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1.

FORORD
Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem nu
levende siag1smedlemmer og undertegnede samt for anernes vedkommende
ved forskning på Landsarkivet i Viborg og andre byer.
Forslægtens historie,
hvilket vil sige tiden før 1814, er samlet af genealog H.P.Aagaard,
Viborg, der har anvendt kirkebøger, folketællingslister, skiftepro
tokoller. tingbøger, jordebøger, godsarkiver samt statslige og
andre officielle skrifter m.v.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været
muligt ved hjælp af bevarede kilder, og når en linie standser helt
op, må det forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirke
bøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende ikke ses
gift i det sogn, hvori de har levet, ligesom deres forslægt heller
ikke har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også de
omkringliggende sognes kirkebøger undersøgt.
Efterkommeroversigten.
hvilket vil sige tiden efter 1814. er for de nulevendes vedkommende
hovedsageligt udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplys
ninger, idet der er rettet henvendelse til alle slægtsmedlemmer over
21 år. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personlige besøg,
men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftligt henven
delse, og når der mangler enkelte oplysninger, skyldes det ikke udgi
veren, men - desværre - negative eller slet ingen besvarelser. Ingen
beklager dette mere end udgiveren, der har anstrengt sig for at gøre
slægtsbogen så fyldesgørende som muligt.
Sådanne mangler kan evt. afhjælpes ved, at den nærmeste familie
- i deres egne ekspl. - selv indfører manglende data - evt. ved at
indsætte nye sider.

Udover de her nævnte mangler vil der forekomme fejl - det er
næsten uundgåeligt ved et så kompliceret arbejde. Jeg håber naturlig
vis, at der er få, men støder de på små fejl eller mangler, bedes De
rette dem i Deres egen eksemplar, men er fejlene af teknisk art eller
"større”, bedes De venligst lade mig det vide, for så vil jeg rette
dem ved at tilsende Dem nye sider.

2.

Tilslut nogle bemærkninger«
En slægtsbog er ikke nogen roman, men en samling minder om
menesker, som De har et nært fællesskab med - ikke blot ved blodets
bånd, men også ved Deres tanker og handlinger. Disse minder dækker
en del af det behov for samhørighed, som vi alle har.
Vor tid, med de nok så store fremskridt, bygger på fortiden og
alt - også en selv - er et produkt af denne fortidJohannes V.Jensen har et sted sagt: "Sig mig, hvem du omgås, og
jeg skal sige dig, hvem du er". Dette kunne meget vel omskrives til:
"Sig mig, hvor du stammer fra, og jeg skal sige dig, hvem du er".
En døgnvise spår, at "om hundred’ år er alting glemt", og det
er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andre ligegyl
dige ting, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist,
men tilbage står summen af de enkeltes trofaste virke med de evner
og gaver, som slanten gav dem at forvalte og give videre.
Derfor tilsidst:
De skal selv glæde Dem over denne slægtsbog, tage den frem i
ledige stunder og huske, at også Deres børn, børnebørn og oldebørn
vil glæde sig over den og være Dem taknemlig for, at De lod den gå
i arv. Gennem generationer vil den fastholde og videreføre en slægtsfølelse, som vel alle hår, og som alle ønsker, at også kommende gene
rationer må få.

Selvom det i flere tilfælde har voldt ret store vanskeligheder
med at finde eksakte oplysninger om såvel aner som nulevende familie
grene , har det været en stor fornøjelse at arbejde med denne slægt.
Med ønsket om, at denne sla^gtsbog må blive til glæde for Dem
og Deres efterkommere, retter jeg en hjerteligt tak til alle, jeg
har været i forbindelse med, for Deres medvirken og for Deres ene
stående gæstfrihed ved mine besøg. Tak.
Viborg i august 1972
E.H.Skole.
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Orientering om slægtsbogens brug*
Efterkommeroversigten omhandler alle efterkommere efter Deres
fælles forfædre:
Niels Peter Henneberg Udesen født 20/11 1814 og d. 9/2 1897.
Gift i Nørup kirke den 12/11 1845 med
Johanne Marie Hansdatter født
1817 og d. 9/3 1892.
Deres børn, (døbenavne):
I. Ude Nielsen
II. Hans Nielsen
III. Peter Henneberg Nielsen
IV. Magdalene Nielsen
V. Knud Nielsen
VI. Mette Marie Nielsen
VII. Christiane Nielsen
VIII. Tovedine Kirstine Nielsen
IX. Ole Nielsen
X. Jens Nielsen
De selv er efterkommer efter den af ovenstående, som har samme
romertal, som er angivet i Deres registreringsbetegnelse.
Foran Deres registreringsbetegnelse er anført arabertallet 1,
2 eller 3» Tallene angiver nummeret på den "sol" (bag i bogen), på
hvilken De findes.
Hvis De vil finde een eller anden på "solen" - f.eks. for at se,
hvordan De er i familie med vedkommende -, tager De den sol frem, der
har samme nr., som angivet foran vedkomüiendçs betegnelse.
Når De nu tager denne sol frem, finder De først vedk.s.romertal
og går derefter udad på solen og finder vedkommendes betegnelse i
rækkefølge -> og De har vedkommende.
Registreringsbetegnelserne står også under billederne.
Forslægtens aner har numre således:
ane nr.2.s
fader har nr. 4 og moder nr.5«
4.s
fader har nr. 8 og moder nr.9
- - 8.s
fader har nr.16 og moder nr. 17
og således fremdeles ved at gange med 2.
Det samme gælder for mødrene:
Ane nr.5.s fader har nr. 10 og moder nr. 11
-11.s fader har nr. 22 og moder nr.23«
og således fremdeles.

4.

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe stærke minder.
Din egen dag er kort, tjen slægtens lang,
læg øret ydmygt til den rod forneden
årtusind toner op i gråd og sang
men toppen suser imod evigheden.
Vi søger slægtens spor i stort og småt
i flinteøksen efter harvens tand
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadrer, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hvor skjoldets alterdug
har gemt et gran af slægtens ve og våde,
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig et flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme frit må leve
og skønne sange på den danske røst,
må frie stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blåt sit sommerloft
og rugen gulnes tæt om vig og vange.
Jeppe Aakjær.

5.
Gamle betegnelser.
For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en vis
afgift af deres ejendom, og disse afgifter baseredes på gårdens
hartkorn.
Hartkorn er oprindelig fællesbetegnelse for alle afgifter, som
bønderne ydede i naturalier — landgilde — til godserne. De forskel
lige afgifter var i godsejerens jordebog anført i forhold til
1 tdr. rug eller byg: hårdt korn, i modsætning til havre:blødt Korn.
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for
den almindelige beregning var følgende:
1 td. rug e 11.byg .............................. 1tdr. hartkorn
1 gryn ell.hvedemel ................ 2 1 td. hvede ell.ærter------------------ là 1 havre ............................................ i 1 humle ............................................ i 4 læs egnhø---------------------------------- 1 skp.
12 gæs-------------------------------------------- 1 td.
Svinsolden angiver værdien - og dermed omtrentlig størrelse - af
skovarealer og beregnet efter det antal svin, som kunne opfodres
af skovens produkt af olden.
Efter enevældens indførelse i 1660 indkaldtes jordebøgerne og
på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets
ejendomme - den såkaldte matrikel af 1664 - heri skyldsattes ejen
dommen i hartkorn.
Denne skyldsætning viste sig imidlertid at være uretfærdigt, da
ligningen på godserne som nævnt havde været forskelligt, og man be
gyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel, baseret på jor
dens ydeevne - bonitering - der sattes 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:
antal hølæs, græsning og svinsolden m.v. Også møllerier og enkelte
andre erhverv blev medtaget og vurderet efter indtægten, men enheds
betegnelsen var stadig hartkorn.
Trods mangelfuld opmåling var denne hartkornsskyldsætning i
begyndelsen god og retfærdig, men da den i 150 år blev benyttet som
basis for grundskatten i landet, blev den på grund af jordens for
bedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i
årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først
kom til at gælde i 1844.

6.
Boniteringen var dengang meget mere omhyggeligt, og al ager
jorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes
6 1/6 tdr. land (ca. 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td.hartkorn.
På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td.land og i Ringkøbing
amt 45 td.land til 1 hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til
beliggenheden, hvålket i forbindelse med den tekniske udvikling
medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transport
anlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstæn—
dring og følgelig heller ikke skatteforøgelse.
Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903
vedtog loven om ejendomsskyld. hvilket betød en fuldstændig ophæ
velse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.
I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen: gæsteri.
Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk,
heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde
endnu betydning under Chr.'d.Tredie, men senere tabte det interessen
for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den
regnes som regel hørende med til den egentlige landgilde og blev
derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteri - pligten til at underholde
hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte
afløst af en havreydelse.
Den i ældre dokumenter omtalte Herlighed betegner den ejendoms
ret til jordegods og de deraf flydende privilegier og indtægter,
som kronen ved lov overdrog til private, der så kunne købe bonde
skylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods landgilde - og udbytte af bl.a. skov, jagt, fiskevand, forstrands
ret, lyngslet m.v. og alt hoveri eftter hoveriafløsning. Derudover
var Herligheden de uvisse indtægter af stedmål, sagefald m.m. Endelig
var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden.
Kronen kunne sælge eller overlade herligshedsretten som birkeret
og patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til
at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter.
Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vist regnes hånd
fæstningens bestemmelse om, at adelen måtte gøre sit gods lige så
nyttigt som kongens. Ved salg eller selveje kunne sælgeren forbeholde
sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeri.
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I jordebøgerne for tiden 1700 angives forskellige ydelser i
Ørtue. hvilket mål nærmest må angive at svare til 1 romersk Unce.
Orfe.ide betød i det ældre sprog forlig, særligt et endeligt
løfte af en dræbt persons frænder om ikke at tage hævn for drabet,
altså det samme som i endnu tidligere betegnelser hed: Trygdeed.
Ordet, der var i brug i den seneste middelalder og i det 16.-17»
århundrede, anvendtes især, hvor parterne i forliget var adelige.
Ordet Vedisse kommer af det latinske video: jeg ser, og betyder
at have set. Da i middalealderen vidnerne bekræftede genparter af
originaldokumenter, erklærede at have set det originale dokument,
kaldtes genparten efterhånden vedisse. Ordet anvendtes i midten af
det 18.århundrede.
TROLOVELSE.
Trolovelse kendtes allerede i middelalderen og var en ægte
skabsbindende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog
større og større betydning, og ved ordinans af 19»juni 1582 bestem
tes det, at ægteskabet skulle fuldbyrdes af præsten.
Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde
trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En
sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun op
løses ved kongelig bevilling. Efter loven skulle præsten ”alvorligen
forbyde de trolovede at søge seng sammen, før de i kirken retterligen
blive samlede1’, men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestem
melse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelse som den
egentlige a^teskabsstiftende handling.
I 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongelig reskript
af 4.januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog, uden at være
a^te skabsbindende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Anetavle
for

NIELS PETER HENNEBERG UDESEN

OG JOHANNE MARIE HANSDATTER
Anetavlen er ført tilbage til året 1512
hvilket er højst udsædvanlig

8.
FORSLÆG TEN.
Niels Peder Henneberg Udesen,
2.
der var skrædder og husmand og boede på Store Lihme mark i Nørup
sogn i Tørrild Herred. Han fødtes den 20 november 1814 i Byen
Aagaard i ØStarup sogn, Brusk Herred, som søn af skrædder Ude
Villadsen og hustru Magdalene Pedersdatter Henneberg. Han døde
den 9»fabruar 1897. Den 8.januar 1815 førtes han til dåben i Nørup
kirke og faddere optrådte der en Jens Jerlev, skrædder, gmd. Jeppe
Jensen, tjenestekarl Christen Olesen, gmd. Jørgen Poulsens hustru
og hmd. Peter Frederiksens hustru, alle af Aagaard.
Den 12.november 1845 blev ungkarlen Niels Peder Henneberg Udesen
fra Balle, 30 år gi., viet i Nørup kirke til pigen Johanne Marie
Hansdatter, Store Lihme, 28 år gi. Deres forlovere var: gaardmanden Peder Pedersen fra Balle, Bredsten sogn, og Hans fra Store Lihme
(hendes fader).

3.
Johanne Marie Hansdatter
fødtes i Store Lihme i Nørup sogn den 23.januar 1817 og den 16/3
blev hun fremstillet i Nørup kirke, hvor mosteren gaardmand Jens
Larsens datter fra Store Lihme holdt hende frem til dåben og de
nærværende som faddere var: Jens Larsen (morfaderen) fra St.Lihme,
skolelærer Christen Jacobsen sst. samt farbrødrene Frederik Olesen
og Peder Olesen fra Hørup i Nørup sogn.
Johanne Marie Hansdatters forældre var: Hans Olesen og Mette
Jensdatter. Hun døde i Gadbjerg den 9/3 1892.

4.

Ude Villadsen.
der var skrædder og husmand, først i Aagaard i Starup sogn, senere
på Lihme mark, Nørup sogn. Han er fundet født i året 1772 i Frede
ricia Tr.sogn, hvor der under den 23.august står, at Villads Larsens
søn Ude er ført til dåben af en Birgrethe Udes. De øvrige som fadde
re var Anders Sørensen, Peder Sørensen, Anders Pedersen og Anna
Knudsdatter. Han døde 4/10 1829 som indsidder på Lihme mark.

9.
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Malene Pedersdatter Henneberg,
der er født 29/9 1776 i Almind og hvin døde 1/9 1864 i Lihme.
Om hendes dåb skriver præsten: (1776) den 13.October, 19.søndag efter
Trinitatis lode Peder Andersen Henneberg og hustru Karen Nielsdatter
i M. (Møsvraa) en datter Malene fremstillet i kirken - født den 29«
sept, hjemmedøbet den 2.October af Capellanen i Stenderup Hr.Barding. Faddere Karen Olesdatter, Johan Christensens kone og Ellen
Jensdatter, Rasmus Hansens kone af M, Jens Andersens Konrad af
Strandhuse, Ungkarl Christen Jensen af M og Pigen Anne Hansdatter
af Vilestrup.
Ude og Malene blev trolovet d. 9«marts 1798 og viet 27/7 s.å.
i Viuf kirke. Deres forlovere var: Mads Buck og Søren Hansen.
6.
Hans Olufsen ell.Olesen
der var gårdejer i Store Lihme i Nørup sogn, er født i januar 1774
i byen Mørup i Nørup segn, søn af Ole Hansen og hustru Johanne
Olufsdatter og han døde - kirkebogen har blot, at den l.fabruar
1774 blev Ole Hansens søn Hans af Mørup hjemmedøbt, og den 13«marts
blev hans dåb stadfæstet i kirken. Ingen Faddere nævnes.
Under viede i 1802 i Nørup sogn oplyser den gamle kirkebog, at den
8de Mai s.a. blev enkemanden Hans Olesen fra St.Lihme ægteviet til
pigen Mette Jensdatter sst., og at det var sket efter forudgående
tillysning fra prædikestolen med forlovere deres fædre Jens Larsen
og Oluf (Ole) Hansen. Han døde i St.Lihme 15/12 1857«
7.

Mette Jensdatter
og om hende ses, at hun er født (30/8) 1782 i Lihme, datter af
Gaardfæsteren Jens Larsen og hustru Johanne Knudsdatter. Det op
lyses blot, at hun hjemmedøbtes 30.August (ant.fødselsdagen), og
at hun den 13.October s.a. fremstilledes i kirken uden at faddere
nævnes. Hun døde 18/6 1855 i St.Lihme, ang.74 år gi.
8.

Villads Lauritsen (Larsen)
var skrædder, først i Fredericia og senere i Viuf.
Han er fundet født i året 1724 i byen Oddersted i Taulov sogn
og han er død ca.1800, men forgæves søgt i Viuf sogn.

lo.
Om hans fødsel og dåb har præsten:
(1724) Den 29 Martij hlef døbt Laurits Jensen Dragonners søn Villads
af Oberst Amdorfs Regimente. Faddere var: Jørgen Jensen og Anders
Bierg, begge af Oddersted, Hans Skrædder i Gudsø, Christen Hansens
Kone sst. og Jørgen Lauritsens Kone af Oddersted, som bar barnet.
Villads Lauritsen blev gift ca.1764 i Bredstrup kirke med
9.
Kirsten Udesdatter.
der er født ca. 1738 i Kongsted og som døde 1799 i Viuf, begr.2/4
uden aldersangivelse. Præsten skriver blot: 2 April begravet Villads
Skrædders Kone Kirsten. I Folketællingen 1787 opføres Villads Lau
ritsen som husmand og skrædder i Viuf, 70 år gi. Hans kone Kirsten
angives at være 50 år gi.
Børn født i Fredericia:
Karen Villadsdatter døbt 8/5 1766
Jens Villadsen
1/5 1768
Ellen Villadsdatter 9/7 1769
Ude Villadsen
- 23/8 1772
Ellen Villadsdatter - 23/10 1774»
10.

