og dernæst var han

en tid beskæftiget ved arbejdet på den nye Lillebæltsbro,
hvorefter han i I968 atter tog til Grønland for en kortere
periode. Han virker som formand for et bygge— og anla?gsfir

ma beliggende på Fyn.

Han har været i bestyrelsen for Dansk-

Slagt eriarbe jderforbunds,

Skive afdeling.

Lis Frandsen gik i skole i Skive,

og efter

skolegangen var hun beskæftiget ved husligt arbejde ind

til giftermålet. I 7 år har hun haft rengøringsarbejde ved

statsbanerne i Skive.

I ægteskabet er børnene: V.D.1.-V.D.3«

GULLMAI ELISABETH FAURSKOV PEDERSEN

V.D.l.

er født den 31.

juli 195^ i Skive. Hun er elev i en skotøjs

forretning.
Bosat:

V.D.2.

Thorupsgade 1^,

HELLE K.

Skive.

FAURSKOV PEDERSEN

er født den 21. november 195^ i Skive.

V.D.3.

KIM ALLAN FAURSKOV PEDERSEN

er født den 7*

august 1957 i Skive.

VI. Niels Asbjerg Brix Nielsen og hustru

VLB. Børge Rikard Nielsens ejendom

VLB. Børge Rikard Nielsen og hustru

VLB. 1. Thomas Due Nielsen og hustru

VI. B. 3. Bjarne Brix Due Nielsen

VI. B. 4. Bent Due Nielsen

VLB. 5. Myrna Linda Due
Nielsen

VLB. 6. Kelvin Lindy Due
Nielsen

VI. C. Norma Elvira Nielsen

VI. C.

Ejvind Vagner Lund
ager Sørensen

VI. C. 1. Thomas Lundager
Sørensen

VI. C. 2. John Asbjerg Lund
ager Sørensen

VI.E.+ 2. Anne Lise K. Nielsen og datteren Hanne Mette

VI. E. 3. Poul Henning
Kristensen

VI. E. 4. Kim Johnny Kr:

NIELS ASBJERG BRIX NIELSEN

VI.

er født den 12.

februar I898,

på Holstebro sygehus.

og han døde den 2.

juli 197o

Ilan var gift med Marie Kathrine Mad

sen. Hun er født i Holstebro,

og hun døde den 2o.

juli I969

på Holstebro sygehus.

Bosat: Asagården 1,

Holstebro.

Niels Asbjerg hrix Nielsen var murer.
I ægteskabet er børnene:

VI.A.

VI.A.-VI. J.

ASTRID MARIE NIELSEN

er født den 16. november 1922 i Navr sogn. Hun blev gift den

10.

marts 19^6 i Tiphede mod Peder Robert Nielsen,

født den 15*

der er

juli I918 i Ulfborg som søn af slagtermester

Peder Nielsen og hustru E. Nielsine Pedersen.

Bosat:

Christiansvej 3? Fredericia.

Astrid Marie Nielsen gik i skole i Navr og senere
i Holstebro samt i Vinderup. Hun blev uddannet ved husger

ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Siden

1959 har hun virket som husmoderafløser. Hun er formand for
husligt arbejderforbund.

Peder Robert Nielsen er lagerarbejder.
I ægteskabet er børnene;

VI.A.l.

er født den 8.

VI.A.1.-VI.A.3•

SONJA NIELSEN

juni 19^6 i Vester Timring. Hun er bankas

sistent •
Bosat:

VI.A.2.

Lumbyesvej 35,

Fredericia.

ELLEN MARIE NIELSEN

er født den 2o. november 19^7 i Videbæk. Hun blev gift den
11.

december I966 i Fredericia med Preben Jørgen Knudsen,

der er født den 7. marts 19^5 i Grindsted som søn af ar
bejdsmand Viggo Iledegaard Knudsen og hustru Eva Jeppesen.
Bosat: Norgesvoj 5,

Fredericia.
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Ellen Marie Nielsen gik i Treldevejens skole
samt i Købmagergades skole i Fredericia, hvor hun udgik af

9. klasse. Efter skolegangen var hun beskæftiget ved hus
gerning et halvt år. Ellen Marie Nielsen er uddannet labo

rant.

Hun har været

år på laborant skole samt 3 år på Grind

st edværket.
Preben Jørgen Knudsen gik i skole i Grindsted,

hvor han bestod realeksamen. Han er udlært som blikkensla

ger i Grindsted og har arbejdet 3< år ved faget i Christians

feld. Ilan virker som blikkenslager i Grindsted.
I ægteskabet er børnene: VT.A.2•a.—VI•A.2.b•

BRIAN RENE KNUDSEN

VI.A.2.a.

er født den 26.

VI.A.2.b.

september I968 i Christiansfeld.

KATE MARIANNE KNUDSEN

er født den 3-1«

juli 197o i Christiansfeld.

»

VI.A.3.

JOAN MARGIT NIELSEN

er født den 19.

VI.B.

februar 195‘’1 -i- Fredericia.

BØRGE RIKARD NIELSEN

er født den 5* maj I926 i Måbjerg sogn. Han blev gift den
21.

april 195° i Hornstrup med Ingeborg Lydia Due Jensen,

der er født den 1.

december 19^7 i Vejle som datter af kusk

Hans Jørgen Jensen og hustru Frederikke Dusine Lind Kristen

sen.
Bosat: Møborg pr.

Bækmarskbro.

Børge Rikard Nielsen gik i skole i Holstebro
og Vinderup. Efter skolegangen arbejdede han et års tid på

jernstøberiet i Holstebro og de følgende å år i tørvemosen,

hvorefter han lærte landbrug i ca.

efter til militærtjeneste,

2 år. Han indkaldtes der

som han aftjente i Tønder i 9 må

neder. Efter hjemsendelsen fra militæret virkede han som be

styrer en kort tid i Rosborg ved Viborg.

I I962 kom han i
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skomagerlære og virker nu som skomager på Holstebro sygehus.
Ingeborg Lydia Due Jensen gik i skole i Ha

derslev. Efter skolegangen var hun beskæftiget ved husgerning
1 år på

i forskellige pladser, og senere arbejdede hun ca.
Vejle spinderi.

I ægteskabet er børnene: VI.B.1.-Vf.B.6.

THOMAS DUE NIELSEN

VI.B.l.

er født den 2o.
3.

februar 1948 i København. Han blev gift den

august 1968 i Navr med Gerda Jensen,

der er født den 18.

september 1949 i Navr sogn som datter af landmand Kristen

H.

Jensen og hustru Martha Eleonora.
Bosat:

Sofiekloster,

Assentoft.

Thomas Due Nielsen gik i skole i Holstebro samt
i Møborg. Ilan var beskæftiget ca.

14 år vod et dambrug i Vil-

helmsborg, hvorefter han var arbejdsdreng forskellige steder,

indtil han fik arbejde hos en farbroder,

som var skomager.

Efter I2 års forløb kom han på Holstebro svineslagteri og var

der y år.

I967-I968 aftjente han sin militærtjeneste i Ran

ders. Efter hjemsendelsen fra militæret og indtil august I969
var han beskæftiget på Dronningborg maskinfabrik.
han virket som

Siden har

standchef i hælebaren ved Kvickly i Randers.
Gerda Jensen gik i skole i Navr samt i Holste

bro,

hvor hun bestod realeksamen.

Efter endt skolegang var

hun beskæftiget én kort tid på fabrik i Randers ,

hun arbejdede ca.

hvorefter

3 år på Randers fjærkræslagteri.

I ægteskabet er børnene: VI. B. 1. a. —VI. B. 1. b.

VI.B.l.a.

BRUNO H. DUE NIELSEN

er født den 18.

VI.B.l.b.

december I968 i Randers.

KAJA DUE NIELSEN

er født den 2o.

juli 197o i Randers.

ASBJERG DUE NIELSEN

VI.B.2.

er født den 2.

februar 1951 i Daugård. Han er lærling.

Bosat:

VI.B.3.

Møborg pr.

Bækmarksbro,

BJARNE BRIX DUE NIELSEN

er født den 12.

august 1953 i Holstebro. Han er lærling.

Bosat:

Møborg pr. Bækmarksbro.

BENT DUE NIELSEN

VI.B.4.

er født den 13.

februar 1955 i Holstebro.

MYRNA LINDA DUE NIELSEN

VI.B.5.

er født den 3.

juli 1956 i Møborg.

KELVIN LINDY DUE NIELSEN

VI.B.6.

er født den 26. november i960 på Holstebro sygehus.

NORMA ELVIRA NIELSEN

VI.C.

er født den 26.

3.

august I928 i Holstebro. Hun blev gift den

juli 19^9 i Timring med Ejvind Vågner Lundager Sørensen,

der er født den 22.

august I926 i Lundager, Timring sogn,

søn af ejendomsmægler Thomas Chr.

som

Sørensen og hustru Kirsti

ne Nielsen.

Bosat:

Sdr. Lundager,

Vester Timring pr.

Vildbjerg.

Norma Elvira Nielsen gik bl.a.

i skole i Vin

derup og Grønbjerg. Ilun gennemgik huslig uddannelse og var

beskæftiget ved dette indtil giftermålet.
Ejvind Vagner Lundager Sørensen gik i skole i

Tiphede samt Vorgod. Era sit 7•
landet,

til sit 11.

år tjente han på

og efter konfirmationen fortsatte han ved la,ndbru-

get dels hjemme og dels i forskellige pladser.

%

$in værnepligt

aftjente han i Sønderborg og var en tid tjenestegørende i
Tyskland. Efter hjemsendelsen fra militæret arbejdede han ca.

lo år i grusgrave samt i brunkulslejer,
beskæftigelse ved en murer.

hvorefter han fik

Ejvind Vagner Lundager Sørensen købte 1949 sin
nuhavende ejendom,

som Jiar et tilliggende på 24 tdr.

land,

og driver denne sideløbende med murerarbejdet. Han er

formand for bestyrelsen i transformatorforeningen,

I ægteskabet er børnene: VI.C.1.-VI.C.5«

VI.C.1.

THOMAS KRISTIAN LUNDAGER SØRENSEN

er født den 29*

juli 1948 i Hornstrup sogn.

Bosat: Th. Nielsens Gade 58?

Herning.

Thomas Kristian Lundager Sørensen gik i skole
i Timring og Vildbjerg. Efter skolegangen var han en tid

tankpasser i Videbæk, hvorefter han frekventerede Hammerum
efterskole i 5 måneder. Efter skoleopholdet; arbejdede han
en periode på højttalerfabrikken i Videbæk,
kaldtes han til militærtjeneste,

og 19^9 ind

som han aftjente i Holste

bro. Efter hjemsendelsen var han chauffør hos Sthyr & Kjær
i Herning nogle måneder, hvorefter var i 4 måneder var be
skæftiget på kedelfabrikken i Videbæk. Derefter kom han på

højttalerfabrikken i Videbæk som formand. Han er aktiv fod
boldspiller.

VI.C.2.

JOHN ASBJERG LUNDAGER SØRENSEN

er født den 24.

februar 195° i Timring.

Bosat:

Sdr. Lundager,

Vester Timring pr.

Vildbjerg.

John Asbjerg Lundager Sørensen er tømrer.

VI. C. 3.

KIRSTINE MARIE LUNDAGER SØRENSEN

er født den 22.

februar 195^ i Sdr.

Bosat: Nørregade 13,

Lundager, Timring sogn.
Videbæk.

Kirstine Marie Lundager Sørensen gik i skole
i Timring samt i Vildbjerg. Hun er uddannet klinikassistent

hos tandlæge Bedsted i Videbæk.

-Io7VI. C.FRANK LUNDAGER SØRENSEN

er født den 17®

juni 1953 i Timring.

Bosat:

VI.C.5®

december 1958 i Timring.

SVEND ERIK JOHANNES NIELSEN
april 193o i Holstebro.

er født den 2.

23®

Herning.

HENNING VAGNER LUNDAGER SØRENSEN

er født den 2o.

VI.D.

Solvænget 22,

Han læser.

Han blev gift den

april 195° i Hornstrup med Inge Hansine Due Jensen.

Ægteskabet er opløst.

Bosat: Dyssegården 775

Holstebro.

Svend Erik Johannes Nielsen gik i skole i Hol
stebro og senere i Abildå samt i Grønbjerg. Han arbejdede en

tid ved landbruget i forskellige pladser, hvorefter han i
8 år var beskæftiget som murerarbejdsmand. i960 kom han i

skomagerlære,og efter at være blevet udlært etablerede han
selvstændig virksomhed,

som han stadig driver.

Sin værne

pligt aftjente han 1951-1952 i Holstebro.

I ægteskabet er børnene: VI.D.l.—VI.D.

VI.D.l.

HANS JØRGEN NIELSEN

er født den 5.

juni 1952 i Ejstrupholm. Han er arbejdsmand

Bosat:

VI.D.2.

Godthåbsvej,

Holstebro.

RANDT NIELSEN

er født den 3®

februar 195^4 i Holstebro.

Bosat: Thorsvej, Holstebro.

VI.D.3.

ERIK HOLM NIELSEN

er født den 2o.

VI.D.4.

januar 1957 i Holstebro.

TANNI DUE NIELSEN

er født den 16. marts i960 i Holstebro.
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VI.E.

ANKE LISE KRISTENSE NIELSEN

er født den 22.

juli 1932 i Holstebro.

Hun blev gift den 23.

april 195° i Hornstrup med Karlo Marinus Kristensen,

der er

født den 8. november 1927 på Møltrup Hede, Timring sogn,

som

søn af husmand Jens Kristen Kristensen og hustru Mette Si—
monia Kristensen.

Bosat: Gyvelvej 5^,

Holstebro.

Anne Lise Kristense Nielsen gik

i skole

i Holstebro, Abildå og Rønbjerg samt Tiphede i 8 år,

og efter

skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse indtil giftermå

let. Efter giftermålet hjalp hun til ved husgerning på de

gårde,hvor manden virkede som karl,

indtil 195^-? da hun bo

satte sig i Holstebro. Fra 1955 til 1959 var hun beskæfti

get på tobaksfabrikken i Holstebro og derefter et års tid på

slagteriet, men måtte holde op på grund af sygdom.

Karlo Marinus Kristensen gik i skole i Tiphede.
Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1954, afbrudt af
militærtjeneste,

som han aftjente 1948—1949 i Haderslev, hvor

efter han fik arbejde hos en murer i 2 år. Derefter blev han

specialarbejder på elværket og virker fortsat som sådan.

I ægteskabet er børnene: VI.E.l.—VI.E.4.

VI.E.l.

NIELS JØRGEN KRISTENSEN

er født den 7* november 195° i Mejlby.

Han er i elektriker

lære«

Bosat: Gyvelvej 52,

VI.E.2.

Holstebro.

HANNE METTE KRISTENSEN

er født den 21. maj 1953 i Studsgård. Hun er husassistent.

Bosat: Gyvelvej 52,

VI.E.3.

Holstebro.

POUL HENNING KRISTENSEN

er født den 14. marts 1955 i Holstebro.
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VI.E.4.

KIM JOHNNY KRISTENSEN

er født den 29.

VI. F.

september 1958 i Holstebro.

INGA LILLIAN NIELSEN

er født den 5«

januar 1935 i Vinderup. Hun blev gift den 1.

juli 1953 i Holstebro med Peder Kristian Larsen,

der er født

den 7. maj 1928 i Agerskov som søn af gårdejer Martinus Lar
sen og hustru Maren- Søndergaard Madsen.

Bosat: Bülowsvej 4,

Holstebro.

Inga Lillian Nielsen gik i skole i Holstebro.

Hun lærte husgerning indtil sit 18.

år, hvorefter hun i 9

år var beskæftiget på tobaksfabrikken i Holstebro. — Inga

Lillian Nielsen arbejder nu på betonværket H.

Steen Chri

stensens Eftf. A/S i Holstebro.
Peder Kristian Larsen gik i skole i Agerskov.
Efter skolegangen hjalp han til hjemme på faderens gård i

9 år, hvorefter han var

blandemester på betonværket Ha Steen

Christensens Eftf. A/S i Holstebro i lo år,

og han har de sidste

8 år været formand samme sted.

I ægteskabet er børnene: VI.F.l.—VI.F.2.

BIRGIT LENA LARSEN

VI.F.l.
er født den 1.

VI.F.2.

juni 1955 på Holstebro sygehus.

DORIS JETTE LARSEN

er født den 27>

VI. G.

januar 1957 på Holstebro sygehus.

TOVE GULVIG NIELSEN

er født den 13* november 1939 i Holstebro. Hun blev gift an
den gang i Viborg med Kynde Raabjerg Poulsen,

der er født

den 17« maj 1949 i Dueholm som søn af Poul Marius Raabjerg
Poulsen og hustru. Første gang var hun gift Madsen.

Bosat: Loldrupvej 3? Viborg.