Peder Andersen Henneberg
der er født ca.1735, men hvor vides ikke, jfr. noter ved faderen.
Han var først bosat i Lilballe i Eltang sogn, senere i Almind og
senest i Viuf by og sogn. Han døde i 1796 i Viuf by (jfr.skiftet)
men indførslen mangler i kirkebogen.
Han var identisk med den Peder Andersen, der 23» oktober 1756
bliver gift i Eltang kirke med
11.
Karen Nielsdatter
fra Lilballe, der utvivlsomt er identisk med Niels Hansen Hyrdes
datter Karen af Lilballe, der døbtes 9/10 1735 i Eltang kirke
(beviser mangler). Karen Nielsdatter døde ca.1796. Hendes faddere
var Bertel Jensen af Vilstrup, Jens Andersen, Jørgen Nielsen,
Dorthe Nielsdatter af Lilballe og Maren Iversdatter af Vilstrup.
Hendes død og begravelse er forgæves søgt i Viuf sogn 1835«
Af noter fra kirkebogen kan her anføres:
”10 Juli 1757 døbt Peder Hennebergs Datter An af Lilballe” og så
står der: "Hun blef hjemmedøbt d.5 Juli, fordi hun ey kunde døe
og hafde været haardt i Fødselen - det sagde Fostermoderen Niels
Vingmands hustru i Overværelse af Mads Pedersens og Gydes Hustruer,
som var Vidner til Daaben og alle var fra Lilballe'i

11.

Dernæst ser vi, at Peder Hennebergs søn Anders døbes 29/7 1759.
Det tredie barn er sønnen Christoffer, der døbtes 1/11 1761» He1*
optræder som faddere: Niels Vingmand i Lilballe og kone (vist
bedsteforældrene) samt Hans Villumsens hustru i Bramdrup. 4.barn
er datteren Malene. der døbtes 4/3 1764. Her optræder som faddere:
Mads Pedersens og Gyde Andersens Hustruer af Lilballe. Dernæst får
de den 6/5 1765 døbt en datter mere ved navn Maleene (den første
er nok død spæd), og som deres sjette barri får de den 8.december
1768 døbt en søn ved navn Christoffer. Her optræder som faddere:
Hans Villumsens Kone, smeden Buckvaldts Kone og Sidsel Marensdat
ter alle af Lilballe.
Den Apollone Michelsdatter af Lilballe, der begraves 1764, 64
år gi., er vist Karens Nielsdatters Moder.

11 Skifteforretning efter afgangne Peder Andersen Henneberg af Viuf.
Anno 1796 Den 22de Decbr indfandt sig på skifteforvalteren
Hr. Raadmand og Herredsfoged Buhl, Fredericia, hans Vegne under
skrevne hans fuldmægtig Johannes Bang udi Viuf Sogn og Bye i Stervboen efter afgangne Peder Andersen Henneberg ibid, for efter ham
at foretage Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte og
Deling imellem hans efterladte Arvinger, der blev angivet at være
paa den eene side hans efterladte Enke Karen Nielsdatter, der var
nærværende og havde tilstede som Lavværge sognefoged Mads Buck af
Viuf og paa den anden Side Enkens med afdøde Mand sammenavlede
Børn og Arvinger, der blev angivet at være: 1 søn Anders Henneberg,
Procurator, boende i Slagelse, 35 Aar gi., en Do Niels Henneberg,
21 Aar gi. "er i Wæstindien - for ham var mødt som Curator og Til
synsværge Sr.Jens Andersen Dons heraf Byen, en Datter Anna Henneberg, g.m. Peder Jørgensen her i Viuf, hvis Afkald Enken fremlagde
og lyder saaledes: ... en Datter Malene Henneberg, 20 aar gi.,
for hende var tilstede som formynder bemeldte Jens Andersen Dons.
Som Vurderingsmænd og Testes var nærværende og blev antaget:
Selvejere Hans Nielsen heraf Viuf og Hans Koed og passerede da som
følger:
1 lang Eegebord, 5 mark, 3 Halmestole, 8 Sk., nogle Stenkrus og
Fade, 1 mark, 8 Sk., 1 Do Krus, 1 Taburet med noget gammelt Thetøj,
1 mark og 8 Sk., 1 gi.Fyrskrin, 2 mark, 1 Eegehalvkiste 1 Rdl.,
J siû fû^retræsmadskab, nogle gamle Bøger, 1 mark og 8 Sk., 1 Koboerthekedel, 3 mark, 1 liden Jerngryde, 1 mark, 2 Messingkedler
i
° Sk. , 1 kakkelovn og 1 spinderok, 1 mark og 12 Sk.
1 Øltønde og 1 Do Fjerding, 2 mark, 1 Skræddersaks og et Presse
jern, — Jernpande, 1 Ballie og en Kiærne.

12.

Den salig Mands Klæder blev af Vurdering smændene ansat til ialt Vær
6 Rigsdi. Paa en Seng var der: 2 Olmerdugsdyner, 2 Hovedpuder, et Par
Blaargarnslagner. Paa en anden Seng var der: 2 Olderdugsdyner, 1 Hoved
pude, et Par Blaargarnslagner.
Endvidere var der i Boet: 1 Koe, sat til 7 Rdl., 4 Faar, sat til
2 Rdl.og 4 Mark.
Og så fortsættes der med følgende:
"Af Indboe og Besætning fandtes intet mere, altså er allene tilbage
Stervbohuset, hvorpå Enken fremlagde Stervboets derpaa havende Skiøde,
udstedt af Sr.Ingvedsen heri Staden, hvilket lyder saaledes:
Dette Huus, der bestaar af 8 Fag gi. Eegebindinger taxerede Vurderingsmændene for 65 Rdl., med Hvilken Vurdering vedkommende erklærede sig
fornøiet. Altsaa er Stervboets hele Indtogt 93 Rdl. og 8 Sk.
Derimod blev anmeldt paa Stervboet følgende hæftende Giæld.
1«. Skyldig til Raadmand Buhl i Fredericia imod Pante ob ligation Capital
100 Rdl.
2^ Til Selvejer Søren Hansen Damkiær i Vilstrup uden Bevis 10 Rdl.
3x Til Madame Vissing i Kolding, som ligeledes blev tilstaaet, 5 Rdl.
At Til Søren Hansen i Viuf, 2 Rdl.
Dette Skiftets Bekostning:
a. stemplet Papir, 4 mark, 8 Sk.
b. skiftesalær 1 Rdl.
c. Skrivergebyr 2 d. Befordring, tour, Retour, 2 Rdl.
e. Til det kongelige Revisionskontor 1 mark og 14 Sk.
Ialt 6 Rdl.
Gældsposter ialt: 113 Rdl.8 Sk.
Altså overstiger Giælden Indts^ten med 20 Rdl., og altså bliver
der intet at arve, og da Kreditorerne ikke forlangte Udlæg for deres
fordringer, saa blev Boet Enken overladt til fremdeles Brug og Raadighed og dette Skifte saaledes sluttet og tilendebragt.
Viuf d. 22. Decbr. 1796
J.Bang
Karen Nielsdatter
Jens Andersen
Mads Buck
Hans Koed og Hans Nielsen
^(Holman-Elbo Herreders Skifteprotokol 1794 - 1799. )”
12.
Ole Hansen
Mørup By, Nørup sogn. Født ca. 1741 (Daaben forgæves søgt).
Død 1806 i Mørup, begr.2/3, ang.65 år gi.
Trolovet 13/8 1771 og viet 25/10 s.a. i Nørup kirke til
13.
Johanne Olufsdatter
Hun døde 21/8 1825 på aftægt hos sønnen gmd.Frederik Olesen på Mørup
nark, ang.84 år gi. (Hun er forgæves søgt født i Nørup-Randbøl sogne).

13.
14.
Jens Larsen
i Store Lihme i Nørup sogn, er født i 1758 i Meisling i Jerlev sogn
og han døde e.1817 i St.Lihme, hvor han var gårdfæster (Hans død for
gæves søgt).
"Store Bededagen døht Las Andersens søn af Meisling, navns Jens.
haaren af Lars Skomagers Datter Anna Testes: Poul Hiuler, Lars Jensen
Jerlev, Søren Chr. i Meisling, Poul Pedersen og Søren Nielsens Hu
struer i Jerlev.
"Anno 1781 den 14 Juni Ungkarl Jens Larsen i Meisling, tjenende på
Oxvig og Pigen Johanne Knudsdatter af Lihme, da tjenende med
Skudsmaal herfra i Høyen Præstegaard paa Hr.Holm i Høyens Vegne af
mig trolovede i Lihme og den 6te Juli ligesaa paa Hr.Holms Vegne af
mig ægteviet her i Nørup Kirke."
15.
J ohanne Knudsdatter
der er født i Lihme i 17..
16.
Laurits Jensen
Dragon, Oddersted. Han synes født i Oddersted o.1690 som søn af
gmd. Jens Nielsen, der o.1701 nævnes her.
17.
Anna Villadsdatter
er vist født i nabobyen Starup ca.1690 som datter af gårdmanden
Villads Christensen og hustru Mette Jensdatter (1649-1718).
"Anno 1722 Dend femte Søndag efter Paaske hafde Laurits Jensen
Dragoneser og Anne Villadsdatter bryllup (Taulov kirkebog).
Villads Christensen døde 1720, begr.14 S.e.Trin., ang.88 aar og
1 Dag gi.
18.

Ude Jensen
fra Kongsted i Bredstrup sogn. Født ca.1710 i Kongsted, død 1772
i Kongsted, hvor ingen kirkebøger er bevaret fra den tid.
Den 8/3 1734 tager han fæste paa en gård i Taulov-Nebel under
Koldinghus Rytterdistrikt (Ryttergodsets Resolutionsprotokol 1733)
Herefter er han ca.1736 rejst fra Taulov—Nebel til hans hjemby Kong
sted. Fra Taulov kirkebog har vi: at Ude Jepsen i Nebeldon 3die
Søndag e.Trin. i Aaret 1735 faar døbt en datter Birgitte (hende der
i 1772 bærer søsteren Kirstens søn Ude til Daaben. De nærværende
som faddere var: Carl Jensen, Hans Lund, Søren Koed Niels Skovs

14.

Maren, Christen Udesens datter Karen samt Jørgen Nielsens Hustru
fra Kongsted Torp, der bar barnet (sikkert bedstemoderen).
I J.J.Ravns beskrivelse af Taulov sogn og dets byer oplyses det,
at Ude Jepsen i 1734 kom ind på Gaarden Matr.nr.2 i Taulov-Nebel ved
at gifte sig med Hans Madsen Lunds enke, hvad kirkebogen dog ikke har
bekræftet.
4/3 1734 var der skifte efter afdøde Hans Madsen i Taulov-Nebel, der
efterlader sig enken Else Jensdatter med tiltagne Lavværge hendes
Fæstmand Ude Jepsen. Elses moder Maren Nielsdatter lever.
20.

Anders Henneberg
Dragon og bosat i Tyvkiær, siden i LI.Velling i Smidstrup sogn. Født
år 1699 i Byen Henneberg i Henne sogn ved Varde, men hans død er forgæve
søgt i Smidstrup, Højen, Jerlev, Viuf, Erritsø, Almind, Starup, Nebel,
Eltang, Taulov, Fredericia, Kolding. Han er nok død enten i Vejlby ellei1
Brendstrup sogne, hvor kirkebøgerne først haves fra 1814.
"Ilte Juni 1724 blev Anders Jensen Dragons barn Jens af Tyvkjær døbt.

21.
Anne Andersdatter
og Anders Henneberg bliver trolovet den 3die oktober 1723. "Den
27. Decor. 1723 hafde Dragon Anders Jensen og Anne Andersdatter af
Tyvkjær Bryllup.
"9.Novbr. 1727 døbt Dragoneren Anders Hennebergs barn Anders af
Tyvkjær. 15 April 1731 døbt Anders Hennebergs Datter Anna af Tyvkjær.
28. Febr. 1734 døbt Anders Hennebergs barn Dorthe af LI.Velling.
Anne Andersdatters far er måske den Anders Kiær af Tyvkiær, der
døde i I73O.
Da vi foreløbig må stoppe op ved Dragonen Anders Jensen Henneberg, som den første helt sikre påviselige stamfader for Hennebergslægten, må vi dog ikke udelukke muligheden af, at Anders Jensen
Henneberg er født i landsbyen Henneberg i Henne sogn i Vestjylland.
Da navn, alder og sognets navn passer, er der stærk grund til at stop
pe op ved en dåbsindførsel i Henne sogns ældste kirkebog 1697-1765
under året 1699, hvor man læser,"at Dominica Aculi blef Jens Ander
sens anden søn døbt, nafnlig Anders, født Onsdagen tilforn, som var
den 8de Marts om Aftenen Kl.20 slet. Ham bar Kirsten Ole Sønnes og
hans faddere var: Niels Simonsen, Christen ........... Peder Christensen,
Jens Jørgensen, Dorthe Nielsdatter og Anne hans Datter på Hennegård
og Maren Christensdatter i Staunsbøl."

15.
De førstnævnte personer synes alle at være fra Henneberg. Desværre
skriver præsten intet om Jens Andersens "bopæl, men jeg går ud fra
som temmelig givet, at det er "byen Henneberg. I så fald er det
sikkert dragonen Anders Jensen Hennebergs fødsel og dåb, vi står
overfor, men nærmere bevis mangler som sagt. Endvidere må dragonen
Anders Henneberg med familie være rejst fra Smidstrup sogn og anta
gelig rejst til et af de tre sogne ved Fredericia, hvor kirkebøgerne
mangler (Erritsø - 1758, Bredstrup - 1814 og Vejlby - 1814) og i et
af de tre sogne må sønnen Peder Andersen Henneberg være født 1735
ell.1736, da han iøvrigt forgæves er søgt født i 14 sogne i trekant
området Vejle - Kolding -- Fredericia.
Under forudsætning af, at Anders Jensen Henneberg, Dragonnerer
(Ane nr. 20) er født i Henneberg som søn af den her i 1699 nævnte
Jens Andersen, lyder det rimeligt at antage, at Henneberg—slægten
også nedstammer fra den i byen Henneberg i året 1688 eneste bærer
af Anders-navnet, nemlig bonden Anders Nielsen? der i sidstnævnte
år ifølge den bevarede matrikkel sidder her sammen med en Niels
Sørensen på gården matr.nr.4 (stod for hartkorn i 1664 for 9 tdr.
og 2 skpr. og i 1688 ned til 4 tdr.6 skpr.2 fjdk.og 2 alb. og var
den første gård i byen, der ejedes af Ribe Hospital.

24.
Hans Mouritsen
i Mørup , født 1/1 1710 og død 1796 i Mørup, begr.2den søndag
e.Trin., ang.86j år gi.
Han var gift med
25.
Maren Olesdatter.
der er født ce.. 1715 og hun døde i 1796 som Hans Mouritsens Hustru
i Mørup, begr.2den Pinsedag, ang.81 år gi.
28.
Las Andersen
i Meisling. Født 1712 i Jerlev, død 1770 i Meisling, begr.4/11
ang.59 år gi. "Dom2 post Epiph (12) døbt Anders Michelsens søn
i Jerliv nom. Lars testes Mads Olesen af Smidstrup samt præste
konen.
Trolovet 29.Aug.og viet 7.Oktober 1743 i Jerlev kirke med

29.

Mette Jensdatter
født i Meisling 1723» død 1795. "Dom.l8p Trinit 1723 døbt Jens
Skrædders Datter af Meisling,nom.Mette, ingen faddere.

16.

30.

Knud Sørensen
i St.Lihme, født 1726, men ikke i Nørup pastorat og han døde 1814,
begr.11/4, ang.88 år gi.
Han var gift med
31.
Anna Hansdatter
født 1732 og død 1795, begr.i Nørup 14.juni, ang.63 år gi.

På næste side Knud Sørensens fæstebrev af 1761 rå originalsprog
og nå 2.side oversættelsen.
36.

Jen Udesen
, der boede i Kongsted by i Bredstrup sogn, er født omkr.1670 i byen
Fredsted i Starup sogn som søn af gmd.Ude Jensen og hustru Maren
Christensdatter. Jep Udesen levede endnu i 1733» da han sad på går
den matr.nr.3 i Kongsted, hartk. 9 tdr. 2 skp.l fjdk.og 2 alb.
(kirkebogen haves først fra 1814) Hans kones far og dens forrige
beboer Peder Jensen Herslev sad her i 1688.
Jep Udesen står i årene 1712-1726 fadder ved broderen Jørgen Udesens børns dåb i Fredsted.
72.
Ude Jensen
i Fredsted i Starup sogn er født ca.1630, antagelig i Taarup i
Taulov sogn som søn af selvejerbonden Jens Udesen og hustru.
Ude Jensen døde i 1701 - da blev skiftet efter ham afholdt.
Han giftede sig ind på gården med datteren af den forrige ejer
Maren Christensdatter.
Jens Udesen, der var selvejerbonde i Taarup i Taulov sogn, havde
fra begyndelsen af 1600 tallet gården matr.nr.4 i Taarup, ansat
1664 for hartk. 10 tdr., 1 skp. og 1 fjdk. og han døde her før 1653»
da gården er overgået til sønnen Hans Jensen Udesen.
Ben 14/5 1616 får Jens Udesen i Taarup udstedt skøde på lodder i
sleegtsgaarden sst. af en nær slægtning og medarving Ude Pedersen
i Kolding (stamfader for Utzonslægten), hvorfra bl.a. maleren
Joackim Skovgaard nedstammer, og den 20.jan 1618 faar han skøde
fra Niels Greises arvinger på mødrene side nedarvede lodder i
gården.
fortsætter nå tredienæste side.

17.

Eksempel på ældre skrivemåde - oversættelse næste side.

18.

Oversættelse af foranstående

Fæste-brev
for
Gaardmand Knud Sørensen af Lihme.

1761,
Christian Linde Til Engelsholm, Haraldskier, Kieldkier og
Uldsund Gaarder, Giør Vitterlig: At havde Stæd og Fæst, saasom ieg
hermed Stæder og Fæster til Knud Sørensen i Lihme, Een mig tilhø
rende halve Gaard sammesteds, som Hans Hansen forhen har beboet og
nu godvillig til ham opladt og afstanden haver, Hvilken halve Gaard
derudi den Nye Landmaalings Matricul staaer for Hartkorn Ager og Eng
3 Tdr 3 Skpr. £ Alb., Skovskyld 1 Skp. 1 Alb. bemelte Knud Sørensen
maae nyde, bruge og beholde hands Livstid med alt hvad der tilligger,
og forhen tillagt haver, intet i nogen maaeder undtagen, med slig Vilkaaer, at hand den modtagne Besætning tilligemed Gaardens Bygning
stedse holder ved lüge og udi forsvarlig stah4 Jorden lovlig Dyrker
og driver, og intet deraf Bortleyer, De Kgl.Contributioner som nu er,
eller herefter paabuden vorder, udi i rette Tiider betaler, item til
hver Aars Martini Dag yder og leverer Skyld og Landgilde efter JordeBogen, og ellers forretter Hoveri, Efet og Arbejde, som her ved Gaarden
fornødiges, ligesom hands naboer, og naaer saa sker, samt at hand i
alle Maaeder som Een Bonde holder sig Hans Kongel.MayAllernaadigste Lov og Forordninger efterrettelig, viiser Lydighed imod mig eller
de som paa mine Vegni haver at befale, saa skal bemte halve Gaard ey
blive ermeldte Knud Sørensen sin Livs tiid frafæsted.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Signette
Datum Engelsholm d. 21.Febr. 1761.
C.Linde.
Ligelydende Fæstebrev har ieg annammet, som jeg forpligter
mig til i alle Maaeder at holde og efterleve. Datum Engelsholm
ut Supra
Knud K.S.S. Sørensen”
Forklaring af underskriften:
De i navnet indskudte: K.S.S. er Knud Sørensens signaturer, idet
det sidste S. står for "sen”: Altså Knud Sørensen.

19.
Den 18/7 1643 udstedes der skøde fra Ude Jensens arvinger til en
Hans Hansen og hustru Gertrud Vistisdatter på gården i Taarup og den
8/11 1698 bortskødes gården fra nævnte Hans Hansen til hans sviger
søn Christen Udesen (fra Fredsted) og hustru Giertrud Hansdatter.
Længere tilbage i tiden har vi også efterretninger om denne gård
og slægten Udesen.
Det sidste dokument skriver sig tilbage til året 1512 og er om
talt som*'sal. og høj lovlig Kong Hansis brev af 1512 til Ude Peder
sen i Taarup (åbenbart slægtens stamfader). Det lyder:
"at Kong Hans, for os var udi Pedersen boende i Tordrup (Taarup)
med et Brev af Eldboe Herredsting, lydende, at han har vunden med lov
hævd en Toft, liggende i Stovstrup Mark af en Otting Jord over al
Husbye Mark, undtagen det stykke, som Mads Pagh gjorde lovhævd på,
item en Otting Jord over al Erritsø Mark og 2 Stykker på Erritsø Mar^:
som er en Plovsager og en Ottings Ager, beliggende hos Søren Bertelsens Jord, som deris Breve ydermere udviser, hvilket Vi stadfæster
og ved sin fulde Magt, forbydende alle Udi Pedersen på fornævnte Toft
og Jorder Hinder at gøre, indtil saalænge nogen kommer for os med
bedre Bevisning på vort Retterting.
Datum ante festi Petri Anno Dei 1512."
Endvidere oplyses det, at Udesenslægten i Taarup havde i sin eje
et af Kong Chr.II.Dom. på en Jord, kaldet Brandenborg Tofte.
Fra en Retssag i 1618 ved vi, at Ude Pedersen afløstes på Gården
af en søn ved navn Jens Udesen, der var bedstefar til den her på
gården i 1616 nævnte beboer af samme navn.
146.
Christen Dynesen
i Fredsted på gården matr.Nr.l., født 1610, død før 1688
og gift med
147.
Voldborg ............
der lever i 1660, da hun sammen med sin mand udbetaler 100 Rdl.
til Niels Madsen, Nebel i Kolding for frihed på Ægt og Arbejde i
6 aar samt for tømmer, leveret til Opbyggelse af gården efter
Svenskekrigens ødelæggelser.

20.

56.
Anders Michelsen
i Meisling er født 1682 i Jerlev og han døde 1739 i Jerlev, begr.
8/5, 67i år gi.
Han blev gift 1° Dom.Lætare 1711 i Jerlev med
57.
Maren Madsdatter
fra Smidstrup, født 1675 i Smidstrup, død 1749 i Jerlev, begr.
Dom.Exaudi, ang. 74 år gi.
58.
Jens Jensen
skrædder i Meisling, f. 1675 i Ammidsbøl, død 1729 i Meisling,
begr.Dom. Palmarum, ang.54 år gi.
Han blev gift l.gang 3»Pinsedag 1705 med
59»
1°
Mette Pedersdatter
af Meisling, f. 1678
død 1716, 38 år gi.

2°
Johanne Carlsdatter
13»April 1764 begr.Lars Skomagers Hustru Johanne Carlsdatter af
Meisling, 70 år gi.

Lars Thomasen, født i Tyvkjær, tager 23/9 1729 fæste på den gaard
i Meisling, som Jens Jensen, Ammidsbøl, er fradød og hvis enke han
ægter (Ryttersessionen). Hun gift2.gang 8.Søndag e.Trin.1729 i
Jerlev med Lars Thomasen af Tyvkjær.
112.

Michel Hansen
sognefoged i Jerlev, født 1661.
Fredagen den 9»Juni 1724 begravet Bondefogden Michel Hansen i
Jerlev, 62 år gi.
Jeg undlader ikke at gøre opmærksom på, at det har været en af
de sværeste opgaver, vi endnu har stået overfor, bl.a. fordi vi i
flere tilfælde har måttet undvære kirkebøgerne i forskellige sogne,og
fordi slægtens aner har flyttet bopæl oftere end sædvanlig.
Alene at finde Ude Villadsens fødsel nødvendiggjorde opslag i et
utal af kirkebøger (ane nr.4), ligesom Peder Andersen Henneberg har
krævet intenst forskning. Men anstrengelserne belønnes rigeligt ved
resultaterne.
E.H.S.

Efterkommere
efter

NIELS PETER HENNEBERG UDESEN

OG JOHANNE MARIE HANSDATTER

21.
EFTERKOMMERE
efter
Niels Peter Henneberg Udesen. der er født i Øster Starup den 20/11
1814 og døde i Gadbjerg den 9/2 1892. Han blev gift i Nørup den
12/11 1845 med
Johanne Marie Hansdatter, der er født iSt.Lihme
den 23/1
1817,
som datter af gmd. Hans Olesen og hustru Mette Jensdatter i St.Lihme.
Niels Peter Henneberg Udesen havde en lille landejendom på Gadbjerg mark og var samtidig omrejsende skrædder med både svend
og lærlinge.
Han beskrives som værende foregangsmand på landbrugets område,
idet han var een af de første, der dyrke gulerødder, ærter og
roer til foderbrug.
Deres børn:
I. Ude Nielsen Henneberg
II. Hans Nielsen
III. Peter Nielsen Henneberg
IV. Magdalene Nielsen
V. Knud Nielsen Henneberg
VI. Mette Marie Nielsen
VII. Christiane Nielsen
VIII. Tovedine Kirstine Nielsen
IX. Ole Nielsen
X. Jens Nielsen Henneberg.
Disse børn er alle døbt Nielsen, fordi deres fars fornavn var
Niels.
I 1905 fik følgende navneforandring til Nielsen Henneberg
1. Ude
V. Knud og
X. Jens.
Når nr.IIHans bibeholdt Nielsen som efternavn,var det, fordi
han allerede da havde Nielsen som forretningsnavn for sit skomager
værksted i Vejle.
Nr.III.: Peter fik navneforandring i 1915 til Nielsen Henneberg.
I det følgende omtales disse 10 børn med efterkommere i samme
orden, som her angivet.

Enhver af efterkommerne kan i deres registreringsbetegnelse
se, hvilke af ovennævnte, der er deres forfader, idet romertallet
i betegnelsen svarer til forfaderens. F.eks. har alle efterkommere
efter III. Peter Nielsen Henneberg samme romertal i deres regi
streringsbetegnelse og således fremdeles alle de andre romertal.

Overalt i denne efterkommeroversigt er søskendeflokken omtalt
i nummerorden - med den ældste først - og alle førstnævnte af et
açgtepar er en Henneberg, hvadenten det er mand eller kvinde.