Tove Gulvig Nielsen gennemgik almindelig folke

skoleuddannelse. Efter skolegangen var hun beskæftiget ved
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husgerning en tid,
bro.

og var senere 2 år på fabrik i Holste

Hun har desuden været i slagterforretning i 3 år.
Børn: VI.G.1.-VI.G.5.

ANETTE GULVIG MADSEN

VI.G.l.
er født den 7»

oktober 1959 i Møborg.

JANNIK BRIX MADSEN

VI.G.2.

er født den 15»

oktober i960 i Holstebro.

JOHNNY PREBEN MADSEN

VI.G.3•

er født den 9«

april I966 i Holstebro.

MAJBRITT KARINA POULSEN

VI.G.4.

er født den 28.

februar 1971 i Loldrup.

CHARLOTTE VIBEKE POULSEN

VI.G.5.

er født den 21. marts 1972 i Loldrup.

FINN EGON NIELSEN

VI.H.

er født den 5* november 19^2 i Grønbjerg, Nr.
Han blev gift den 9*

der er født den 24.

Omme sogn.

april I966 i Måbjerg med Jytte Damtoft,

august 19^3 i Måbjerg som datter af gård

ejer Aage B. Damtoft og hustru Hilda Marie Bertelsen.
Bosat:

Vesterbrogade 76,

Holstebro.

Finn Egon Nielsen gik i skole forskellige ste

der i

år. Efter skolegangen virkede han som kontormed

hjælper et halvt års tid på tobaksfabrikken i Holstebro, hvor
efter han var

arbejdsdreng hos folkevognsforhandler Nygaard

& Sønner i ca. 1-J år. Derefter var han beskæftiget ca.
som måleraflæser ved Holstebro kommune.

14- år

Sin værnepligt af

tjente han I96I—1962 i Århus og Nymindegab. Efter hjemsen
delsen fra militæret var han i 2 år lagerforvalter i Ulf
borg, hvorefter han kom til Brdr.

Grams filial i Holstebro,

hvor han først virkede som lagerforvalter en kort tid,
næst som bogholder ca.

der

1^ år, hvorefter han blev salgsinspektør.
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Finn Nielsen er aktiv fodboldspiller. Han er medlem af Hol
stebro rideklub samt formand for rideklubbens hesteudvalg,

og desuden er han ILK1s tillidsmand indenfor sit firma.
Jytte Damtoft gik i skole i Måbjerg,

og efter

skolegangen hjalp hun til hjemme et halvt års tid. Vinteren

1959^196o var hun elev på ungdomsskolen nLægården!f ved Hol

stebro,

og efter skoleopholdet virkede hun i 4 år som ser

verings stuepige på hotel Schaumburg i Holstebro, hvorefter hun

begyndte som syerske hos Jens Sinding og var beskæftiget ved
dette ca.

5 år. — Jytte Damtoft er medlem af Holstebro ride

klub samt er i bestyrelsen for samme klub.

VI. J.

HENNY ALSBJERG- NIELSEN

er født den 12.

februar 1947 i Timring sogn. Hun blev gift i

Holstebro med Steen Kjeldahl Jensen,

der er født den 23.

ok

tober 1946 i København som søn af tilskærer Axel Verner Jen
sen og hustru Karen Margrethe Kjeldahl.
Bosat:

Søndre Alle 36,

Holstebro.

Henny Alsbjerg Nielsen gennemgik almindelig fol

keskoleuddannelse. Hun var 2-J år på en æskefabrik i Holstebro,
hvorefter hun et års tid arbejdede ved husgerning. Derefter

fik hun beskæftigelse ved B & 0 i Struer og virker fortsat der
— Henny Alsbjerg Nielsen er hjemmeværnslotte.
Axel Verner Jensen gik i skole i Holstebro. Han

var bydreng i ca.
bejdsmand ca.

2 år,

hvorefter han var beskæftiget som ar

1 år. Han har siden været chauffør.

nepligt aftjente han ved civilforsvaret.

Sin vær

VII. Alma Mathilde Nielsen

VII. Jakob Peder Jakobsen (til højre)

• II. C. 1. Bent Møllegaard
Laugesen

VII. C. 2.

Lillian Møllegaard Laugesen og Per Flyvholm

VII. C. 3. Finn Møllegaard Laugesen og hustru
sen

VII. C. 6+7. Annette Alma og Inge-Merete Møllegaard
Laugesen

VII.D. Kjeld Barslund Jakobsens ejendom

VII. C. 8. Jørgen Møllegaard
Laugesen

VII. C. 9. Kim Møllegaard
Laugesen

VII.E. Lisbeth Irene Jensen

VII. E.2. Karen Margrethe
Jakobsen

VII. E. 3. Lisbeth Barslund
Jakobsen

VII. E.l. Mitzi Barslund
Jakobsen

VII. E.2. Anton Tripouic

VIL F. Erna Marie Barslund Jakobsen og Arne Villy
Pedersen med børn
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ALMA MATHILDE NIELSEN

VII.
er født

sen,

19°1 i Nr. Lem.

Hun var gift med Jalcob Peder Jakob

der er født den den 22.

april 1889 i Mejrup sogn som

søn af landmand Kjeld Jakobsen og hustru Ane Margrethe Niel

sen.

Bosat: Istedgade 27, Holstebro.
Jakob Peder Jakobsen er pensionist.
I ægteskabet er børnene: VIT. A.—VII. J.

KJELD BARSLUND JAKOBSEN

VII.A.

døde som 5—årig i Holstebro.

ANE MARGRETHE BARSLUND JAKOBSEN

VII.B.

er gift med arbejdsmand Arthur Madsen.

Bosat: Hattemagervej, Randers.

NIELSINE HENRIKKE BARSLUND JAKOBSEN

VII.C.

er født den 21.
28.

februar 1923 i Holstebro. Hun blev gift den

april 19^o i Holstebro med Alfred Laugesen,

den 29.

december 1915 i Tved, Avlum sogn,

der er født

som søn af køb

mand og gårdejer Christian Laugesen og hustru Nielsine Ma
rie Sørensen.
Bosat:

Skovgården 12, Holstebro.

Nielsine Henrikke Barslund Jakobsen gik i sko

le i Holstebro,

og efter skolegangen gennemgik hun huslig

uddannelse indtil giftermålet.

Alfred Laugesen gik i skole i Kilde samt i Av
ium byskole. Han kom ud at tjene som 9-,årig og fortsatte ef

ter konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser ind

til 1938,

da han blev chauffør hos kredslæge Faber i Holste

bro i 2 år,

og de følgende 2 år var han beskæftiget ved spild

indsamlingen. Derefter virkede han i 19 år som karl på sva

neapoteket i Holstebro og har nu beskæftigelse ved en entre
prenør. Han har i 2 år været tillidsmand.

I ægteskabet er børnene: VII.C.1.—VII.C.9•

113BENT MØLLEGAARD LAUGESEN

VII.C.l.

er født den 2 >4.

juni 19^o i Holstebro.

Bosat: Landskrona,

Han er arbejdsmand.

Sverige.

LILLIAN MØLLEGAARD LAUGESEN

VII. C. 2.

er født den 18.

august 19^1 i Holstebro. Hun blev gift don

23.

februar I963 i Holstebro med PerFlyvholm, der er født den

2^.

juni 193^ i Snekkersten som søn af fhv. fisker Ole

Flyv

holm og hustru Kirstine Stefansen.

Bosat: Ringparken 56, Holstebro.
Lillian Møllegaard Laugesen gik i skole i Hol
stebro,

og efter skolegangen var hun beskæftiget ved hus

ligt arbejde 1 år, hvorefter hun et års tid arbejdede på to
baks fabrikken i Holstebro. Hun rejste derpå til Norge i 3 må

neder som ung pige i huset. Da hun vendte tilbage til Dan
mark fik hun beskæftigelse på B & O i Struer i 6 år, hvoref

ter hun arbejdede 1 år på en skjortefabrik.

Siden 197° har

hun arbejdet på "Hotex” i Holstebro.

Per Flyvholm gik i skole i Struer, hvor han be

stod mellemskoleeksamen.

omegns brugsforening.

Han er kolonialuddannet i Struer og

Sin værnepligt aftjente han i Tønder

og på Bornholm som korporal. Efter hjemsendelsen fra mili

tæret fik han ansættelse ved vareindkøbsforeningen i Hol
stebro i ca.

2 år, hvorefter han var

salgschauffør de næ

ste 2 år. Per Flyvholm blev derefter indkøbsassistent ved

”Irma” i København et års tid, dernæst var han kontorassi
stent hos B & O i Struer i ca.

3 år,

og de følgende 6 år vir

kede han som forretningsfører ved Kosangas.

Siden 197o har

han været beskæftiget som vejer på Struer andelsslagteri.

Han har i nogle år været medlem af Struer idrætsforenings
boldudvalg.

I ægteskabet er sønnen: VII.C.2.a.

VII.C.2.a.

STEEN FLYVHOLM

er født den 28.

juli I967 i Struer.
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VII.C.3-

FINN MØLLEGAARD LAUGESEN

er Født den 5«

17.

december 1942 i Holstebro, Han blev gift den

september I9Ö6 i Edmonton med Kirsten Christensen,

der

er født den 3o. maj 1945 i Ålborg som datter af formand Carl

Jacob Chr.

Christensen og hustru Elly Jensen.
Adresse:

1 - 11215 — 132 Ave Edmonton, Alberta,
Canada.

Finn Møllegaard Laugesen gik i skole i Holste
bro,

og efter skolegangen blev han udlært som slagter.

værnepligt aftjente han i Viborg.

Sin

Efter at være udvandret

til Canada begyndte han selvstændig forretning.
Kirsten Christensen gik i skole i Edmonton.

Hun er udlært som damefrisør.

I ægteskabet er børnene: VII. C. 3« a * — VII. C. 3 □ b.

VII.Ce3.a.

MARIANNE MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 26.

VII.C.3eb.

FINN MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 2.

VII.C.4.

december 197° i Edmonton,

BJARNE MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 2o.

14.

februar I968 i Edmonton.
!

september 1944 i Holstebro. Han blev gift den

januar I967 i Nysogns kirke med Aase Irene Andersen,

er født den 3.

der

april 1948 i Ringkøbing som datter af tømrer

mester Anders Elias Andersen og hustru Nanna Kjærgaard.
Bosat: Hvinningdalvej 35,

Silkeborg.

Bjarne Møllegaard Laugesen gennemgik almindelig
folkeskoleuddannelse. Han var beskæftiget et års tid hos en

bødker, hvorefter han kom i bagerlære som I5—årig. Efter at
være blevet udlært virkede han som bagersvend i Ringkøbing

i 2 år, hvorefter han indkaldtes til militærtjeneste. Efter

hjemsendelsen tog han atter til Ringkøbing for en kortere tid,

og den 23. november I966 fik han ansættelse hos en bager
mester i Silkeborg, hvor han fortsat er beskæftiget.
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Aasc Trone Andersen gik i skole i Sønderby,

og

efter skolegangen var hun beskæftiget ved husligt arbejde 1

år.

Sommeren I963 var hun elev på Brejninggård efterskole,

og den 1. december I963 kom hun i koloniallære og udlærtes

den 1.

december I966. Under sin læretid bestod hun handels

skoleeksamen. Det første halve år efter giftermålet virke
de Aase Trene Andersen som ekspeditrice i en slagterforret—
ning i Silkeborg.

I 1972 købte ægteparret deres nuhavende

hus.
I ægteskabet er børnene: VII.C.4.a.—VII.C.4.b.

VII.C.4.a.

PREBEN MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 28.

VTT.C.4.b.

BRIAN MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 23.

VII.C.5.

juli I967 i Silkeborg.

oktober I969 i Silkeborg.

HANNE MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den lo. november 1947 i Holstebro. Hun er gift med
elektriker Villy Mølgaard Jensen.
Bosat:

VII. C. 6.

Pilevej 33?

Struer.

ANNETTE ALMA MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 15. marts 195° i Holstebro.

Bosat:

Skolegade 3o B,

Silkeborg.

Annette Alma Møllegaard Laugesen gik i skole

i Holstebro. Hun var beskæftiget ved husligt arbejde samt på
fabrik, bl.a.

i Holstebro og Silkeborg. Ilun virker nu som

ekspeditrice hos bagermester Svend Pedersen i Silkeborg.

VIT.C.7.

INGE—MERETE MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 11.

september 1951 i Holstebro. Hun er i dame—

frisørlære.

Bosat: Kildevej 5? Holstebro
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JØRGEN MØLLEGAARD LAUGESEN

VII.C.8.

er født den 28.

VII.C.9.

KIM MØLLEGAARD LAUGESEN

er født den 7•

VII.D.

januar 1955 i Holstebro.

oktober 1957 i Holstebro.

KJELD BARSLUND JAKOBSEN

er født den 25.

3.

februar 19-5 i Holstebro, Han blev gift den

december 1955 på Holstebro rådhus med Krista Andersen,

der er født den 9.

januar 1935 i Ejsing sogn som datter af

arbejdsmand Martin Andersen og hustru Jensine Karoline Mer—

riid Kristensen.

Bosat: Ved Diget 3,

Ikast.

Kjeld Barslund Jakobsen gik i Danmarksgades
skole i Holstebro,

og efter skolegangen arbejdede han ved

landbruget i 6 år,

hvorefter han en tid var beskæftiget

ved entreprenørarbejde på

Fyn,

Sjælland og i Holstebro.

I 1967 flyttede han til Ikast og har siden den tid virket

som væver.
Krista Andersen gik i skole i Ejsing,

ter skolegangen tjente hun på landet i ca.

og ef

2 år, hvorefter

hun var beskæftiget på hotel i Holstebro i 3 år. Efter gif
termålet har hun arbejdet på Færchs tobaksfabrik.

I ægteskabet er børnene: VII.D.l.—VII.D.3-

VII.D.l.

ALMA YVONNE BARSLUND JAKOBSEN

er født den 23. maj 1956 i Holstebro.

VII.D. 2.

KARSTEN RENE BARSLUND JAKOBSEN

er født den I9.

VII.D.3.

juni 1959 i Holstebro.

DORTHE SUSSI BARSLUND JAKOBSEN

er født den 9- marts I963 i Holstebro.
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JENS BARSLUND JAKOBSEN

VII.E.

er født den 3o. marts 1927 i Holstebro. Han blev gift den
21. november 1959 på Randers rådhus med Lisbeth Irene Jen

sen,

der er født den 1.

juni 1933 i Favsing som datter af

gårdejer Niels Holger Jensen og hustru Karen Margrethe An
dersen.

Bosat: Eli Christensens Vej 57,

Ikast.

Jens Barslund Jakobsen gik i Danmarksgades

skole i Holstebro. Han er udlært som snedker. Han var i en

periode beskæftiget som portier på hotel i Femmøller,
ning samt Randers, hvorefter han var
ders.

Her

arbejdsmand i Ran

Senere var han på fabrik i Ikast i 2 år og virker

nu som snedker.

Han har været tillidsmand på Chr. Hansens

fabrik.

Lisbeth Irene Jensen udgik af 9* klasse i
Randers.

Hun virkede som telefonistinde på en central ved

Randersegnen indtil giftermålet. Hun er nu beskæftiget på en
fabrikskantine.
I ægteskabet er børnene: VTI.E.1.—VII.E.3.

MITZI BARSLUND JAKOBSEN

VII.E.l.

er født i Vorup sogn.

Bosat: Østergade 67,

Ikast.

Mitzi Barslund Jakobsen bestod realeksamen
i Kjellerup. Hun er syerske.

Søn: VII.E.l.a.

VTI.E.l.a.

JENS THONY BARSLUND JAKOBSEN

er født den 3.

VII.E.2.

december 197o i Esbjerg.

KAREN MARGRETHE JAKOBSEN

er født den 11. november 1951 i Alborg. Hun blev gift den

29• maj 1971 med Anton Tripouic,

der er født den 4.

1945 i Dobrudsja.
Bosat:

Strøget 36,

Ikast.

juni
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Karen Margrethe Jakobsen gik i skole i Virk—

lund samt i Randers. Efter skolegangen var hun 1 år på fa

brik i Ikast,

derefter begyndte hun som damefrisørelev, men

holdt op efter 2 års forløb, hvorefter hun frekventerede
ungdomsskolen nLægårdenn ved Holstebro i lo måneder. Efter

skoleopholdet har hun virket som syerske i Ikast.
Anton Tripouic gik i skole i 9 år i Jugoslavi
en og blev under skolegangen udlært som finmekaniker. Ef

ter endt skolegang arbejdede han 9 år ved faget i Jugo
slavien og derefter et halvt år på B & W i København. Han

virker nu som finmekaniker i Herning.

VII.E.3.

LISBETH BARSLUND JAKOBSEN

er født den 19*

VII.F.