22.
Erindringer - fortalt fra far til søn.

Fra Tage Henneberg, Ans, (2.V.E.2.) har jeg modtaget nogle
interessante erindringer, der er nedskrevet af hans far: Niels
Peter Henneberg, Højen, som han har fra sin far.
Sådanne fra fra-til-søn gengivne erindringer er meget sjældne
og derfor værdifulde, fordi de fortæller enkeltheder (små begiven
heder), der tilsammen giver et helhedsbillede af fortids-dagligliv.
Selvom disse erindringer ikke er helt korrekte, hvad angår data,
har jeg valgt at nedskrive dem her in extenso, og så står det enhver
frit for at søge de eksakte oplysninger andetsteds i denne slægts
bog.
Jeg takker Tage Henneberg for erindringerne, der lyder:
"Dette er afskrift af optegnelser, som min far har nedfældet - hvor
når ved jeg ikke, men jeg vil tro det er sket omkring 1950.
Far var født den 8.februar 1892 i Gadbjerg, fik i 1923 en lod
på 15,5 tdr.land af Højen præstegaard. Mor, der er født den 8.marts
1896 p$ Lundebakken kun en lille km. derfra, kom hos far som husbe
styrerinde, og de blev gift den 22.januar 1925. I 40erne blev yder
ligere tilkøbt ca. 5,5 tdr.land god eng ved Tvedog Nederbro. I 1958
blev far ramt af en svær hjerneblødning. Han genvandt nogenlunde
førligheden, men aldrig sin hukommelse og tankekraft. Han døde i
juni 1963.
Far skriver?
Min bedstefar, Niels Udesen, Gadbjerg mark, stammer fra Almind
sogn ved Kolding (evt.Viuf). Slægtninge af ham har boet i Tudvad.
Han kom som ung mand til Gadbjerg søgte og købte den ejendom, som
ligger i den sydøstlige del af Gadbjerg sogn. Den afhændedes om
kring århundredeskiftet til Peder Jensen, som igen afhændede den til
naboens søn: Mads P.Nielsen, som sikkert ejer den endnu.
Markens østlige skel dannes af bækken fra Tøsby og Langemose,
som udgør den vestlige skel. Ved ejendommens østlige skel støder
bækken fra TroBerup og Kiddegaard til. Og da Kiddegaard ligger
i Jelling sogn og Trollerup i Nørup sogn og bedstefars ejendom
i Gadbjerg sogn, boede Niels Udesen lige hvor tre sogne mødes.
Efter hvad jeg husker hed min bedstemor Johanne Marie. Hende
husker jeg ikke, men jeg tror hun døde omkring 1892-93, altså da
jeg blev født på en anden ejendom på Gadbjerg mark, hvor to ejen
dommes marker lå mellem mit fødehjem og bedstefars.
Min bedstefar husker jeg tydeligt, men dog kun som en gammel
mand, der lå i en alkove-seng. Han døde sikkert omkring 1898.
Min faster Magdalene havde overtaget ejendommen med at passe
bedstefar til hans død. Efter hans død solgte hun ejendommen, og
fordi hun aldrig blev gift, fik hun plads som husbestyrerinde i
Klausholm og nogle år efter i Vejle.
Niels Udesen og hans hustru havde ti børn, som alle blev voksne
og højt op i år (nr.9: Ole, blev dog kun 14 dage gi.- redakt.).
Bedstefar havde, foruden ejendommen på ca. 7 tdr.land - tildels
let jord - desuden var han en dygtig landmand, men af profession
skræddermester med både lærlinge og svend. På den tid var det at
være skrædder ikke noget hjemmearbejde. Alle, mester, svend og
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drenge drog omkring i flere sogne og syede nogle dage på hvert sted
af de ofte hjemmelavede klædevarer.
Han var dog fremskridtsmand på landbrugets område, idet han var
mellem de første, der dyrkede gulerødder, ærter og roer til foder
brug. De holdt 2-3 køer, som brugtes til trækkraft ved pløjning og
harvning. Desuden holdtes en del får, som leverede kød til familiens
underhold. Min bedstefar holdt på, at alle sønnerne skulle lære et
håndværk, selvom de siden gik fra det. De to af fem sønner lærte
skrædderhåndværket, een skomager og en sadelmager, mens den yngste,
senere lærer i Hover, slap fri. !in far lærte skrædderfaget og ved
blev dermed i mange år efter at han var blevet gift og havde købt
ejendommen "Gravenslund "på Gadbjerg mark, en ejendom på 12 tdr.
land, beliggende ved Kidde bæk og bro mellem Jelling og Gadbjerg,
nu ejet af en Hougaard. Også min far havde svende og drenge og drog
rundt og syede til hen imod århundredeskiftet, dog vist aldrig så
meget af lyst som af trang. Hans hu stod til landbruget, som han. så
fuldstændigt på, først med stude-trækkraft, senere med heste. Mine
forældre købte ejendommen i 1875» pris 8000.oo kr., efter at have
boet i Gadbjerg by et par år. Ejendommen var forsømt og trængte i
særlig grad til dræning og jævning. Efter uddræningen fyldte min
far 18 huller i marken, så da jeg var dreng var hele marken uden
et eneste hul, eller sur plet. Min far havde fire brødre og fire
søstre. Af disse var farbror Ude den ældste. Han lærte først skræd
derfaget, men læste derefter på Jelling Seminarium og blev senere
lærer og fik embede som sådan oppe i Skals ved Viborg. Han blev
senere sparekassedirektør deroppe. Han og hans kone havde mange
børn. Den næstældste var farbror Peter, som først lærte sadelmagerproffessionen, men læste derefter til lærer, også på Jelling
seminarium. Også den yngste, Jens, lærte på Jelling seminarium og
blev lærer i Riis skole, senere i Hover ved Vejle. Når tre sønner
fra et fattigt hjem på Gadbjerg mark dengang kunne læse til lærer,
skyldtes det en del, at de med den lille afstand af 5-6 km. fra
Jelling kunne få meget af føden hjemmefra og holde egen kost på
lejet værelse. Jeg ved de har fortalt, at de fik et fårelår at skære
af som påle^g. Smør kærnede bedstemor selv, og bagte selv brødet.
Faster Marie blev gift med en velstående bundtmager i Arhus og
havde 2 piger (lærerinde Eline, Vejle, er en af dem). Det varede
dog ikke mange år, før hendes mand døde og faster flyttede til
Skyttehusgade i Vejle. Hun døde vistnok i 1932. Faster Kirstine blev
gift med gårdejer Mathias Langkjær ved Brande og de havde en søn og
fire døtre. Mathias Langkjær solgte gården i Langkjær efter forrige
krig og flyttede til ejendommen "Damsbo" i Jelling, hvor han døde,
hvorefter faster solgte ejendommen og købte hus. Hun døde omkring
1934. En datter er fru skræddermester Hansen, Jelling, hvis hus blev
revet ned. Den lå ved Gorms høj.
Faster Kristiane blev gift med en arbejdsmand i Vinding. Han hed
August Jørgensen. De havde en pige og fem drenge. August døde vist
nok i vinteren 1921. Faster levede, til hun døde på Skærup hvilehjem
i 1947. Deres børn bor i Vinding og Vejle.
Faster Magdalene var den der overtog bedstefars ejendom. Efter
hans død var hun husbestyrerinde for Niels Klausholm, St.Klausholm i
Gadbjerg. (Fader til Hans Sørensen i Højen). Derefter flyttede hun
til Vejle for at bestyre huset for min faders bror i Vejle, skomager
og stadsfæstmand Hans Nielsen, Nørrebrogade 17« Faibror Hans var
gift 2 gange. Han havde en søn som hed Niels Peder. Han var snedker
mester i Vejle, men rejste til Amerika med familien. Sønnen Johannes,
som var af andet eçgteskab, døde som ung. Jeg husker kun hans anden
kone, Kirstine, en meget rar "faster". Alle 9 børn af Niels Udesen
er blevet ret.gamle folk. Alle har det været en lyst at kende, fordi
de var folk på det jævne og alle af lyst sind. Lune var der i dem
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alle og sans for humor.
Far fortsætter sin redegørelse?
Min moders stamfædre?
Min mors slaçgt kender jeg ikke ret meget til, men jeg ved selvføl
geligt noget om dem, og anfører derfor hvad jeg ved.
Min mor var fra Jelling og eneste harn, rimeligvis fordi begge
hendes forældre døde, da hun var 4 år gammel. Hun blev derfor opdra
get hos hendes bedstemor i Jelling og kom ud at tjene på gårdene om
kring Jelling. Hendes far var smed i Jelling, og mange farbrødre var
smede. Een boede på Sødover mark, een var i mange år smed i Hygum ved
Jelling og een havde en gård på Tofthøj mark, (ejendomsmægler Martin
Thomsens?, Jelling) fader. Min mor var næstsøskendebarn til gamle Niels
Skovs kone på Grundet gårdene, har hun fortalt. Snedkermester Jørgensen
i Jelling, der stadig bor der, er mors slægt.
Min mor ejede ca.3000.oo kr., da hun som 21-årig blev gift med min
far, og det var vist for disse penge, de senere købte landejendommen
på Gadbjerg mark (Gravenslund), kaldet. De købte i den dyre tid på
landejendomme i halvfjerdserne - de gav lige ved 8000.oo kr. for den
forsømte ejendom, som jeg husker kunne næsten ikke koste mere i fuld
drift og med mange forbedringer i 1910.Da overtog min søster Madsine
og hendes mand Holger Busk ejendommen. Min mor tog plads i Bredal
som husbestyrerinde for en gammel mand. Hun døde pludseligt den 27/10
1926. De ligger begge begravet på Gadbjerg kirkegård.
(Knud Nielsen Henneberg var død den 5.maj 1909)
Far fortsætter?
Mine søskende er alle født på Gadbjerg mark. Min ældste søster
Karen blev gift med martin Jørgensen i 1903. Først boede de i Stouby,
Bjerre Herred, senere flyttede de til herregaarden Boller ved Horsens.
Her var han kusk for slotsgartneren og Karen arbejede i haven. Min
søster døde vist i 1930 og ligger begravet på Uth kirkegaard. Martin
flyttede til Horsens. Hun havde 4 børn, deraf de to tvillinger.
Stinne er gift med en elektriker i Horsens. En søn, Hilmar, bor i
S naptun og er dræningsarbejder. Den yngste søn Viggo, er kusk ved
en Horsens vognmand. Datteren Agnes bor i Horsens.
Den næste af mine søstre hedder Marie. Hun tjente som ung mange
steder på Vejleegnen og blev i 1934 gift med Mads Jørgen Jensen på
Nr.Vilstrup mark. Hun døde vistnok i 1937 og ligger begravet på
Skibet kirkegaard. De havde ingen børn.
Min søster Oline blev i 1905 gift med Poul Chr.Poulsen. Han var i
nogle år arbm. i Sellerup pg Hyrup, hvor han købte en lille ejendom,
som han solgte igen under forrige krig og strandede på Bredballe mk.,
hvor han købte en større. Han døde der i 1940 og ligger begravet på
Bredballe kirkegaard. De har fire børn, Marie,Henry, Svend og Vagn.
Søster Madsine blev i 1910 gift med Holger Busk fra Brejning
holdeplads. De overtog min fødeejendom samme år, men solgte den 4 år
efter og flyttede til Bredballe mark og købte en 4 tdr.land ejendom.
De boede der til 1920 og flyttede så til.Børkop mark, hvor hun døde
i 1926 og ligger begravet på Gaurslund kirkegaard. Holger Busk døde
i 1935 og ligger samme sted. De havde to drenge? Jens Busk i Brande
og Niels på Fyn (Hesselager).
Her slutter fars beretning. Der mangler at skrive om Kathrine,
der blev gift med Anton Christensen, Bredal, Helga, gift med Alfred
Rasmussen, Århus, og Johannes, der bosatte sig i Skærup efter at han
var blevet gift med Agnete Kjær, Jerlev.".
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I.
Ude Nielsen (Henneberg i 1905). lærer, er født i Nørup den 2/1 1846
og han døde i Skals den 13/8 1922. Han blev gift i Skals den 12/11
1878 med
Else Marie Bothilde Dahl, der er født Skals den 29/6 1861 og hun
døde sst. den 19/12 1937. Hun var datter af lærer Peder Gudiksen
Dahl og hustru Ane Marie Nielsen fra Skals.
Ude Nielsen Henneberg dimitterede Jelling Seminarium i 1874 efter først at være udlært som skrædder -og blev derefter hjælpe
lærer i HejIskov i 2 år, andenlærer i Seide en kort tid og blev
den 16/2 1877 lærer og kirkesanger i Skals, hvor han virkede til
1913. Han var en anset mand i Skals og havde flere tillidshverv.
Han var således formand for mejeriet i 30 år og direktør for
Sparekassen i mere end 30 år. Han udgav stilopgaver til uddan
nelsesbrug og lavede udregningstabeller for mejerier. Han var
D.M.
Else Marie Bothilde Dahl var som nævnt datter af den tidligere
lærer i Skals Peder Gudiksen Dahl, der var fra Aasted og dimit
terede Ranum Seminarium i 1851 - 20 år gi. Han var lærer i
Volling fra 1851-1857, hvorefter han den 8/6 1857 blev lærer
i Skals. Han betegnedes som "dygtig, men streng". Han faldt
af en vogn under hjemkørsel fra Viborg, den 9/2 1866 og døde
af sine kvæstelser den 14/2 1866. Han var gift-med Ane Marie
Nielsen, der giftede sig 2.gang med møller, gmd., sognefoged
og sognerådsformand Christen Dundsgaard fra Skals Mølle, med
hvem hun fik flere børn.
Else Marie og Ude Hennebergs børns
A. Prode Henneberg
B. Helga Henneberg
C. Helga Henneberg
D. Aage Henneberg
E. Viggo Henneberg
P. Ane Marie Johanne Asta Henneberg
G. Gudrun Henneberg.
1. A »
Prode Henneberg, malermester, er født i Skals den 27/10 1879 og
han døde sst. den 20/6 1947. Han blev gift i Skals den 8/5 1905 m.
Cecilie. Margrethe Hansen, der er født i Hjermind den 1/12 1880 og
hun døde i Skals 15/4 1953.
Prode Henneberg var udlært som maler og havde forretning i Skals.
Deres børns
1. Ude Henneberg
2. Gudrun Henneberg.
l.I.A.l.
Ude Henneberg er født i Skals den 6/12 1906 og han døde i Viborg
den 12/3 1967. Han blev gift i Viborg den 20/4 1938 med
Mary Johanne Andersen, der er født i Thorstrup den 8/5 1908
som datter af møller og gmd. Chr.Andersen og hustru Dorthea Severine
Sørensen.
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Ude Henneberg gik i skole i Skals, var først ved landbrug, men
blev senere plejer og tilsidst arbmd. i Viborg. Han var soldat
i Århus og blev korporal. Han havde et ophold på Skals Højskole,
og han var i flere år formand for Viborg Lejerforening og i be
styrelsen for De Samvirkende Lejerforeninger. Han var en begavet
mand, der fulgte med i tidens samfundsspørgsmål. Han læste meget.
Mary Johanne Andersen gik i skole i Sdr.Omme og uddannet ved hus
gerning. Hun er vokset op i et musikalsk hjem og spiller selv
violin.
Deres børn?
a. Lili Henneberg
b. Ib Henneberg
c. Eva Henneberg
1.1. A. 1. a.
Lili Henneberg er født i Viborg den 26/11 1939 og hun blev gift sst.
den 2/11 1963 med
Peder Christian Navntoft, mekaniker, er født i Mønsted den 24/8 1941
som søn af gmd. Otto Navntoft og hustru Anna.
Lili Henneberg gik i skole i Viborg og tog mellemskoleeksamen.
Hun er kontoruddannet og har handelsskoleeksamen.
Peder Christian Navntoft gik i skole i Mønsted, blev udlært som
mekaniker og havde en tid selvstændig forretning i Mønsted- Han
er nu ansat hos Viborg Traktorlager.
Deres børn?
1) Joe Henneberg Navntoft
f.27/6 1959
2) Anita Henneberg Navntoft
f.30/9 I960
3) Flemming Henneberg Navntoft f. 8/2 1964
4) Kate Henneberg Navntoft.
f. 27/6 1966.
1.1. A «lob.
Ib Henneberg. sekondløjtnant, er født i Viborg den 15/3 1941.
Han gik i Viborg østre skole, tog mellemskoleeksamen og blev
udlært som blikkenslager-rørlægger. Han blev indkaldt til
Livgarden i 1964, blev sergent og gennemgik Hærens Officers
skole, hvorefter han blev udnævnt til sekondløjtnant i Maj 1970.
1.1. A. 1. c.
Eva Henneberg er født i Viborg den 15/3 1944 og gift med
Herlv Sørensen .
De har sønnen? 1) Jan Sørensen f. 21/4 1965.
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1.1. B.

Helga Henneberg er født den 10/11 1881 og hun døde 10/2 1882.
1.1. C.

Helga Henneberg er født i Skals den 29/11 1884 og hun døde sst.
den 26/4 1966. Hun blev gift i Skals 2o/4 1919 med
Hans Jensen Hansen Røgler, lærer, der er født i Vejlby den 8/4 1885
og han døde i Skals den 19/11 1970. Han var søn af hmd.og skomager
Hans Hendrik Hansen og hustru Ane Marie Rasmussen.
Helga Henneberg gik i skole i Skals og uddannet ved husgerning.
Hans Jensen Hansen Røgler blev først udlært som skomager og
demitterede Gjedved Seminarium i 1913. Han blev derefter lærer
i Eskelund, Kjærum og Ebberup, før han den 1/4 1915 blev lærer
i Skals, hvor han levede til sin død. Han var kasserer i syge
kassen i 36 år.
De har datteren? 1. Marie Henneberg Røgler
1 o 1.0.1.

Marie Henneberg Røgler er født i Skals den 15/5 1920 og hun blev
gift sst. den 29/9 1940 med
Jørgen Kristian Sigvald Kildevæld - i 1967, der er født i Skals
den 17/6 1913 som søn af kreatureksportør Jens Peter Jensen og
hustru Ingefred Nielsen.
Marie Henneberg gik i skole i Skals og var på Jebjerg Ungdoms
skole. Hun er uddannet ved husgerning og har været på Silkeborg
Husholdningsskole i 1939 og senere på Snoghøj Gymnastikhøjskole.
Jøigen Kr.Sigv.Kildevæld gik i skole i Skringstrup og Skals og
er udlært som mekaniker. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen,
har været på Skals Håndværkerskole og er nu repræsentant for et
Krydderifirma i Randers.
Deres børn?
a. Lise Kildevæld Jensen
b. Preben Røgler Jensen
c. Gitte Kildevæld
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l.I.C.l.a.
Lise Kildevæld Jensen er født i Skals den 2/3 1943 og hun blev
gift med
Poul Henrik Pedersen, redaktør,
Parret bor i Nyk.F. og har 2 børn.

1.1. C.l.b.
Preben Røgler Kildevæld, distriksleder, er født i Skals den
11/7 1945 og han blev gift i Glim den 9/4 1965 med
Lilli Bundgaard. der er født i Glim
som datter af
gmd. Harald Bundgaard og hustru Bodil Skovgaard Hansen.
Preben Røgler Kildevæld gik i skole i Skals og tog realek
samen. Han blev handelsuddannet og til højere uddannelse i
Århus, men måtte afbryde på grund af et kompliceret benbrud
i en fodboldkamp. Han har senere fuldendt sin højere handels
uddannelse i Aalborg. Han var ansat i li år som eksportassi-stent hos TULIP i Vejle og i 4 år ved TULIPS datterselskab
"Majesty Ham Import Inc" i Los Angeles i Californien. De
første 2 år som sales promotor og 2 år som district sales
manager. Han er nu distriktsleder for TULIP i Nordjylland,
bopæl i Støvring.
Lilli Bundgaard gik i skole i Glim, Osted og Roskilde. Hun
er uddannet ved husgerning, var bl.a. på Gjordslev gods, og
har været på Skals Håndarbejdsskole.
Deres børn:

1) Michael Røgler Kildevæld f.7/8 1966.
2) Charlotte Kildevæld f. 27/8 1967.