ERNA MARIE BARSLUND JAKOBSEN

er født den 28.
26.

oktober I963 i Randers.

august 1929 i Holstebro. Hun blev gift den

januar 1952 i Silkeborg med Arne Villy Pedersen,

født den 27•

der er

september 1928 i Silkeborg som søn af vogn

mand Laurits Karl Pedersen og hustru Anna Thora Nollin.

Bosat: Søndre Ringvej 9,

Silkeborg.

Erna Barslund Jakobsen gik i skole i Holstebro.
Hun var beskæftiget ved husligt arbejde, var senere på hotel
samt i forretning.

Desuden har hun arbejdet på et spinderi i

Silkeborg. De sidste lo år har hun virket som hjemmesyerske.

Arne Villy Pedersen gik i skole i Silkeborg.
Inden han udgik af skolen hjalp han faderen

vognmandsforretning,

med dennes

og efter konfirmationen var han i 2 år

bydreng på Silkeborg fællesbageri, hvorefter han kom til

Paasch & Silkeborg maskinfabrikker, hvor han virker som la

gerarbejder. Sin værnepligt aftjente han 19^9 i Fredericia
og var en tid tjenestegørende i Tyskland. I sin fritid byg

ger han huse.

I ægteskabet er børnene: VII.F.1.—VIT.F.4

-.1.19VII. F . 1.

JETTE PEDERSEN

er født den 17. november 19^+9 i Århus.

Bosat: Solsortvej 9»

VII.F.2.,

Hun er ekspeditrice

Silkeborg.

ALLAN BARSLUND JAKOBSEN

er født den lo.

juli 1952 i Silkeborg. Han er i lære som

maskinarbejder.
Bosat: Søndre Ringvej 9,

VII.F.3.

Silkeborg.

SUSANNE BARSLUND JAKOBSEN

er født den 4. december 1955 i Silkeborg,

VII.F.4.,

GITTE BARSLUND PEDERSEN

er født den 3* marts 1957 i Silkeborg«,

VII.G.

ELISE BARSLUND JAKOBSEN

er gift med blikkenslager Vagn Nielsen.

Bosat:

VII. H.

Silkeborg.

OVE BARSLUND JAKOBSEN

er gift med Ruth Jørgensen.

Bosat: Trekronervej 2^, Holstebro.
Ove Barslund Jakobsen er møbelsnedker.

VII. J.

HENNING BARSLUND JAKOBSEN

er gift med Martha. Han er bagermedhjælper.

Bosat: Sverige.

VIII. Magda Otilde Nielsen

X.C. Orla Steen Sørensen med familie

X. E. Hans H. Steen Nielsen med familie

VIII. Christian Skydsgaard
Holm

X. D. Svend Aage Kristensen
med familie

X.F. Bente Steen og Alf Roland Johansson med børn

r?'

XI. Jens Holm Nielsens tidligere ejendom "Skinnebækgârd"

XI.

Jens Holm Nielsen med
familie

XI. B. + D.

Ejgil Holm Nielsen med hustru og søster

XI. E. Inga Holm Nielsen og Jens Toustrup Nielsens
ejendom

XI. Jens Holm Nielsens ejendom

XI. B.

Ejgil Holm Nielsens tidligere ejendom i Hasselholt

XI. B.+1+2+3. Ejgil Holm Nielsen med børnene Annette,
Erling og Torben

XI. E. Inga Holm Nielsen og
Jens Toustrup Nielsen

XI. E.l. Jan Holm Nielsen

XII. Dusine Henriette Nielsen

XII. D. Connie Jensen og
James Kristiansen

XII. Dusine Henriette Nielsen med brødrene Søren og Johannes

XII. E. Else S. Jensen og Poul G.
Valdemar Hansen med Michael
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MAGDA OTILDE NIELSEN

VIII.

oktober 19°3 i Nr. Lem, Lem sogn. Hun blev gift

er født den 1.
den 12.

oktober I927 i Holstebro med Christian Skydsgaard

Holm. Han er født den 2.

januar 1888 i Gimsing sogn som søn

af landmand Jens Chr. Holm og hustru Mariane Danielsen,

og

han døde den 29« maj 1958 i Holstebro.
Bosat:

Jættegården 57? Holstebro.

Magda Otilde Nielsen gik i skole i Rødding og

Hodsager samt i Mejrup,

og efter skolegangen lærte hun hus

gerning, hvorefter hun virkede som husbestyrerinde i for
skellige pladser indtil giftermålet. — Magda Nielsen har i

15 år haft rengøringsarbejde på Holstebro postkontor.

Christian Skydsgaard Holm gik i skole i Navr.
Han var beskæftiget ved landbruget i forskellige pladser

og virkede i en periode også som staldkarl. Senere var han
arbejdsmand og måtte på grund af sygdom ofte skifte arbejde.
I ægteskabet er børnene: VIII.A.—VIII.E.

VIII.A.

KARLO SKYDSGAARD HOLM JENSEN

er født den I7.

februar 1928 i Holstebro. Han er gift med

Gerda Jørgensen.
Bosat:

Guldbergsgade 55? København N.

Karlo Skydsgaard Holm Jensen gennemgik almin

delig folkeskoleuddannelse. Han var en tid beskæftiget ved
Vulkan, hvorefter han tog til København og fik arbejde på
et maskinværksted. Senere

tog han i en kort periode ophold

i Sverige og har i 3 år været i Fremmedlegionen. Sin værne

pligt aftjente han i Høveltelejren. Han har en overgang arbej
det ved mekaniker— og blikkenslagerfaget. I 1955 kom han til

postvæsenet og har i 5 år virket som overpostbud.
I ægteskabet er børnene: VIII.A.1.-VIII.A.2.

VIII.A.l.

RUTH YVONNE HOLM

er født den 19»

september 1953 i København.
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VIII.A.2.

KIM ALLAN SKYDSGAARD IIOLM

juli 1955 i København.

er født den 8.

VilleB.

GERDA MARIANE HOLM

er født den 15» maj 193o i Holstebro. Hun blev gift den 5«

maj 1962 i Holstebro med Kaj Orla Hansen,

der er født den

5. maj 1929 i Nakskov som søn af fyrbøder Aksel Thorvald
Hansen og hustru Paula Hansen.

Bosat:

Skovgårdsvej 17?

Holstebro.

Gerda Mariane Holm gik i skole i Holstebro,

og

efter skolegangen lærte hun husgerning. Hun var 6 år i huset

hos installatør Hald i Holstebro,

derefter var hun beskæf

tiget ly år i Nakskov hos en isenkræmmer og det næste '.års'
tid i Vejle. - Gerda Holm har i 2o år haft ansættelse hos
konditor Blæhr i Holstebro.

Kaj Orla Hansen gik i skole i Nakskov.

Han er

uddannet ved landbruget og var beskæftiget ved dette 4—5 år,
hvorefter han tog til Sverige og arbejdede et par år.
Han vendte derpå tilbage til Danmark og bosatte sig i Køben

havn som flyttemand. De følgende lo år havde han forskelligt

arbejde og tog i en periode ud at sejle. Efter giftermålet
var han beskæftiget på jernstøberiet i 4 år,

derefter rej

ste han en tid rundt i landet og satte reklameskilte op og kom

derpå til entreprenørfirmaet Kaj Bech i Holstebro,

hvor han

var i 3 år. - Kaj Orla Hansen har i ly år virket som service

mand hos folkevognsforhandler Nygaard & Sønner i Holstebro.

Børn: VIII.B.1.-VIII.B.3.

VIII.B.l.

EJVIND SKYDSGAARD HOLM

er født den 4. marts 1951 i Holstebro. Han er kontorassistent.
Bosat:

VII.B.2.

Skovgårdsvej I7,

BENTE HOLM

er født den 2o.

juni 1955 i Holstebro.

Holstebro.
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VIII. B. 3.

LENE HANSEN
juli 196^ i Holstebro.

er født den 8»

KAJ SKYDSGAARD HOLM

VIII.C.

er født den I7. november 1931 i Holstebro. Han blev gift den
2o.

januar 1957 i Brejning med Elly Gunhild Gade,

den 18.

der er født

september 1935 i Brejning som datter af gårdejer Jens

Gade og hustru Ida Hansen.

Bosat: Linde Alle 3?

Skjern.

Kaj Skydsgaard Holm er gårdejer.

I ægteskabet er børnene: VIII.C.1.—VIII.C.3«

VIII.C.1.

BJARNE SKYDSGAARD HOLM

er født den 3.

VTII.C.2.

juli 1957 i Skjern.

HANNE SKYDSGAARD HOLM

er født den 2. maj 1959 i Skjern.

VIII.C.3.

KARSTEN GADE HOLM

er født den 6. november i960 i Skjern.

RITA MARGRETHE HOLM

VIII.D.

er født den 18.

juli 193^ i Holstebro. Hun blev gift den 19»

juli 1958 i Holstebro med Knud Nielsen,

der er født den 7*

december 193^4 i Holstebro som søn af arbejdsmand M. Julius
Marinus Nielsen og hustru Dagny Kathrine Christensen.

Bosat: Mejdalvej 67? Holstebro.
Rita Margrethe Holm gik i skole i Holstebro.
Efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning og land

brug i forskellige pladser. Senere fik hun beskæftigelse på
hotel samt pensionat,

hvor hun virkede indtil giftermålet.

Efter giftermålet har hun i en periode haft arbejde på fabrik

og sygehus.
Knud Nielsen gik i skole i Holstebro i 8 år.
Han var bydreng indtil 195°?

hos P.

da han kom i møbelsnedkerlære

Gaardhøje i Holstebro. Efter at være blevet udlært
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1 195^ indkaldtes han til mil i t<ær tjeneste i Viborg. Efter hjem

sendeisen har han virket som møbelsnedker i Karup og Iljerm
samt Holstebro.
I ægteskabet er børnene: VIII.D. l.—VTII.D«, 2.

VIII.D.1.

GERT NIELSEN
september 1959 i Holstebro.

er født den 5*

VIII.D.2.

JAN NIELSEN

or født den 18.

VIII„E.

september i960 i Holstebro.

RUTH NIELSINE HOLM

er født den I9.

august 1937 i Holstebro. Hun er gift med

Arne Mejer, det? er chauffør.

Bosat:

.

o

Pannerupvej 4, Trige, Arhus N*

IX.

ERIK JOHANNES NIELSEN

er født den 2. december 19o4 i Rødding sogn. Han blev gift

den 15®

februar 193o i Holstebro med Agnes Meta Hansen, der

er født den 27* november 19o7 i Bjert,

Sahl sogn,

som dat

ter af vejmand Niels Andreas Hansen og hustru Kristine Kri
stens en.
Bosat:

Isafjordsgade 7? København S.

Erik Johannes Nielsen gik i skole i Mejrup,

og efter skolegangen blev han udlært som skomager. Efter

endt læretid havde han løst arbejde hos forskellige skoma

gere indtil sit 25.

år.

I 193o etablerede han

skomagerværksted i Holstebro,

selvstændigt

som han afhændede efter 5 års

forløb, hvorefter han købte sit nuhavende værksted.

Sin

værnepligt aftjente han 1924-1925 i Viborg.
Agnes Meta Hansen gik bl.a.

i skole i Holste

bro. Hun blev uddannet ved husgerning og var beskæftiget

ved dette indtil giftermålet.

— Agnes Meta Hansen hjælper

sin mand med at drive skomagerværkstedet.

I ægteskabet er børnene:

IX.A.

IX.A.—IX.C.

LILLY MARGRETHE NIELSEN

er født den 27.

februar 193o i Holstebro. Hun er gift med

toldbetjent Leif Mikkelsen.

Bosat: Isafjordsgade 12, København S.

IX. B.

RUTH NORMA NIELSEN

er født den 12.

december 1935 i Holstebro. Hun er gift med

bogbinder Knud Nielsen.
Bosat: Udbygade lo, København N.

IX.C.

ERIK NIELSEN

er født den 31# august 1941 i København. Han er gift med

Birgit Engelhoff.

Bosat: Artillerivej 52, København S.
Erik Nielsen er skomagermester.

-125SØREN PETER NIELSEN

X.

er født den 2.
den 7.

december 19o4 i Rødding sogn. Han blev gift

juli 1928 i Holstebro med Mildred R. Marie Steen,

der er født den 16®

juni 19o8 i Holstebro som datter af

snedker Hans Steen og hustru Emma Pedersen.

Bosat: Aparken 95

Odder.

Søren Peter Nielsen gik bl.a. i skole i Tvis.
Som 7-årig kom han ud at tjene på landet som hjorddreng og
fortsatte efter konfirmationen ved landbruget indtil sit 21.

da han startede som skomagerw Fra 1931 til 1939 ar

år,

bejdede han på Holstebro jernstøberi,

hvorefter han flytte

de til Ringe og nedsatte sig som selvstændig skomager. Un
der krigen arbejdede han i brunkulslejerne indtil 1944,

da

han købte skomagerforretning i Struer. Denne afhændede han
i 19^5 og var derefter bosiddende forskellige steder indtil

1947,

da han etablerede skomagerværksted i Odder,

drev indtil 1959? hvorefter han en kort

som han

tid virkede som hønse—

riejer i Skive® T I96I flyttede han igen til Odder, hvor han

stadig er bosiddende.
Mildred R. Marie Steen gik i skole i Holste

bro, og efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse®
T ægteskabet er børnene: X.A.—X.G.

X.A.

ELISE LEONIA STEEN NIELSEN

er født den 16®

februar 1928 i Holstebro. Hun er gift med

arbejdsmand Verner Jeppesen.

Bosat: Kungsgatan 1, Varberg, Sverige.

X.B.

KNUD ERIK STEEN NIELSEN

er født den 18® marts I929 i Holstebro. Han blev gift den

8.

oktober 195° i Ørum Djurs med Nina Jensine Jensen,

der

er født den 25. august I929 i Stenvad som datter af arbejds

mand Jens Chr® Jensen og hustru Betty Marie Severinsen,
Bosat: Stenvad pr. Ørum Djurs.
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Knud Erik Steen Nielsen gennemgik almindelig
folkeskoleuddannelse.

Som 12—årig kom han ud at tjene på

landet og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget ind

til 195o, da han indkaldtes til militærtjeneste ved artille—
o

riet i Arhus. Fra 195- ‘til 1957 var han beskæftiget som ce—
menstøber, hvorefter han virkede som salgschauffør for Sten
vad bageri indtil 1964. De følgende 6 år arbejdede han på

DNK i Grenå,og siden 197° har han virket som specialarbej
der på Danapak Emballage i Grenå.

I i960 byggede Knud Erik

Steen Nielsen hus.
Nina Jensine Jensen gennemgik almindelig fol

keskoleuddannelse,

og efter skolegangen var hun beskæftiget

ved husligt arbejde indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: X.B.l.-X,B.3.

JETTE MARIE STEEN NIELSEN

X.Bpl,

er født den 23» marts 1951 i Arhus. Hun er gift med murer

Mogens Olesen.

Bosat:

ANETTE RAGNHILD STEEN NIELSEN

X.B.2.

september 1952 i Grenå.

er født den 6.

X.B.3.

JANE ANNA STEEN NIELSEN

er født den 12.

X.C.

Grenå.

august 1958 i Stenvad.

MARGIT STEEN NIELSEN

er født den lo.

juli 1933 i Århus. Hun blev gift den 28.

fe

bruar 1953 i Århus med Orla Steen Sørensen, der er født den
5. marts I926 i Odder som søn af chauffør Magnus Steen Sø

rensen og hustru Margrethe.

Bosat: Østergade 14,

Odder.

Margit Steen Nielsen gik i skole i Holstebro.
Hun er uddannet ved husgerning og var beskæftiget ved dette

indtil giftermålet.

-127-

Orla Steen Sørensen gik i skole i Odder. Han
er udlært murer og har arbejdet hos forskellige murermestre

i Odder. Han er næstformand i murernes fagforening.
I ægteskabet er børnene: XoC.l.—X.Ce5*

MONA STEEN SØRENSEN

X.C.l

juli 1953 i Odder

er født den 3.

XOC.2

JOHN STEEN SØRENSEN

er født den 7•

december 1956 i Odder

LISE STEEN SØRENSEN

X. 0. 3

er født den 3oo

x.c.4

september 1958 i Odder

GITTE STEEN SØRENSEN

er født den 2.

januar 1962 i Odder

BENNY STEEN SØRENSEN

X.C.5

er født den 29.