1.1. C. x . c.
Gitte Kildevæld er født den 24/11 1958.
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1.1. D.
Aage Henneberg, chauffør, er født i Skals den 28/2 1886 og han døde
den 15/3 1965. Han blev gift i Viborg den 24/5 1919 med
Petra Camilla Berta Niemann, der er født i Viborg Nr.mark den 24/9
1897 som datter af Carl Christopher August Niemann og hustru Chri
stine Andersen.
Aage Henneberg gik i skole i Skals, var først ved landbrug og
var soldat i Viborg i 1907- Han blev senere chauffør hos J.
Kjærgaards Tømmerhandel i Viborg, hvor han var i ca. 40 år.
Han byggede selv et hus på Mellemvej 15 i Viborg i 1933»
men flyttede senere til H.C.Andersensvej 64. I sin ungdom var
han på Skals Højskole. Han var hele sit liv en hjemmets mand.
Petra Niemann gik i skole i Engelsborg og senere i Skals hos
sin senere svigerfar. Hun er uddannet ved husgerning.
De har datteren:
1.1. D.l.
Birgit Marie Henneberg, der er født i Viborg den 18/8 1925 og hun
blev gift i Viborg den 5/2 1955 - Sdr.sogns kirke - med
Erik Bonne (navneforandr.fra Bonde Christensen), der er født i vor
Frue sogn i Århus den 25/5 1932 som søn af Christian Bonde Christen
sen og hustru Sigrid Rasmussen.
Birgit Marie Henneberg gik i skole i Viborg og har handelsskole
eksamen. Hun er kontoruddannet ved Det Danske Hedeselskab i
Viborg (afd.for undersøgelser og forsøg). Senere har hun gennem
gået uddannelse som statsaut.barneplejerske. Hun har arbejdet
som lægesekretær hos to praktiserende landlæger, og været sekre
tær hos Kinopalæets direktør i Viborg. I samme by har hun des
uden været ansat som bogholderske på dagbladet "Aften-Posten".
Erik Bonne gik i skole i Århus og er student fra Marselisborg
gymnasium. Han er uddannet journalist ved dagspressen og blev
som 23-årig redaktør i Nykøbing M. I 1962 blev han redaktions
sekretær på "Folkebladet" i Randers, og fra 1964 virkede han
desuden som timelærer i samtids- og udenrigsorientering ved
Forsvarets civilundervisning på Randers Kaserne. Siden 1966
har han virket som undervisningsleder ved garnisonerne i Århus
og Randers samt på Flyvestation Tirstrup og Marinestation Anholt.
Men han er stadig aktiv journalist, bl.a. som redaktør af to
pædagogiske tidsskrifter, nemlig "Livslang Uddannelse/Udvikling",
der blev udgivet af UNESCO’s nationalkommission i anledning af
verdenskonferencen i Tokio om voksenundervisning og "Aften-cg
Ungdomsskolen", der udgives af Dansk Aften- og Ungdomsskolefore
ning. Han har været medlem af Kristrup sogneråd (før sammenlæg
ningen med Randers) og herunder siddet i forskellige udvalg, bl.
a. skolekommision og skoleudvalg. Han er medlem af ligningskom
missionen i Randers og af pædagogisk udvalg ved amtets skole
central , og han er Randers Byråds repræsentant i to lokale børne
havebestyrelser. Desuden har han været formand for Randers jour
nalistforening og sekretær i Randers østre ROTARY klub.
De har sønnen: a. Morten Bo Bonne, f. 5/4 I960.
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1.1. E.
Viggo Henneberg. lærer, er. født i Skals den 5/9 1888 og han blev
gift i Gedsted den 11/5 1913 med (han døde den 26/6 1972)
Petra Elisabeth Pedersen, der er født i Gedsted den 9/1 1894 som
datter af dens landskendte grundlager af firmaet GETAMA i Gedsted:
Carl Pedersen og hustru Kirsten.
Viggo Henneberg gik i skole i Skals, tog præliminæreksamen i
Silkeborg og dimitterede Ranum Seminarium i 1910. Han var en
kort tid lærer i Gørup og derefter i 7 år i Hannebjerg. Den
1/1 1917 kom han til Gedsted, hvor han virkede, til han i 1953
tog sin afsked. Han boede i Randers fra 1953-57, men købte der
efter hus i Gedsted, hvor han boede til den 28/7 1971, da han
flyttede ind på hvilehjemmet i Møldrup, hvor parret stadig bor.
Han var formand for menighedsrådet, formand for børneværnet og
formand for forældreforeningen. Han har været en fin gymnast
og har ledet gymnastikken i Gedsted og selv deltaget på old
boys-hold ved Lingiaden i Sverige i 1939»
Petra Elisabeth Pedersen gik i skole i Gedsted private skole
og uddannet ved husgerning i store hjem samt kontoruddannet
hos GETAMA i Gedsted. Hun var på Vejlby Landbrugsskole for at
lære hønseavl. og dyrkede herefter hønseavl og frugtavl. Hun
var formand for egnens kreds af Randers Amts Husholdningsselsk.
Deres børn!
1. Karl Ude Erling Henneberg
2. Kirsten Holst Henneberg.
1.1. E.l.
Karl Ude Erling Henneberg er født i Hannebjerg den 3/10 1918 og han
døde den 8/7 1971 i København. Han blev gift d.28/12 1945 med
Conny Houe Nielsen, der er født i København den 24/1 1925.
Ude Henneberg boede i København og var registreret revisor.
Søn:Ole Jørgen Ude Henneberg f.26/4 1951,elektromek.
1.1. E.2.
Kirsten Holst Henneberg er født i Langkastrup den 13/6 1931 og hun
blev gift i Gedsted den 9/7 1955 med
Karl Fogsgaard Pedersen, der er født i Gedsted den 9/2 1927 som søn
af direktør Aage Pedersen og hustru Mary Fogsgaard.
Kirsten Holst Henneberg gik i skole i Hannebjerg, tog præliminær
eksamen i Randers og er uddannet som fysioterapeut i København
og virket som sådan bl.a. i Norge i i år.
Karl Fogsgaard Pedersen gik i skole i Gedsted, tog mellemskole
eksamen i Ålestrup og blev udlært som snedker. Han arbejdede som
svend i Vejle, senere på GETAMA i Gedsted, var soldat i Vejle
og i nogen tid ansat på kontoret hos Søborg Møbelfabrik. Han kom
derefter igen til GETAMA, hvor hans far var direktør, blev værk
fører og er nu direktør samme sted.
Deres børn:
a. Peter Henneberg Pedersen f. 5/7 1956
b. Lars Henneberg Pedersen f. 6/9 1957
c. Marianne Henneberg Pedersen f. 3/5 1959«
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1.1. F.
Ane Marie Johanne Asta Henneberg er gift med
Karl Andreas Sørensen, stationsforstander.
Der er ingen børa i s^teskabet. Parret bor i Skals.

1.1. G.
Gudrun Henneberg er født 19/4 1901 og hun døde 12/8 samme år.
l.II.
Hans Nielsen, skomager, er født i Bredsten den 23/2 1847 og han døde
i Vejle den 17/12 1921.
Han havde i mange år skomagerværksted i Vejle.
Han var gift 2 gange og havde 2 børn:
I 1.ægteskab
Niels Peder Nielsen, der var snedkermester og emigrerede til
U.S.A, med sin familie.
I 2.ægteskab
Johannes Nielsen, der er født 20/1 1894 og døde 12/11 1922 ugift.

I . I. Familiebillede; bageret fra venstre: brødrene
Ude. Hans Peter og Jens Henneberg og med hvid
vest: Hin*1' ældste søn Niels Peter

1 . I.

Ude Hcnneberg

I.I.A. Margr. og Frode
Hcnneberg m. børn

1 . I. Marie Hcnneberg
f. Dahl

1.1..KI. ogll.A. Ude og Peter Hcnneberg samt
Hans's ældste søn

l.I.C.

Helga og Hans Røgter rncd datteren: Mario

l.I.C.l. Marie og Sigvald Kildevæld m. bdrn

>. I. D.

l.I.C.l,a. Lise og Poul
Henrik Pedersen og
Lises søster Gitte

l.I. D. 1. Birgit og Erik
Bonne

Petra og Aage Henneberg

l.I.E. Viggo Henneberg

l.I.E. 2. Kirsten Pederser.

l.I.E,

Petra E. Honnoborg

l.I.E. 2.

Carl Pedersen

l.LE.I,

I. I. C. 1. b. Lilli og Preben
Røgler Kildevæld

I. I, D. l.a. Morten Bonne

Fam, Carl Udo Honnoborg

l.I. E.2.a.

Peter Henneberg Pedersen

1.1. E.Z.b. Lar» Henneberg
Pedersen

!. II. A. Niels Peter Nielsen m/fam. (skomager
Hans Nielsens søn

1.1. E.2.C. Marianne
Henneberg Pedersen
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1.111.
Peter Nielsen Henneberg. lærer, (navneforandring i 1915 fra
Henneberg Nielsen) er født i Gadbjerg den 18/11 1848 og han døde
i Rødding ved Viborg den 1/5 1929« Han blev gift i Perslev den
19/11 1884 med
Karoline Nielsen, der er født i Perslev den 17/2 1867 og hun døde
i Rødding den 24/12 1953. Hun var datter af landmand Jens Svendsen
og hustru Marie Nielsen i Perslev.
Peter Nielsen Henneberg gik i skole i Gadbjerg og blev udlært
som sadelmager, hvorefter han kom på Blaagaard Seminarium,
hvorfra han dimitterede som lærer i 1880. Han blev derefter
hjælpelærer i Perslev og var vikar og vinterlærer flere steder,
bl.a. i Rostrup og Parre. I dec.1893 blev han lærer i Skals,
men allerede i 1895 kom han til Rødding ved Viborg, hvor han
var lærer og kirkesanger til 31/12 1918.
Karoline Nielsen gik i skole i Perslev og uddannet ved husgern.
Deres børn?
A. Sigrid Henneberg
B. Gunvar Henneberg
C. Niels Gudmund Henneberg
D. Nanna Henneberg
E. Ingrid Henneberg
F. Dagny Henneberg
G. Arnold Henneberg
H. Helge Henneberg
J. Gudrun Henneberg
) tvniiMei>
K. Snedfrid Henneberg ) vll±inS r
L. Gunnar Henneberg.
1.111. A.
Sigrid Henneberg er født i Perslev den 8/9 1885 og hun er begr.
i Rødding, død 16/4 1962. Hun blev gift i Rødding den 17/11 1905
med
Peter Thoruu. der er født i Rødding den 13/6 1879 og død 12/1 1945.
Han var søn af gmd.og sognefoged Søren Thorup og hustru Dorte Kir
stine Christensen i Rødding.
Sigrid Henneberg gik i skole i Parre og Skals og Rødding og
er uddannet ved husgerning.
Peter Thorup gik i skole i Rødding og uddannet som landmand.
Han var soldat i Viborg og overtog senere sin fars gård i
Rødding, men solgte den efter nogle års forløb og boede en tid
i Sdr.Rind, men flyttede senere til Viborg, hvor han handlede
med maskiner.
Deres børn?
1. Dorthea Thorup.
2. Søren Peter Thorup
3. Karla Thorup
4. Niels Thorup
5. Karl Johannes Thorup.
6. Kristine Thorup
7. Ejnar Thorup.
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1.111. A.l.
Dorthea Thom er født i Rødding den 5/8 1906 og hun blev gift i
Stubbekøbing den 15/10 1933 med
Harald Naver, der er født i Nr.Vedby den 1/3 1899 som søn af gdr.
Hans Naver og hustru, Nr.Vedby, Falster. Harald Naver d.28/3 1963.
Dorthea Thorup gik i alm.folkeskole og var på Skals Højskole.
Som ung havde hun et pensionat i Stubbekøbing - i 3 år - kom
derefter til København og var i 15 år direktrice hos en fabri
kant, der fremstillede spejderbeklædning. I 1959 startede hun
sammen med sin mand selvstændig fabrikation af sportsbeklædning.
Efter sin mands død fortsatte hun selv fabrikationen, indtil hun
den 1/2 1972 solgte forretningen og nu nyder sit otium i Køben
havn og i et dejligt lille hus ved Karise.
Harald Naver gik i skole i Nr.Alslev, blev udlært som blikken
slager, var soldat ved ingeniørregimentet og som foran nævnt
fabrikant af sportsbeklædning sammen med sin kone.
1.111. A.2.
Søren Peter Thorup emigrerede til U.S.A., hvor han blev gift og har
et barn. Født 9/12 1907, d.1964 ug. Han var seniorsergent i U.S.A.
1.111. A.3.
Karla Thorup er født i Rødding den 30/3 1909 og hun døde i Viborg
den 28/2 1963» begr.i Rødding. Hun blev gift i Rødding 30/3 1934 m.
Andreas Peter Lindgaard Nielsen, der er født i Løvel den 13/10 1905«
Karla Thorup gik i skole i Rødding og udd. ved husgerning.
Andreas Peter Lindgaard Nielsen gik i skole i Løvel, udd. ved
landbrug, men har også fyrbødereksamen og virket forskellige
steder som fyrbøder, inden han i 1948 købte "Rønninggaard" i
Fiskbæk og drev den i ca. 18 år.
Deres børn.
a. Frede Lindgaard Nielsen
b. Bent Lindgaard Nielsen
c. Ejnar Lindgaard Nielsen
d. Lisbeth Lindgaard Nielsen
1.111. A.3.a.
Frede Lindgaard Nielsen er født i Kirke Eskildstrup 11/3 1935 og
han blev gift i Kobberup den 30/11 1958 med
Erna Doris Jørgensen, der er født i Højslev den 5/10 1933 som datter
af arbm. Niels Kr.Jørgensen og hustru Asta Marie Jensen.
Frede Lindgaard Nielsen gik i skole i Bruunshaab, var på Levring
efterskole og udlært som murer i Kirkebæk. Han var soldat ved
jydske Trainregt.i Faarhus og arbejdede som svend forskellige
steder, indtil 1971, da han begyndte at arbejde hos NORTEX i
Viborg. Han er revisor i fagforeningen.
Erna Doris Jørgensen gik i skole i Søby/Højslev og uddannet
ved husgerning.
Deres børn«
1) Ole Lindgaard Nielsen f.i Sønderborg 17/12 1962
2) Per Lindgaard Nielsen f.i Viborg 5/6 I964
3) Kaj Lindgaard Nielsen f.i Viborg 28/9 1966
4) John Lindgaard Nielsen f.i Viborg 11/8 1971«
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1.111. A.3.b.
Bent Lindgaard Nielsen er født i Bruunshaab den 24/11 1937 og han
blev gift i Viborg sdr.sogn den 31/3 1962 med
Esther Irena Jørgensen, der er født i Viborg sdr.27/4 1940 som datter
af gmd.Ansgar Magnus Emil Jørgensen og hustru Dagmar Kristine Johansen.
Bent Lindgaard Nielsen gik i skole i Bruunshaab og Fiskbæk, vai'
først hjemme i ca. 2 år, hvorefter han blev udlært som maler i
Løgstrup i 1958. Han har arbejdet forskellige steder som svend og
er nu ansat hos fa.Nielsen og Knudsen i Viborg. Han er i bestyrel
sen for fagforeningen - tillidsmand. Den 1/4 1972 købte han sit
nuværende, nye hus på Dragshøjvej 7 i Løgstrup.
Esther Irena Jørgensen gik i skole i Viborg og uddannet ved husg.
Deres børns
1) Keld Lindgaard Nielsen f. 26 '1 1963 i Asmild
2) Frank Lindgaard Nielsen f. 13/10 1966 i Asmild.
1.111. A.3.c.
Ejnar Lindgaard Nielsen, rejsemontør, er født i Bruunshaab den 19/3
I94O og han blev gift i Viborg Domkirke den 20/3 1965 med
Conny Pedersen, der er født i Viborg den 5/10 1944 som datter af
arbm. Henry Pedersen og hustru Andersine Benthine Jensen.
Ejnar Lindgaard Nielsen gik i skole i Fiskbæk, var hjemme til
sit 18.år og blev derefter udlært som vogn-og beslagsmed i
Møldrup. I 1962 blev han ansat som rejsemontør i Dansk Høst
maskine Komp. i København - Claas mejetærskere. Ved sit gifte
mål boede han i Bruunshaab, men flyttede i 1970 til den nedlagte
"Løvelhedegaard" på Løvel sdr.mark. Han er ivrig jaqger og er
formand for flugtskydningsudvalg.
Conny Pedersen gik i skole i Viborg og er uddannet som syerske
hos ASANI i Viborg.
Deres børn:
1) Allan Lindgaard Nielsen f.29/12 1965 i Bruunshaab
2) Dorrit Lindgaard Nielsen f.13,/6 1967 i
3) Helle Lindgaard Nielsen f.3O?5 1970 i
1.111. A.3 «d.
Lisbeth Lindgaard Nielsen er født i Asmild den 1/8 1941 og hun blev
gift i Fiskbæk kirke den 2 '11 1963 med
Poul Nielsen, der er født i Viborg den 27/6 1941 som søn af vognmand
Efeon Albert Martin Nielsen og hustru Anna Pouline Elisabeth Sørensen.
Lisbeth Lindgaard Nielsen gik i skole i Fiskbæk, var først i huset,
men blev senere handelsuddannet ved kolonial og selv haft forret
ning i ca. 5 år. Hun er nu sygevagt på centralsygehuset i Viborg.
Poul Nielsen gik i skole i Viborg og er nu bogholder.
Deres børn:
1) Bo Christian Nielsen f.28/5 1964
2) Mai Lindgaard Nielsen f.21/4 1970
3) Sune Lindgaard Nielsen f.2/10 1971.
1.111. A.4.
Niels Thorup emigrerede til U.S.A., hvor han døde i 1944 under krigen.
Født 5/8 1910 - rejste til U.S.A. 1931.
Hans enke fik en søn efter hans død.

35.