X.D

september I967 i Odder

MARY STEEN NIELSEN

er født den le

juni 1935 i Holstebro* Hun var gift første

gang med automekaniker Evald Andersen. Hun blev gift anden
gang den 1^.

oktober i960 i Odder med Svend Aage Hevring

Kristensen, der er født den 22. marts 1933 i Råby som søn af

fhv.

fiskehandler Kristian Søren Hevring Kristensen og hu—

st.ru Ellinor Nielsen.
o

Ï

Bosat: Aparken 16,

Odder«

Mary Steen Nielsen gik bloaB
stebro,

i skole i Hol

og efter skolegangen blev hun uddannet ved hus

gerning. Efter giftermålet har hun arbejdet ved forskelligt
Svend Aage Hevring Kristensen bestod realeksa—

men,

hvorefter han blev kontoruddannet i korn- og foderstof

branchen. Han virker som disponent på Odder slagteri.
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Børn: X.D.1.-X.D.2.

INGE JOAN KRISTENSEN

X.D.l.
er født den 9*

januar 1953 i Malling. Hun er ekspeditrice.

Bosat: Aparken 16,
X p 2

Odder*

HANNE KRISTENSEN

er født den 6.

januar 1955 i Odder. Hun er i damefrisørlære.
Bosat: Åparken 16,

HANS II.

X.E.

er født den 7•

Odder.

STEEN NIELSEN

august 19^1 i Videbæk. Han er gift og har 4

børn.

Bosat: Sverige.
Hans H.

Steen Nielsen er specialarbejder.

BENTE STEEN

X.F.

er født den 17* maj 19^5 i Holstebro. Hun blev gift den
8.

februar I969 i Odder kirke med Alf Roland Johansson,

der er født den 21.

juni 19^ i Sindberg i Sverige som søn

af murer John Arvid Johansson og hustru Hulda Emilia.

Bosat:

Fack 28, Rolfstorp,

Sverige.

Bente Steen gennemgik almindelig folkeskoleud
dannelse. Den 1.

september I96I kom hun i frisørlære hos 0—

da Juul i Arhus,

og den 28. november I965 bestod hun svende

prøve med ros på Arhus tekniske skole.

I I966 rejste hun til

Varberg for at uddanne sig indenfor sit fag og senere på
året var hun på skole i Paris, hvorefter hun blev førstedame

på Varbergs største damesalon. Den 1.
hun og ægtefællen hus i Varberg,

oktober 197° købte

og hun driver nu egen fri

sørsalon.

Alf Roland Johansson gennemgik 7 års skole
gang.

I i960 kom han i lære som bilmekaniker på VW—værk

stedet i Varberg og fortsatte der som mekaniker efter endt

læretid. Han har deltaget i flere kurser under sin ansættel
se.

Sin militærtjeneste aftjente han 196^-1965.
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I ægteskabet er børnene: X.F.1.—X.F.2.

X.F.l.

MARIA CAROLIN JOHANSSON

er født den 23. november 197o i Varberg.

X.F.2.

ANNE MADELEINE JOHANSSON

er født den 15«

X.G.

august 1972 i Varberg.

HENNING BROWN NIELSEN

er født den 14. november 1951 i Arhus. Han er sergent

Bosat: Aparken 9»

Odder.
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JENS HOLM NIELSEN

XI.

er født den 21.

juni 19o8 i Rødding sogn. Han blev gift den

3. maj 1931 i Holstebro med Sigrid Jensine Pedersen,

født den 19«

der er

januar 19o2 i Birkelund som datter af gårdejer

Peder Pedersen og hustru Pouline Mathilde Andersen,
Bosat:

Bethaniagade 4,

Videbæk.

Jens Holm Nielsen gik bl.a.

i skole i Krejbjerg

og Mejrup. Som lo—årig fik han plads på landet hos en sø

ster og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget indtil

sommeren før sit giftermål,

da han fik beskæftigelse som

murerarbejdsmand. Sin værnepligt aftjente han 19^9 i Køben
havn. Efter giftermålet fik han arbejde på Holstebro tegl

værk i 18 måneder, hvorefter han kom til Grønbjérg tégl—
værk for en kortere tid.
Trøstrup teglværk.
trup,

Fra 1933 til 1946 arbejdede han på

I 1946 købte han nSkinnebækgård" ved Spot

som har et tilliggende på 24 tdr.

til 1966,

land,

og drev denne

dci han flyttede til Videbæk og atter fik arbejde

på Trøstrup teglværk.

Siden 197o har han virket som special

arbejder på Videbæk kartoffelmelsfabrik. Han er medlem af
socialdemokratisk vælgerforening i Videbæk.

Sigrid Jensine Pedersen gik i skole i Vemb.
Efter skolegangen hjalp hun til hjemme indtil sit 17*

år,

hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning i forskellige

pladser. Hun har desuden tjent 1^ år på Krabbesholm sanatorium

og senere på Holstebro alderdomshjem. Det sidste halve år
før giftermålet var hun på B & 0 i Struer.

I ægteskabet er børnene: XI.A.—XI.E.

XI.A.

ELLEN MARGRETHE HOLM NIELSEN

er født den 8.

august 1931 i Holstebro. Hun blev gift den

28. maj 1955 i Rødding kirke med Svend Aage Mortensen,

født den 19.

der er

oktober 1931 i Vorgod som søn af landmand Niels

Chr. Mortensen og hustru Maren Madsen.
Bosat:

Lærke vej 4,

Barde pr.

Herning.
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Ellen Margrethe Ilolm Nielsen gik i skole i Vi

debæk, Hun tjente nogle år som husassistent, hvorefter hun
fik beskæftigelse på sygehuset i Viborg og senere i Skive.
Svend Aage Mortensen gik i skole i Vorgod. Han

var beskæftiget ved landbruget indtil 1952,
tes til militærtjeneste,

da han indkald

som han aftjente i Viborg. Efter

hjemsendelsen i 1953 tog han hjem i 4 år for at hjælpe fa

deren med at drive dennes ejendom. Fra 1958 til I96I drev
han selvstændig landbrug, hvorefter han begyndte som chauf

før hos Kr.

Jensen i Vorgod, hvor han fortsat virker.
I ægteskabet or børnene: XI.A.1.—XI.A.5•

XI.Aol.

INGEMANN HOLM MORTENSEN

er født den 28.

juni 1953 i Skive. Han er tankpasser.

Bosat: Lærkevej 4,

XI. A. 2.

Barde pr. Herning.

IB HOLM MORTENSEN

er født den 13» maj 1957 i Vorgod.

XI.A.3.

NIELS JØRGEN HOLM MORTENSEN

er født den 26.

XI.A.4.

VIVIAN HOLM MORTENSEN

er født den 23«

XI.A.5.

september I963 i Vorgod.

SUSANNE HOLM MORTENSEN

er født den 13.

XI.B.

oktober i960 i Vorgod.

juli I966 i Vorgod.

EJGIL HOLM NIELSEN

er født den 25.

august 1933 i Videbæk. Han blev gift den 3o.

april 1958 i Rødding kirke med Betty Margrethe Iversen, der
er født den 25®

april 1938 i Rødding sogn som datter af gård

ejer Bertel Iversen og hustru Mariane Sørensen.

Bosat: Drosselvej 12,

Skjern.
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Ejgil Holm Nielsen gik i skole i Videbæk og
Krejbjerg. Senere var han elev på Odder højskole i 5 måne
der, havde et ophold i

9 måneder på Lægård landbrugsskole

og gennemgik teknikerlinien på Vejlby landbrugsskole knapt

1 år.

Han er uddannet ved landbruget og har bl.a. virket

som fodermester og bestyrer.
Varde.

Sin værnepligt aftjente han i

Han drev selvstændig landbrug fra i960 til I969, hvor

efter han blev uddannet som regnskabstekniker og virker som

sådan for Ringkøbing amts husmandsforening. Han har i flere

år været i bestyrelsen for husmandsforeningen samt ungdoms
foreningen.

Betty Margrethe Iversen gik i skole i Rødding
og var senere elev på Odense husmandsskole. Hun er uddan

net ved husligt arbejde og var beskæftiget ved dette ind
til giftermålet.

I ægteskabet er børnene: XI.B.1.-XI.B.3*

XI.B.l.

ANNETTE HOLM NIELSEN

er født den 15. august 1959 i Løgstør.

XI. B. 2 .

er født den 9.

XI.B.3.

ERLING HOLM NIELSEN
september I962 i Lihme.

TORBEN HOLM NIELSEN

er født den 17. november I966 i Lihme.

XI. C.

HENNING HOLM NIELSEN

er født den 5. december 1936 i Videbæk. Han blev gift den 14
juli 1963 i Krejbjerg med Else Mousten, der er født den 9.

februar 19^3 i Krejbjerg som datter af landmand Johannes
Mousten og hustru Mette Kristensen.

Bosat: Hem pr.

Skive.