1.III.A.5«
Karl Johannes Thorup er født i Rødding den 8/10 1912 og han blev
gift i Højer den 27/12 1949 med
Marie C.Efegert. der er født i Antvorskov den 9/3 1910 som datter af
højskoleforstander Niels EJggert og hustru Cecilie Hansen, der i en
tidlig alder blev enke og giftede sig igen i 1920 med pastor N.P.
Nielsen i Sønderborg.
Ved Cecilie Hansens død skrev en Sønderborgavis følgende:
"Pastor emer.N.P.Nielsen har haft den store sorg at miste sin
hustru, Cecilie Nielsen, der døde få dage før hun ville være
fyldt 77 år. Fru Cecilie Nielsen havde været syg i lang tid.
For 5 uger siden kom hun hjem efter et hospitalsophold, men hun
blev ikke rigtig rask igen og kræfterne svandt langsomt hen.
Fru pastor Nielsen stammede fra Broagerland og er datter af
afdøde gdr. Hansen, Nejs.
Som ung blev hun gift med højskoleforstander Eggert, og
sammen byggede de Antvorskov Højskole. I en ung alder blev hun
enke , og i 1920 blev hun gift med pastor N.P.Nielsen. Han fik
ved genforeningen embede i Vedsted ved Haderslev og her var
ægteparret i 15 år. Begge kom til at betyde overordentligt
meget for sognet og ikke mindst for de unge.
Fra Vedsted flyttede præsteparret til Højer, hvor de havde
deres gerning, indtil pastor N.P.Nielsen faldt for aldersgræn sen og flyttede til Sønderborg.
Det var meget rige år i Højer, og fru Cecilie Nielsen var sin
mand en stor støtte i hans arbejde. Hun havde sin nationale og
kulturelle arv, som hun selv forvaltede på bedste måde og hun
kunne ud fra denne arv støtte sin mand i hans arbejde. Hun var et
meget fint menneske, hjertelig og gæstfri, og begge ægtefæller
havde den bedste kontakt med sognets beboere. Også her gjaldt
det, at de unge havde præsteparrets store bevågenhed - pastor
N.P.Nielsen var som bekendt med til at stifte Højer Ungdomsskole
- og det smukke familieliv, der levedes i præstegården, var et
godt eksempel for de mange unge, der kom der."
Karl Johannes Thorup gik i skole i Rødding og blev uddannet ved land
brug. Han havde forskellige pladser og var bl.a.bestyrer på en
gård i Karup i ca. 2 år og bestyrer af landbruget på kostskolen
Taarupgaard ved Viborg. Han købte i 1950 sin nuværende gård
"Elmegaard" i Øster lindet, og denne gård driver han endnu. Han
er formand for Sønderjyllands ældste forsamlingshus - 0.Lindet,
formand for vandværket og i flere år kasserer i menighedsrådet.
Marie Eggert gik 2 år i friskole, 2 år i folkeskole og derefter 4 år
på Katedralskolen i Haderslev og tog mellemskoleeksamen. Efter
nogle år i huset, tog hun eksamen som husholdningslærer på An
kerhus i Sorø og var derefter lærer dels på Hadsten Husholdnings
skole og dels på Høng Landbrugsskole. Hun var konsulent i Tønder
amt fra 1940-45 og derefter på specialkursus på Århus Universitet
1947-48. Hun blev igen lærer på Taarupgaard og efter sit gifte
mål har hun undervist på aftenskoler og i folkeskolen. Hun er
næstformand i nordslesvigs kvindeforening og i flere år formand
for Øster Lindet husholdningsforening.
Deres børn:
a. Anne Marie Thörup f.22/12. 1950.lærerstuderende
b. Ole Thorup f. 2/5 1952, landmand.
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1.111. A.6.
Kristine Thorur er født i Rødding den 19/3 1918 og hun blev gift
i Sdr.sogns kirke i Viborg den 7/4 1936 med
Ingvard Nygaard Nielsen, væver, der er født Viborg Nr.mark den 11/5
1911 som søn af gmd. Rasmus Nygaard Nielsen og hustru Pouline.
Kristine Thorup gik i skole i Sdr.Rind og Viborg og uddannet ved
husgerning. Hun er nu økonoma på Vanføres kollektive Center i
Tjørring ved Herning.
Ingvard Nygaard Nielsen gik i skole i Viborg Nr.mark og var
først ved landbrug, men blev senere væver i Herning.
Deres børns
a. Leif Nygaard Nielsen
b. Kurt Nygaard Nielsen
c. Sten Nygaard Nielsen
d. Kathe Nygaard Nielsen
1.111. A.6.a.
Leif Nygaard Nielsen er født 12/6 1936 og døde som spæd-

1.111. A.6.b.
Kurt Nygaard Nielsen er f. 31/7 1942 og gift i Herning 10/12 1965
Inge Helen Andersen f.19/5 1940
Deres børn?
1) Brian Nygaard Nielsen f.14/9 1965
2) John Nygaard Nielsen f. 21/10 1971
1.111. A. 6. c •
Sten Nygaard Nielsen er født den 17/7 1947 og han blev gift den
1/11 1966 med
Gurli Marie Nielsen, der er født 25/3 1949«
Deres børns
1) Susanne Nygaard Nielsen f. 7/3 1967
2) Mariane Nygaard Nielsen f. 12/1 1970.
1.111. A.6.d.
Kathe Nygaard Nielsen er født 1/11 1956 og er nu på efterskole i
Skibelund.

1.111. A.7.
Ejnar Thorun. faglærer, er født i Rødding den 9/6 1920 og han blev
gift i Vejrumbro den 14/9 1946 med
Anna Braad Nielsen, der er født i Vejrumbro den 7/7 1926 som datter
af træskohandler Carl Chr.Nielsen (kaldets Taul) og hustru Andrea
Karen Marie Braad Pedersen.
Ejnar Thorup gik i skole i Sdr.Rind og Overlund. Han har haft for
skellige stillinger ved såvel kontor som fabrik og er nu faglæi*er
i tricotage i Herning.
Anna Braad Nielsen gik i skole i Vejrumbro, udd.ved husgerning,
men har også været i forretning.
Deres børns
a. Dorthe Thorup
b. Birthe Thorup
c. Carsten Thorup.
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1.111. B.
Gunvar Henneberg er født i Ferslev den 2/7 1886 og hun døde i
Rødding den 20/4 1901.
1.111. C.
Niels Gudmund Henneberg er født i Gadbjerg den 27z8 1888 og han
døde sst. den 24/4 1889«
1.111. D.
Nanna Henneberg er født i Farre den 8/9 1890 og hun døde i Viborg
den 2z9 1968 - begr. i Lindum. Hun blev gift i Rødding den 8/4 1912
med
Christen Kjeldsen, gmd., der er født i Rødding den 15z9 1878 og døde
i Viborg - begr.i Lindum - den 28/12 1963.
Nanna Henneberg gik i skole i Rødding, uddannet ved husgerning
og som mejerske og været på Roskilde Højskole.
Christen Kjeldsen gik i skole i Rødding, uddannet ved landbrug,
var soldat i Århus i 1899 havde et ophold på Skals Højskole.
Han er endvidere uddannet som mejerist og rejste i sin ungdom
jorden rundt og bl.a. til New Zealand, hvor han arbejdede i oa.
3 år. Ved sit giftemål købte han en gård i Bigum, men senere en
gård i Lindum, som han drev til 1949, da han afstod den til en
søn og flyttede til Viborg. Han var medlem af sognerådet, for
mand for Onsild mejeri, revisor i Onsild Andelskasse og iøvrigt
i bestyrelsen for flere andre lokale foreninger.
Den 8/4 1962 skrev avisen følgende:
"Søndag den 8/4 1962 kan et par, der er godt kendt på Lindumegnen,
forhv. gdr. Chr.Kjeldsen og hustru, Fasanvej 4, Viborg, fejre
guldbryllup. Guldbrudgommen, der er fra Kokholm, er 83 år, guld
bruden, der er datter af døde lærer Peter Henneberg, Rødding, er
71.
Ved giftemålet overtog de en gård i Bigum, som de efter nogen
tids forløb afhændede, og de overtog derefter den gård i Lindum,
hvor de kom til at øve deres livsgerning. Gården, som de gennem
årene fik drevet frem til et mønsterbrug, blev i 1949 overdraget
en søn, og parret flyttede til Viborg.
Kjeldsen blev som ung uddannet som mejerist og arbejdede bl.a.
en del år i New Zealand og var desuden en tur jorden rundt, Han
røgtede gennem årene mange offentlige hverv og var bl.a. medlem
af sognerådet, formand for Onsild mejeri og revisor i Onsild An
delskasse. Han er stadig rask og rørig og kan selv passe sin have.
Nanna Kjeldsen har altid været en dygtig husmoder, der skabte
gode kår for mand og børn og tog gæstfrit mod folk, der kom i
hjemmet. Gennem 17 år øvede hun en dygtig indsats i menigheds
rådet som kasserer og kirkeværge. Guldbrylluppet fejres i Lindum
forsamlingshus sammen med ægteparrets 9 børn og 30 børnebørn.
Lindum by vil sikkert være flagsmykket på dagen til ære for det
agtede par.".
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Nanna og Chr.Kjeldsens børn?
1. Niels Kjeldsen
2. Marie Kjeldsen
3. Peter Kjeldsen
4. Karla Kjeldsen
5. Kjeld Kjeldsen
6. Ellen Kjeldsen
7. Hans Kjellerup Kjeldsen
8. Anna Kjeldsen
9« Anna Henneberg Kjeldsen
10. Ragna Henneberg Kjeldsen.
l.III.D.l.
Niels Kjeldsen er født i Bigum den 27/12 1912 og han døde i Ganløse
den 30 11 1971» Han blev gift i Ganløse den 24/3 1943 med
Karen Elisabeth Andersen, der er født i Ganløse den 4/6 1922 som
datter af handelsmand L.P.Andersen og hustru Mine Rasmussen.
Niels Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved landbrug og
var på St.Restrup Højskole. Han kom i 1937 til Sjælland og var
forkarl på forskellige gårde. Ved sit giftemål overtog han sin
svigerfars forretning i Ganløse og drev den til sin død.
Karen Elisabeth Andersen gik i skole i Ganløse og var hjemme
til sit 18.år, hvorefter hun kom til København og arbejede i
en børnehave.
Deres børn?
a. Palle Kjeldsen
b. Hans Kjellerup Kjeldsen
c. Ib Chresten Kjeldsen.
l.III.D.l.a.
Palle Kjeldsen er født i Ganløse den 15/1 1946 og han blev gift i
Herring den 1/8 1970 med
Inger-Lise Jensen, der er født i Herring den 8/6 1945 som datter
af togfører P.K.Jensen og hustru Tinna Falsig.
Palle Kjeldsen gik i skole i Ganløse og tog realeksamen. Han
blev derefter ansat i sin fars forretning og tog handelsskole
eksamen. Efter at have aftjent sin værnepligt i 1969 læste han
til cand.merc. og blev selvstændig forretningsdrivende.
Inger-Lise Jensen er student fra 1964 og dimitterede Herning
Seminarium som lærer i 1968. Han blev derefter lærer ved Farum
skolevæsen og har det sidste par år været lærer ved Efeholmskolen i Vallensbæk.
De har sønnen?
1) Karsten Kjeldsen f.den 10/9 1970.
l.III.D.l.b.
Hans Kjellerup Kjeldsen er født i Ganløse den 18/3 1949.
Han tog realeksamen og blev derefter handelsuddannet indenfor
vin-og sprituosa i København. Han tog højere handelseksamen i
Hillerød og aftjener p.t. sin værnepligt på Høvelte kaserne.
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1.111. D.l.c.
Ib Kristen Kjeldsen, er født i Ganløse den 22/6 1962.
1.111. D.2.
Marie Kjeldsen er født i Bigum den 25/1 1914 og blev gift i
Lindum den 1/6 1936 med
Aksel Gunnar Jensen, gmd., der er født i Lerbjerg-Laurbjerg den
13/4 1908 som søn af husejer, ringer og graver Hans Chr.Jensen og
hustru Petronella Johansdatter.
Marie Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved husgerning
og er nu husmoderafløse i Gassum-Spentrup kommune.
Aksel Gunnar Jensen gik i skole i Lerbjerg, uddannet ved land
brug og havde forskellige pladser siden sit 10.år, Efter sit
giftemål arbejdede han en tid på et jernstøberi og blev i 1943
bestyrer af en gård i Dyrby ved Gjerlev og købte denne gård i 1946. Han solgte den i 1950 og købte en mindre gård i Dyrby,
som han havde i 2 år. I 1952 købte han sin nuværende gård
"Korsly" i Dyrby og denne gård driver han stadig. Han er besty
relsesmedlem i mejeriet.
Deres børn?
a. Villy Gunnar Jensen
b. Erling Knud J ensen
c. Lilian Solveig Jensen
d. Henry Christian Jensen

l.III.D.l.a.
Villy Gunnar Jensen, lærer, er født i Aabyhøj den 21/12 1937 og
han blev gift i Stenderup den 31/8 1963 med
Mona Jensen, der er født i Veerst den 2/6 1941 som datter af
brugsforeningsuddeler Asger Jensen, Thorsted, og hustru Jørgine
Cecilie Kristine Truelsen.
Villy Gunnar Jensen gik i skole i Gassum og tog realeksamen i
Randers. Han var derefter i købmandslære i ca. li år, hvoref
ter han brød af, læste til lærer og dimitterede Gjedved Semina
rium i 1961. Han aftjente sin værnepligt ved flyvertropperne
og blev sergent i Frøslevlejren. Den 1/8 1963 blev han ansat
som lærer ved Gedved kommunale skolevæsen. Han er specialuddan
net i Dansk.
Mona Jensen gik i skole i Thorsted, er handelsuddannet indenfor
kolonial, har Handelsskoleeksamen og været ekspeditrice i for
skellige brugsforeninger.
Deres børn?
1) Lene Jensen f. den 29/5 1965«
2) Ilse Bettina Jensen f. 22/3 1970.
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1.111. D.2.b.
Erling Knud Jensen, gmd., er født i Aabyhøj den 18/7 1942 og han
blev gift i Spentrup den 12/11 1966 med
Kirsten Marie Krogh Mortensen, der er født i Dyrby den 20/6 1944
som datter af gmd. Gunnar Mortensen og hustru Gunhild Krogh.
Erling Knud blev efter sin konfirmation uddannet ved landbrug,
var på Landbrugsskole med kokontrol og svinekontroleksamen og
driftslederkursus. Han aftjente sin værnepligt i Holstebro og
var bestyrer af en gård i Bjerre i 2 år. Den 1/9 1971 købte han
sin nuværende gård "Damgaard" i True ved Mariager og har 30
køer og 30 grisesøer plus opdræt.
Kirsten Marie Krogh Mortensen gik i skole i Gassum og tog real
eksamen i Randers. Hun er handelsuddannet indenfor kolonial og
har Handelsskoleeksamen. Hun har været på Husholdningsskole i
Silkeborg.
Deres børn:
1). Hanne Krogh Jensen f. 27/6 1967 i Bjerre
2). Henrik Krogh Jensen f. 1/2 1972 i Randers.
1.111. D.2.c.
Lilian Solveig Jensen er født den
og hun blev gift i
Gassum den 1/6 1968 med
Hans Jørn Mikkelsen, •politibetjent, der er født i Skjern den 27/10
1943 som søn af skovarbejder Harly Langhoff Mikkelsen og hustru
Johanne Kirstine Jakobsen.
Lilian Solveig Jensen tog realeksamen i Randers i 1964 og var der
efter ca. li år i huset på restaurant Bloksbjerg i Alum, hvorefter
hun blev uddannet som håndgerningslærerinde på Engelshoim Højskole.
Efter uddannelsen var hun 3 år på broderiværksted i Håndarbejdets
Fremme i København.
Hans Jørn Mikkelsen tog realeksamen i Randers i 1961 og begyndte
samme år at læse til skovfoged, med studierne blev afbrudt ved
hans indkaldelse til militærtjeneste ved Livgarden i 1962. Den
1/8 1965 blev han ansat som politibetjent ved Frederiksberg
politi, hvorfra han blev forflyttet til Århus politi den 15/10
1970.
Parret bor Bakkevej 41 i Låsby.
Deres børn:
1) Charlotte Mikkelsen f.17/10 1969 i København.
2) Ulrik Mikkelsen f. 7/2 1972 i Silkeborg.
1.111. D.2.d.
Henry Christian Jensen er født den 1/3 1949 og ug.
Han gik i skole i Gassum, tog realeksamen i Randers, udlært som
elektriker og var soldat ved Ing.tr. i Farum og i Høvelte. Han
arbejder nu i Assentoft, men bor hjemme.
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1.111. D.3.
Peter Kjeldsen, gmd., er født i Bigum den 23/3 1915 og han blev gift
i Hvornum den 16/3 1957 med
Herdis Lissi Tordrun. der er født i Hvornum den 12/2 1930 som datter
af smedemester Karl Albert Tordrup og hustru Hansine Frederikke Hansen.
Peter Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved landbrug og var
på St.Restrup Højskole i 1938/39. Han skiftede mellem at have udepladser og være hjemme og i 1943 købte han en landejendom i Lindum
(den hans bror Kjeld nu har) og havde den i ca.4? år. Han overtog
i 1949 sin fars gård i Lindum og havde forældrene på aftægt, indtil
de flyttede til Viborg i 1953. Efter overtagelsen - ca.1955 - ombyg
gede han hestestald til svinestald og tilbyggede grisehus og ny
byggede maskinhus med garage. Gården er på ca. 55 tdr.land. Han er
bestyrelsesmedlem i Onsild grovvareforening.
Herdis Lissi Tordrup gik i skole i Hvornum og uddannet ved husgerning.
Der er ingen børn i ægteskabet.
1.111. D.4.
Karla Kjeldsen er født i Bigum den 14/3 1916 og hun blev gift i Lindum
den 1/9 1940 med
Michael Pedersen, der er født i Asmild den 17/7 1911 som søn af gmd.
Peder Christian Pedersen og hustru Antonine Karoline Nielsen.
Karla Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved husgerning og
var på St.Restrup Højskole. Hun er formand for husholdningssektio
nen under Landboforeningen.
Michael Pedersen gik i skole i Vammen, uddannet ved landbrug og
var på Asmild Kloster Landbrugsskole i 1931/32. Han var hele tiden
hjemme og købte i 1941 en gård i Vammen, som han drev, til han i
1946 købte sin nuværende gård "Torpinggaard" i Vammen. Han er form
for Venstrevælgerforeningen, formand for Brugsen og i bestyrelsen
for mejeriet. Han er vurderingsmand for ejendomsskyld, i tilsyns
rådet for Sparekassen i Vammen-Lindum og revisor i Andelskassen i
Vammen.
Deres børn«
a. Peder Kristian Pedersen
b. Nanne Betty Pedersen
c. Birgit Pedersen
d. Hugo Pedersen
e. Grete Pedersen.
1.111. D.4.a.
Peder Kristian Pedersen, adjunkt, er født i Vammen den 19/3 1941 og
blev gift den 11/3 1967 med
Inger Olsen, der er født i Knebel den 29/9 1940.
Peder Kr.Pedersen er adjunkt ved Arhus Akademi
Inger Olsen er cand.mag.
Der er ingen børn i ægteskabet.
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1.111. D.4.b.
Nanna Betty Pedersen, er født i Vammen den 20/12 1942 og hun blev
gift sst. den 25/7 1964 med
Hans Jørgen Fjeldsø. bogholder, der er født den 7/6 1941.
Nanna Betty Pedersen gik i skole i Vammen og var på Levring
Efterskole. Hun er handelsuddannet i Viborg og har handelskoleeksamen. Hun kom senere i C. Schou's fabrikkers udsalg i Århus
og derefter bestyrer af fabrikkernes forretning i Herning.
Efter sit giftemål blev hun afdelingsleder af et parfumeri i
Randers og er nu hjemmegående husmor.
Hans Jørgen Fjeldsø gik i skole i Sdr.Onsild, tog præliminærek
samen i Randers og er kontor-og lageruddannet i et automobilfa.
fra marts 1963 til maj 1964 opholdt han sig i Canada. Efter
hjemkomsten blev han genansat i sit lære-fa. som sælger/bogholder.
Deres børn?
1) Michael Fjeldsø f. 19/6 1965
2) Torben Fjeldsø f. 3/12 1966. d.5/12 1966.
3) Birgitte Fjeldsø f. 31/1 1968.
1.111. D.4.C.
Birgit Pedersen er født i Vammen den 28/3 1944 og hun blev gift den
2/3 1968 med
Jean Albert Mouton, der er født i Marseilles den 11/2 1941.
Birgit Pedersen gik i skole i Vammen, kontoruddannet og rejste i
1966 til U.S.A.
Jean Mouton er restauratør i Californien.
De har datteren? 1) Tina Michelle Mouton f.i Californien 26/9 1970.
1.111. D.4.d.
Hugo Pedersen er født i Vammen den 6/3 1946 og ugift.
Han gik i skole i Vammen, tog mellemskoleeksamen og blev student
fra Viborg Katadralskole. Han aftjente sin værnepligt ved Jydske
Telegrafregiment i 1965/66 og er nu dyrlægestuderende i København.
1.111. D.4.e.
Grete Pedersen er født i Vammen den 31/5 1955 og er gymnas-ia.st.

1.111. D.5.
Kjeld Kjeldsen, gmd., er født i Lindum den 8/7 1917 og han blev gift
i Lyngså den 13 12 1947 med
Esther Kristine Kristensen, der er født i Dr.lund den 4/8 1923 som
datter af gmd.og gartner Edvard Georg Kristensen og hustru T-ngrid
Kristiane Elisabeth Klausen.
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Kjeld Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved landbrug, var på
St.Restrup Landbrugsskole i 1938.z39 og havde forskellige pladser,
var bl.a. i Sønderjylland i 5? år. Han var derefter hjemme et par
år og købte i 1949 sin nuværende gård i Lindum af sin bror Peter.
Han er formand for Lindum husmandsforeningen siden 1958, i besty
relsen for Onsild Brugsforening og Hobro Landboauktion.
Gården i Lindum var oprindelig på ca.18 tdr., men der er senere
tilkøbt 7 tdr.land. Han har diplom for veldrevet landbrug.
Esther Kristine Kristensen gik i skole i Bevtoft og var på Nord
borg Ungdomsskole. Hun er formand for husholdningsudvalget under
husmandsforeningen.
Deres børn:
a. Inger Kjeldsen
b. Niels Christen Kjeldsen
c. Anna Kjeldsen
d. Hans Georg Kjeldsen
1.111. D.5.a.
Inger Kjeldsen er født i Lindum den 31/5 1950 og ugift.
Hun gik i Lindum skole, tog realeksamen og uddannet som teknisk
tegner i Hobro og Aalborg. Udgået fra Viborg tekniske skole.
Den 24/8 1971 rejste hun til Australien for at prøve livet der.
1.111. D.5.b.
Niels Christen Kjeldsen gik i skole i Lindum og bliver færdig med
sin læretid som snedker den 1/11 1972.

1.111. D.5.c.
Anna Kjeldsen er født den 19/6 1961.

1.111. D.5.d.
Hans Georg Kjeldsen er født den 21/11 1963•
1.111. D.6.
Ellen Kjeldsen er født i Lindum den 22/12 1918 og hun blev gift i
Lindum kirke den 25/10 194o med
Alfred Ostergaard, gmd., der er født i Ørum Sdrl. den 19/2 1906 og
han døde den 9/2 1969.
Ellen Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved husgerning og
var på St.Restrup Højskole.
Alfred Østergaard gik i Haderup skole, uddannet ved landbrug og
var hjemme til sit 17.år, hvorefter han havde forskellige pladser,
indtil han i 1932 overtog sin fars gård i Koldkur - ”Nygaard", som
han drev til sin død. Han aftjente sin værnepligt i Viborg.
Deres børn:
a. Kjeld Østergaard
b. Nanna Margrethe Østergaard
c. Niels Kjeldsen Østergaard
d. Elna Østergaard
e. Hans Jørgen Østergaard
f. Lars Østergaard
g. Poul Østergaard.
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1.111. D.ô.a.
Kjeld Østergaard er født i Sdr.Resen den 11/9 1942 og ugift.
Han gik i skole iSdr.Resenog var på Rydhave Slots Ungdomsskole.
Han er uddannet ved landbrug, har været på Malling Landbrugsskole
og Viborg Gymnastikhøjskole. En tid var han buschauffør i Stoholm,
men driver nu sin fødegaard i Koldkur.
1.111. D.6.b.
Nanna Margrethe Østergaard er født i Sdr.Resen den 17/3 1944 og hun
blev gift sst. den 8/5 1971 med
Anker Tønning. landmand, der er født i Hylke den 27/6 1944 som søn af
gmd. Bernhard Tønning og hustru Mary.
Nanna Margrethe Østergaard gik i skole i Sdr.Resen og var Ls^gaard
Ungdomsskole i Holstebro. Hun er uddannet ved husgerning og har
været på Højskole i Skaade og Husholdningsskole i Struer. Hun
var et år i huset i London og 3 mdr. i Kibbutz i Israel. Senere
blev hun først kokkepige på Lagaard Landbrugsskole og derefter
- i 1968 - uddannet som sygehjælper i Kjellerup og virkede som så
dan i Silkeborg og Give og derefter igen i Silkeborg.
Anker Tønning gik i skole i Hylke, uddannet ved landbrug og var
soldat i Holstebro i 1964/65« Han har været på Korinth Landbrugs
skole i 1965/66 og er nu fodermester i Alling Skovby., efter at
have haft gården "Sølyst" i Vesterlund, som han købte i nov.1970
og solgte året efter.Parret har en udøbt pige f.24/6 1972.
1.111. D.6.c.
Niels Kjeldsen Østergaard. lærerstuderende, er født i Sdr.Resen den
22/6 1945 og ugift.
Han gik i Resen skole og var på Ungdomsskole i Hammerum og var de
første år herefter hjemme. Han aftjente sin værnepligt på Nr.
Uttrup kaserne i 1965/66, på Viborg Gymnastikhøjskole 1966/67,
Bygholm Landbrugsskole 1967/68, lærer på Blidstrup Ungdomsskole
1968/69, Kalø Sproghøjskole 1969-70, på tysk Højskole 1970 og
samme år 2? mdr. i Kibbutz i Israel. L970-71 på Idrætshøjskolen
i Risskov, sommeren 1971 bademester og livredder ved Hovedgaard
friluftsbad, 1971/72 l.H.P., 1972 2 mdr. i U.S.A. - camp couselor i staten New Hampshire - 1972 fortsætter sin H.P.-uddanne1se.
Han er gymnastik-og svømmelærer.
1.111. D.6.d.
Elna Østergaard er født i Resen den 20/3 1957 og hun blev gift sst.
den 9/5 I97O med
Ryan Enggaard Jensen, elektriker, der er født i Skive den 12/8 1945
som søn af lagerarbejder Jesper Jensen og hustru Ella Christensen.
Elna Østergaard gik i skole i Resen og tog realeksamen i Vridsted.
Hun var derefter au-pair i London i i år, kom på Gråsten Husholdningsskole og året efter i huset i Christianshaab i Grønland.
I 1967 påbegyndte hun uddannelse til sygeplejerske og blev fær
dig i I97O og har siden da arbejdet som assistent.
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Ryam Enaggaard Jensen gik i skole i Skive, tog realeksamen og blev
udlært som elektriker i 1966. Han aftjente sin værnepligt ved Sø
værnet og efter at have været servicemontør afsluttede han i April
1972 eksamen som elektroinstallatør.
Der er ingen børn i ægteskabet.
1.111. D.6.e.
Martha Østergaard er født i Sdr.Resen den 21/7 1949 og hun blev gift
i Haderup den 10/6 1972 med
Martin Sønderlund Kristensen, pedel, dér er født i Uhre d.l/ll 1945 som
søn af landm.Karl Nørgaard Kristensen og hustru Herta Raleff Nielsen.
Martha Østergaard gik i skole i Resen, var på ungdomsskole i Viborg,
uddannet som økonoma på "Løgumgaard*' og Skive sygehus og har haft
plads på Tarm sygehus. Fra 1/7 1972 er hun ansat som økonoma på Ask
højskole - 70 at lave mad til.
Martin Sønderlund Kristensen gik i skole i Uhre, på ungdomsskole i
Balle og var, indtil for 4 år siden, ved landbrug, hvorefter han
blev mejerimedhjælper på Høng mejeri. Fra 1/7 1972 ansat som pedel
ved Ask Højskole.
1.111. D.6.f.
Hans Jørgen Østergaard er født den 11/9 1951, var på Nr.Nissum Ung
domsskole, og er nu i handelslære.
1.111. D.6.g.
Lars Østergaard er født den 12/1 1954 og er landmand.

1.111. D.6.h.
Poul Østergaard er født den 4/7 1955 og er nu på Rydhave Ungdoms
skole .
1.111. D.7Hans K.iellerur Kjeldsen, gmd. , er født i Lindum den 12/3 1920 og
han blev gift i Vammen den 25/11 1947 med
Esther Balle. der er født i Vammen den 23/3 1928 som datter af Niels
Peter Christian Christensen Balle og hustru Andersine Nicoline Chri
stensen.
Hans Kjellerup Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved land
brug, var på St.Restrup Højskole 1941/42 og havde forskellige
pladser på landet-og var også en del hjemme, indtil han den 8/4
1948 købte sin nuværende gård "Rørbæk Nygaard", der var på ca
44 tdr. land, hvortil han i 1959 købte yderligere 8 tdr.land og
i I97O købte en naboejendom på ca. 43 tdr.land. Det er altså i
dag en forholdsvis stor gård, der står med fine bygninger og
vidner om en særdeles dygtig landmand. Kostalden blev bygget i
1961 og den gamle kostald er nu ombygget til en moderne svinestald. Han er kasserer i menighedsrådet - i ca. 12 år •- og sid
det i skolekommissionen i ca.12 år. Han .har været formand for
mejeriet i en del år og er i bestyrelsen for brugsen i St.Rør
bæk og iøvrigt i bestyrelsen for flere andre, lokale foreninger.
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Esther Balle gik i skole i Vammen, uddannet ved husgerning og var
på St.Restrup Højskole i 1946.
Deres børn:
a. Jonna Balle Kjeldsen
b. Leif Balle Kjeldsen f.30/4 1952 og d.6/3 1954
c. Leif Balle Kjeldsen
d. Erik Balle
E. Jan Balle Kjeldsen.
1.111. D.7.a.
Jonna Balle Kjeldsen er født i Ravnkilde den 30/1 1949 og hun blev
gift sst. den 7/12 1968 med
Aage Hansen, der er født i Thisted sogn den 9/12 1941 som søn af
landmand Simon Sigurd Hansen og hustru Anna Nielsine Nielsen.
Jonna Balle Kjeldsen gik i Ravnkilde skole, var 5 mdr.på Nr.
Nissum Højskole og 5 mdr. på Vejle Husholdningsskole. Hun er
uddannet ved husgerning i private hjem og var været i bager
forretning og i pensionat. Efter sit giftemål har hun haft
fremmede børn i pleje, men har nu nok at gøre med sine egne to
små piger.
Aage Hansen gik i skole i Haverslev og efter et par år ved land-?
bruget blev han udlært som mekaniker. Han aftjente sin værne
pligt ved Hærens tekniske Korps i Hvorup, og efter nogle år som
mekanikersvend blev han uddannet som kørelærer og startede en
køreskole i Haverslev. Da han blev gift startede han tillige
et autoværksted, som optager hans fritid fra køreskolen. Han
er kasserer for Hobro kørelærerforening.
Deres bøm:
1) Tove Hansen f. 28/1 1970
2) Ulla Hansen f. 5/10 1971.
1.111. D.7.C.
Leif Balle Kjeldsen er født den 15/3 1955 og lige blevet færdig
med realeksamen.
1.111. D.7.d.
Erik Balle Kjeldsen er født den 23/10 1957 og går i 2.real.
1.111. D.7.e.
Jan Balle Kjeldsen er født den 6/9 1964 og skoleelev.

1.111. D.8.
Anna Kjeldsen er født den 29/1 1925 og døde 19) s.å.
1.111. D.9.
Anna Henneberg Kjeldsen er født d.15/6 1931 i Lindum og hun blev gift
sst. den 20/1 1952 med
Holger Skovgaard Juel. mejeribestyrer, der er født i Engum den 5/4
I929 som søn af skovarbejder Henrik Juel og hustru Rasmi ne Marie
Mikkelsen.
fortsættes n.s.
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Anna. Henneberg Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved hus
gerning i forskellige pladser, bl.a. på Gylling mejeri, hvor hun
traf sin senere mand. Hun var på St.Restrup Højskole i 1950.
Holger Skovgaard Juel er udlært som mejerist, har været på Dalum
mejeriskole og arbejdet på forskellige mejerier på Fyn og i Jyl
land. I I960 blev han mejeribestyrer på Helnæs, hvor han var i
2 år, hvorefter han fik sin nuværende bestyrerplads i Lindelse
på Langeland.
Deres børn:
a. Tove Skovgaard Juel f. 5/4 1952 i Lindum
b. Anni Skovgaard Juel f. 26/4 1955 i Mesinge )
c. Betty Skovgaard Juel f.26/4 1955 i
)
’
d. Anders Skovgaard Juel f. 25/7 1962 i Helnæs
e. Karin Skovgaard Juel f. 5/3 1970 i Rudkøbing.
1.111. D.10.
Ragna Henneberg Kjeldsen er født i Lindum den 9/12 1933 og hun blev
gift i Viborg sdr.sogn den 27/3 1955 med
Ejnar Nørgaard Christensen, der er født i Hornum den 6/2 1927 som
søn af gmd.og handelsmand Christian Nørgaard Christensen og hustru
Nielsine Kristine Jensen.
Ragne Hanneberg Kjeldsen gik i skole i Lindum, uddannet ved hus
gerning og var på St.Restrup Højskole i 1952. Hun er delingsfører
og leder af gymnastik i Hornum.
Ejnar Nørgaard Christensen gik i skole i Søttrup, var først ved
landbrug, aftjente sin værnepligt ved marinen og blev efter sin
hjemsendelse ansat ved Post-og Telegrafvæsenet med tjenestested
i Hornum som landpost. Ved sit giftemål købte han et hus, hvor
parret boede indtil 1/8 1971, da han købte en landejendom i ud
kanten af Hornum - "Vestervang". Han er i bestyrelsen for Idræts
foreningen.
Deres børn:
a. Kurt Nørgaard Christensen f.22/7 1955.Realeks.
i 1972.
b. Ketty Nørgaard Christensen f. 25/9 1959
c. Kirsten Nørgaard Christensen f. 11/2 1964
d. Kaja Nørgaard Christensen f. 30/9 1970.
1.111. E.
Ingrid Henneberg er født i Farre den 15/5 1893 og hun blev gift i
Rødding den 15/5 1914 med
Julius Bach, lærer, der er født i Øster Tørslev den 20/3 1889 og han
døde i Hillerød den 11/5 1967. Han var søn af boelsmand C.P.S.Bach
og hustru Karoline Christensen.
Ingrid Henneberg gik i skole i Rødding, uddannet ved husgerning
og var på Snoghøj Gymnastikhøjskole i 1927 og har været leder
af ikke mindre end 5 forskellige gymnastikhold på samme tid.
Hun har været i bestyrelsen for "International Liga for Fred"
og aktiv leder i Røde Kors. Hun havde en smuk sangstemme og
supplerede sin mand som kirkesanger. Hun bor nu i en dejlig
villa på en fredelig vej - Hjortsholmsvej 3 - i Hillerød.
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Julius Bach gik i skole i 0.Tørslev og efter forberedelsesprøve
optaget på Ranum Seminarium, hvorfra han dimitterede i I9II. Han
havde forskellige vikarpladser, bl.a. i Vellev, Ørslev ved Vor
dingborg og i Tibirke Bakker. Herfra kom han til Vammen, hvor han
var i 7 år og derfra til Lynge, hvor han virkede fra 1922 - til
1954, hvorefter han tog sin afsked og købte det hus i Hillerød,
hvor hans enke nu bor.
Deres børn:
1. Kaj Henneberg Bach
2. Selma Henneberg Bach
3. Lili Henneberg Bach.