Henning Holm Nielsen gik i skole i Rødding.

Han er udlært mejerist og arbejdede som sådan indtil I969,

hvorefter han korn i tømrerlære • •

-133-

Else Mousten gik i Krejbjerg skole. Hun gen
nemgik huslig uddannelse i 2 år, var elev på Jebjerg ung
domsskole samt Viborg gymnastikhøjskole og besøgte senere

Gerlev idrætshøjskole.

Hun virker som faglærer indenfor Ski

ve søndre skoles idræt.
I ægteskabet er børnene: XI.C.1.—XI.C.2.

XI.C.1.

HELLE HOLM NIELSEN

er født den 28.

XI.C.2.

december 19^3 i Thise.

KLAUS HOLM NIELSEN

er født den 24.

april I968 i Hem.

EBBA HOLM NIELSEN

XI.D.

er født den 8. marts 194o i Videbæk. Hun er gift med stud,
scient. Kirkegaard Nielsen.
Bosat: Mosevangen 4,

XI. E.

Skanderborg.

INGA HOLM NIELSEN

er født den 3«

juni 1943 i Herborg. Hun blev gift den 17* maj

1969 i Videbæk kirke med Jens Christian Toustrup Nielsen,
er født den 22.

der

juni 1944 i Snejbjerg som søn af landmand Bør

ge Nytoft Nielsen og hustru Magda.

Bosat: Linde Alle 13,

Ikast.

Inga Holm Nielsen gik i skole i Spøttrup. Hun
er uddannet ved husgerning dels hjemme og dels i forskellige

pladser, og har desuden haft beskæftigelse et års tid på
Metallic i Skive.

— Inga Holm Nielsen virker som syerske i

Ikast.

Jens Christian Toustrup Nielsen gik i skole i
Ikast og Snejbjerg,

landbruget i 5 år.

og efter skolegangen arbejdede han ved

Sin værnepligt aftjente han ved infanteriet

i Nr. Uttrup. Han virker som strikker i Ikast.
I ægteskabet er børnene: XI.E.1•-XI.E.2.
XI.E.l.

JAN HOLM NIELSEN

er født den 2o. maj 19Ö1 i Skive.

XI.E. 2.

ERIK HOLM TOUSTRUP NIELSEN

er født den 5-

april 1972 i Ikast.

-134-

DUSINE HENRIETTE NIELSEN

XII.

er født den 29» marts I9II i Nr. Lem. Hun blev gift i 1932
på Amager med vejarbejder Bernhard Jensen. Ægteskabet er
opløst.

Bosat:

Sofie Brahes Alle 11, København S.

Dusine Henriette Nielsen gik i skole i Stru
er og Holstebro. Hun blev uddannet ved husgerning og var

beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Efter ægteskabets
indgåelse virkede hun i nogle år som hjemmehjælper og har

de sidste 2o år arbejdet på fabrik.

I ægteskabet er børnene: XII.A.—XII.E.

JYTTA JENSEN

XII.A.

er født den 21.

juni 1935 i Risen. Hun er gift med bager

mester Carlo Kristoffersen.

Bosat: Langelandsvej 1, København F.

CENTA JENSEN

XII.B.

er født den 3o* marts 1937 i København. Hun blev gift den 2

december 1959 i København med Helge Malm,
19.

der er født den

december 1929 i Købenenhavn som søn af Oskar Malm og

hustru Grethe Hansen.
Bosat: Englandsvej, København S.
Helge Malm er

arbejdsmand.

Børn: XII.B.l.-XII.B.4.

XII.B.l.

SUSANNE JYTTA P. JENSEN

er født den 2.

oktober 1955 i København.

BENTE MALM

XII.B.2.

er født den 19» december i960 i København.

XII.B.3.

JETTE MALM

er født den 4.

XII.B.4.

januar I963 i København.

JØRGEN MALM

er født den 17*

januar I969 i København.
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FLEMMING BENT JENSEN

XII.C.

er født den 25. maj 1939 på Amager. Han er specialarbejder.
Bosat:

Peder Lykkes Vej 99? København S.

CONNIE JENSEN

XII.D.

er født den 11.

august 1941 i København. Hun blev gift i 1958

med James Kristiansen. Han er født den 11. december 1939 i
Roskilde,

og han døde den 25»

juli 1964 i København.

Bosat: Lundtoftegade 81, København N.
Connie Jensen gennemgik almindelig folkeskole

uddannelse, og efter skolegangen var hun beskæftiget ved hus
ligt arbejde indtil giftermålet.
Børn: XTI.D.1.-XIT.D.4.

JACOB KRISTIANSEN

XII.D.l.

er født den 18. maj 1958 i København.

JENNY KRISTIANSEN

XII.D.2.

januar i960 i København.

er født den 14.

XII.D.3.

GITTE CLAUSEN

september I962 i København.

er født den 9«

XII.D.4.

JOHNNY KRISTIANSEN

er født den 29.

XII.E.

august I963 i København.

ELSE SOLVEJ JENSEN

er født den lo.

september 1943 på Amager. Hun blev gift den

11. november I96I i Brønshøj med Poul Georg Valdemar Hansen,

der er født den 21.

oktober 194o som søn af Tage Hansen og

hustru Elly M. Andersen.
Bosat: Langelandsvej 35? København F.

Else Solvej Jensen gennemgik almindelig folke

skoleuddannelse,
skelligt .

og efter skolegangen arbejdede hun ved for
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Poul Georg Valdemar Hansen gik i skole i 7 år.

Han var beskæftiget Porskollige steder og virker nu som værk
fører .
I ægteskabet er sønnen: XII.E.l.

XII.E.l.

MICHAEL BO HANSEN

er født den 13.

februar 1967 på Frederiksberg.
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NIELS KRISTIAN SAND NIELSEN

XIII.

er født den 23.

august 1912 i Nr.

19^5 i Dessauer Ufer.

og han døde den 6. marts

Han blev gift den I5.

Jenny Cathrine Hedegaard.

hun døde den 25*

Lem,

Hun er født den 6.

februar 1936 med
oktober 1913,

og

februar 1963•

Bosat: Murciagade 4, København S.

Niels Kristian Sand Nielsen var mosaikarbejder.

Han var tilknyttet illegalt bladarbejde i København og del
tog i det kommunistiske partis illegale arbejde,

idet han fra

foråret 1944 og til sin død stillede sit hjem til rådighed som

fordelingscentral for illegale blade. Han blev arresteret den
5.

januar 19^5,

anklaget for deltagelse i sabotage og indsat

i Vestre fængsel. Den 12.

januar 19^5 blev han deporteret til

Neuengamme, hvorfra han kom på udkommando til Dessauer Ufer,

hvor han døde.

I ægteskabet er børnene: XIII.A.-XIII.E.

XIII.A.

JØRGEN PEDER SAND NIELSEN

er født den 2o. marts 1936 i København. Han blev gift den 28.

juni 1958 i Haven med Anna Grete Jespersen, der er født den

4. marts 1936 i Haven som datter af tømrermester Anton Jes
persen og hustru Frida Nedergaard.

Bosat: Åkjærsvej 2-4, Vrå.
Jørgen Peder Sand Nielsen dimitteredes 1959 som
lærer fra Esbjerg seminarium. Efter sin afsluttende eksamen
fungerede han nogle år som lærer, hvorefter han fik ansættel

se i Oksbøllejren, hvor han virkede ved Forsvarets civilun
dervisning et par år.

på Jægersborg kaserne.

Sin værnepligt aftjente han 1959—i960

Siden november I968 har han virket

som stadsskoleinspektør i Vrå. - Jørgen Nielsen er kommunal
bestyrelsesmedlem.
Anna Grete Jespersen afsluttede sygeplejeud—

dannelse i 1958 på Esbjerg sygehus, hvorefter hun virkede

som sygeplejerske i Esbjerg og Varde samt Hjørring

nogle år.

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

CATHRINE SAND NIELSEN

er født den 26.

XIII.A.2.

juli 1961 i Ovtrup.

CARSTEN SAND NIELSEN

er født den 8. marts I965 i Ovtrup.

XIII.B.

JOHN SAND NIELSEN

er typograf«»

Bosat; Engvej 17^+, København S

XIII.C.

JONNA SAND NIELSEN

er gift med Erik Frank Hansen.

XIII.D.

TOMMY SAND NIELSEN

er gift med Jytte. Han er kroejer.

Bosat: Vester Iljermitslev.

XIII.E.

NIELS KRISTIAN SAND NIELSEN

Bosat: Fakse.