I.III.E.3.
Lili Henneberg Bach er født i Lynge den 8/8 1933 og hun blev gift
sst. den 27/6 1954 med
Max Godtfeldt, trafikkontrollør, der er født i Haderslev den 14/2
I93O som søn af chauffør E.O.M.Fehse og hustru A.rumpelthiin.
Deres børn:
a. Hanne Godtfeldt f. 19/1 1959 i Søllerød.
b. Jette Godtfeldt f. 1/12 I960 i Søllerød.
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1.111. F.
Dagny Henneberg er født i Skals den 18/5 1895 og hun blev gift i
Rødding den 10/2 1914 med
Søren Sørensen, der er født i Fiskbæk den 12/2 1891 som søn af gmd.
Anders Sørensen og hustru Nielsine Kirstine Nielsen.
Dagny Henneberg gik i skole i Rødding og uddannet ved husgerning.
Søren Sørensen gik i Fiskbæk skole og var først ved landbrug.
Han blev derefter udlært som mejerist på forskellige mejerier,
var en kort tid indkaldt ved marinen og blev derefter arbmd.
ved forskelligt. Den 1/5 1915 fik han plads på Næsgaard Ager
brugsskole, hvor han var i 7 år, hvorefter han i 1922 købte en
landejendom i Sdr.Rind, som han drev til 1937, da han solgte den
og købte sit nuværende hus ved Rindsholm og arbejdede igen som
arbmd. Han har været tillidsmand i Husmandsbrandkassen i ca. 45
år og har været revisor i Sdr.Rind sygekasse.
Deres børn:
1. Peter Henneberg Sørensen
2. Arnth Henneberg Sørensen
3. Evald Henneberg Sørensen
4. Anker Henneberg Sørensen
5. Ida Henneberg Sørensen
6. Sigrid Henneberg Sørensen
7. Vera Henneberg Sørensen
8. Elinor Henneberg Sørensen.
1.111. F.l.
Peter Henneberg Sørensen er født i Fiskbæk den 9/8 1914 og han blev
gift i Thorning den 14/11 1946 med
Marie Nielsen, der er født i Thorning den 8/2 1926 som datter af
gmd. Niels Peter Nielsen og hustru Kathrine Jensen.
Peter Henneberg Sørensen gik i skole i Vejring og Sdr.Rind og
kom ud at tjene, da han var 12 år. Han havde herefter forskel
lige pladser, var bl.a. fodermester på "Løvenholt", indtil han
i 1952 begyndte at arbejde på et teglværk, hvor han var til 1963,
derefter arbejdet ved kloakering og siden 1967 som cementstøber.
Han bor nu i eget hus i Vinderslev ved landevejen uden for Kjellerup mod Silkeborg.
Marie Nielsen gik i skole i Ungstrup og Vattrup og er uddannet
ved husgerning.
Deres børn:
a. Erik Henneberg Sørensen
b. Poul Henneberg Sørensen
1.111. F.l.a.
Erik Henneberg Sørensen er født i Them den 10/5 1950 og ugift.
Han gik i skole i Vinderslev og Kjellerup og er udlært som
lagerekspedient i Silkeborg. Han var soldat ved Hærens Mate
rialforvaltning og har handelsskoleeksamen. Han er nu ansat
ved D.S.B. som kontorassistent med tjenestested i København.
1.111. F.l.b.
Poul Henneberg Sørensen er født i Them den 10/5 1950 (tvilling), ug.
Han gik i skole i Vinderslev og Kjellerup og udlært som vogn
maler. Han er nu til frivillig tjeneste som sergent.
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1.111. F.2.
Arnth Henneberg Sørensen er født den 14/4 1916 i Næs og han døde i
Bjerringbro den 3/11 1971. Han blev gift i Sdr.Rind den 22/5 1941
med
Kristine Valborg Andersen, der er født i Vinkel den 1/12 1915 som
datter af landmand Niels Peter Andersen og hustru Anna Agnes Byrgiel.
Amth Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind uddannet ved
landbrug og tjente på landet,til sit giftemål, hvorefter han
blev el-montør og arbejdede som sådan i 19 År. I I960 blev han
inkassator og var beskæftiget hermed til sin død. Han var i mange
år kasserer i fagforeningen og han medvirkede ved bygning af et
spejderhus i Bjerringbro. I 1953/54 lod han sit hus bygge på
Nyvangsvej 6 i Bjerringbro, hvor enken stadig bor.
Kristine Valborg Andersen gik i skole i Sdr.Rind og uddannet
ved husgerning.
Deres børn?
a. Niels Freddy Byrgiel Sørensen
b. Leif Byrgiel (navneforandr.fra Sørensen
c. Lili Henneberg Sørensen.
1.111. F.2.a.
Niels Freddy Byrgiel Sørensen erfødt i Århus den 5/8 1938 og han blev
gift i Haslund den 5/12 1964 med
Aase Kirstine Kjærsgaard. der er født i Løvel den 18/5 1943 som
datter af gmd.Viggo Kjærsgaard og hustru Esther Thorsager.
Niels Freddy Byrgiel Sørensen gik i skole i Sdr.Rind, tog real
eksamen i Viborg og kontoruddannet. Han aftjente sin værnepligt
ved Telegraftr.i Århus og har handelsskoleeksamen.
Aase Kirstine Kjærsgaard gik i skole i Gullev, tog realeksamen
i Bjerringbro, er bankuddannet og har handelsskoleeksamen.
Deres børn?
1) Jette Byrgiel Sørensen f.9/3 1967 i Viborg.
2) Helle Byrgiel Sørensen f.28/3 1969 i Viborg.

1.111. F.2.b.

leif Byrgiel (Sørensen slettet) er født den 3/9 1943 i Sdr.Rind
og han blev gift i Bjerringbro den 7/3 1965 med
Grethe Sørensen, der er født i Gern den 8/11 1944 som datter af
mekanikermester Marinus Sørensen og hustru Anna Jensen, Skive.
ekifmenriilQ6OfSH«ntvde Jin JÏ°legang i Bjerringbro og tog real
eksamen i I960. Han var derefter ude at se ile i 2 år - afbrudt
af et ophold pa Sømandsskolen i Sønderborg. Han aftiente sin
nepligt ved marinen i 1963/64 og f^etSX blunder ? års
nëste på patruljebåden ”Havmanden”. I vinteren 1964 var han nå
S
’ ir Få Skir
uïïdomsskoïeï
9 9- Han har Slden da været ansat
Vandel
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Grethe Sørensen afsluttede sin skolegang i Bjerringbro med real
eksamen. Hun blev derefter kontoruddannet og tog handelsmedhjæl
pereksamen. Hun blev optaget på Skive Seminarium i 1965 og dimit
terede som lærer i 1969 og siden da ansat ved Vandels Ungdomsskole.
Deres børn:
1) Kim Byrgiel f. 22/9 1966 i Skive
2) Lise Henneberg Byrgiel f.23/1 1971 i Vandel.
1.111. F.2.C.
Lili Henneberg Sørensen er født i Bjerringbro den 3/1 1956.
Hun gik i skole i Bjerringbro, tog realeksamen i 1972 og fra
1/8 1972 optaget på E^å Ungdomsskole.

1.111. F.3.
Evald Henneberg Sørensen er født i Næs den 2/7 1917 og han blev gift
i Sdr.Rind den 18/10 1946 med
Maren Edith Poulsen, der er født i Sdr. Rind den 19/4 1919 som
datter af gmd.Chresten Jensen Poulsen (kaldet Jens Poulsen) og
hustru Rasmine Thomsen.
Evald Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind og var ude at
tjene ved landbruget fra sit 11. til sit 29.år. Efter sit gifte
mål var han først fodermester i 1 år, hvorefter han begyndte at
arbejde som murerarbejdsmand og gik senere i murerlære, men af
brød læretiden og blev ansat ved Bruunshaab Papirfabrik som ar
bejdsmand. Han lod sit hus i Sdr.Rind bygge i 1954 og sjældent
ser man en mere velholdt have, end der omgiver dette hus. Han er
bestyrelsesmedlem i sygekassen.
Maren Edith Poulsen gik i skole i Sdr.Rind og uddannet ved hus
gerning. Hun var i 3 vintre på husholdningskursus i Viborg og
senere på Hadsten Husholdningsskole.
Deres børn:
a. Bjarne Henneberg Sørensen
b. Torben Henneberg Sørensen.
1.111. F.3.a.
Bjarne Henneberg Sørensen, stud.polyt., er født i Fiskbæk den 8/11
1947 og han blev gift i Timotheuskirken i København den 5/12 1970
med
Solveig Jørgensen, bankassistent, der er født i København den 22/2
1949 som datter af købmand Einar Jørgensen og hustru Inge Marie
Nielsen.
Bjarne Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind og er student
fra Viborg Katedralskole i 1966. Han blev samme år optaget på
Polyteknisk Læreanstalt i København, hvor han nu studerer.
Solveig Jørgensen har realeksamen fra Ålholm skole i 1966,
er bankuddannet og nu bankassistent i Kjøbenhavns Handelsbank.
Der er ingen børn i e^teskabet.
1.111. F.3.b.
Torben Henneberg Sørensen er født i Sdr.Rind den 8/8 1958 og er
realist.
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1.111. F.4.
Anker Henneberg Sørensen er født i Næs den 12/2 1919 og han blev gift
i Højbjerg den 3/11 1946 med
Agnes Jensine Rosgaard Christensen, der er født i Højbjerg den 11/8
1923 som datter af gmd. Theodor Rosgaard Christensen og hustru Bir
gitte Møller.
Anker Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind og tjente på lan
det fra sit 11. til sit 27.år og fra sit giftemål har han arbejdet
som arbm. og er for tiden ansat på Kjellerup va^tfabrik. Han er i
bestyrelsen for fagforeningen og i det kommunale ungdomsnævn samt
i bestyrelsen for vandværket, som han nu har tilsynet med. Han lod
sit hus på gi.Skolevej 4 i Demstrup bygge i 1956.
Agnes Jensine Rosgaard Christensen gik i skole i Højbjerg og er
uddannet ved husgerning.
Deres børn*.
a. Grethe Henneberg Sørensen
b. Bente Henneberg Sørensen.

1.111. F.4.a.
Grethe Henneberg Sørensen er født i Hørup/Kjellerup den 2/8 1952 og
blev gift i Sjørslev den 8/8 1970 med
Knud Erik Bødker Andreasen, der er født i Århus den 30/7 1948 som
søn af chauffør Henry Kr.Andreasen og hustru Erna Elise Jensen.
Grethe Henneberg Sørensen gik i skole i Sjørslev og Kjellerup
og ansat på "Marienlund Plejehjem" i Silkeborg. Hun er Lotte.
Knud Erik Bødker Andreasen gik i skole i GI.Ry, var soldat i
Haderslev, gruppefører i hjemmeværnet og ansat i det kommunale
parkvæsen i Silkeborg.
Der har sønnen? 1) Bjarne Henneberg Bødker Andreasen
født i Kjellerup sogn den 16/11 1969»
1.111. F.4.b.
Bente Henneberg Sørensen er født i Sjørslev den 14/1 1955 og er
realist i Kjellerup.
1.111. F.5.
Ida Henneberg Sørensen er født i Sdr.Rind den 2/10 1926 og hun blev
gift sst. den 15/10 1944 med
Søren Magnus Pedersen, gmd., der er født i Feldingbjerg den 16/1 1912
som søn af skovfoged-gmd.og møller Knud Pedersen og hustru Mette
Kathrine Jensen.
Ida Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind og udd.v.husgern.
Søren Magnus Pedersen gik i skole i Troelstrup og Feldingbjerg,
uddannet ved landbrug og var soldat i Viborg og Tønder 1933. Han
kom ud at tjene som 11-arig, men senere var han mest hjemme. I
1939 købte han sin nuværende gård "Lærkevang" i Vinkel ved Vi
borg og denne gård driver han endnu. Han er vurderingsmand for
ejendomsskyld, formand for skolenævnet, i bestyrelsen for hus
mandsforeningen og i andre lokale foreninger.
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Barndomserindringer.
Magnus Pedersen - 1.III.F.5. -, Vinkel, gift med Ida Henneberg
Sørensen, har i nedenstående, interessante indlæg skildret sine bar
neår - under og efter 1.verdenskrig 1914-18 - og selvom det kun er
et forholdsvis kort åremål siden, vil selv unge af i dag sikkert med
forbavselse erfare, hvor forskelligt det er fra nutidens leveform,
for ikke at tale om de der læser det om 50 år. For dem vil det være
historie om en svunden tid, som de næppe vil kunne fatte, ligesom
fremtidens historikere vil glæde sig over en så personlig og sand
færdig skildring af datidens levemåde.
Jeg takker Magnus Pedersen for indlægget, der lyder:
Jeg er født i et lille husmandssted, der ligger tæt nord for Stoholm station, men herfra husker jeg nu ikke noget.
Da far omkring krigsudbruddet i 1914 blev tilbudt stillingen som
plantør og skovfoged i Det Danske Hedeselskabs plantage "Liebe"
i Skalmstrup, solgte han ejendommen ved Stoholm og flyttede ud i
skovfogedboligen. Til denne hørte ca. 10 tdr.land mager sandjord
og lidt kultiveret mose og eng. Jord og bygninger kunne han bruge
frit - det skulle udgøre lønnen for to a tre ugentlige dages til
syn med skoven og arbejderne, som var beskæftiget der. Resten at
tiden skulle han bruge til lønnet arbejde i Skalmstrup skovriddergaards planteskole.
Landbruget passede far i fritiden og ellers af mor og os børn.
Det første jeg kan mindes er netop den dag, da vi flyttede ud i
skoven. Vi kørte derud i hestevogn, en høj fjedervogn med to agestole. Jeg sad hos far i forreste agestol. Den var højere end den
bagerste. Benene havde vi godt gemt i en lammeskindsforet fodposse,
som den kaldtes. Min mor sad i bageste agestol. Det var lidt før
jul, vi flyttede, så det var koldt at køre i åben vogn.
løvrigt havde jeg det uheld, at portdøren blæste i om benene på
mig, så jeg ikke kunne gå. Det skete, mens far spændte hestene fra
vognen. Far samlede mig op og bar mig ind, og min mor, der ikke var
glad for at flytte ud i skoven, græd, fordi hun troede jeg havde
brækket benet.
Jeg skal nu fortælle om den mad vi fik.
Når mor havde malket om morgenen, fik vi børn som regel en kop
nymælk. Det var dejligt. Ofte satte mor et lerfad med dejlig varm
sødmælk med rugbrødsterninger på bordet, og den søbte vi så af.
Vi sad rundt om bordet, de mindste på knæene for at kunne nå fadet.
Når vi havde spist,var der en sti af mælkedråber hen til hver plads,
og den kaldte min far for mælkevejen. Byggrød fik vi også tit med
en god klat hjemmekærnet smør i smørhullet. Sommetider spiste vi
to af samme tallerken, og ofte skændtes vi om, hvem der fik mest af
smørret, for når man underminerede grøden, løb smørret ud til den,
der først fik hulet grøden ud.
Kødmad fik vi ikke meget af. Når vi om søndagen, f.eks., skulle
have god mad, var det lammekød fra saltkarret - næsten altid kogt
og næsten altid for salt, syntes jeg. Svinekød fik vi kun til jul,
men da fik vi også alt, hvad vi kunne sætte tillivs af flæskesteg
og medisterpølse. Derimod spiste vi megen fisk - især sild. De blev
tilberedt på mange måder, og så var det billigt. Kartoflerne ud
gjorde den største del af vor mad, hvad enten det var med sovs eller
dyppelse eller kartoffelgrød med stegefedt eller dyppelse i smørhul
let .
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Rugbrødet bagte vi selv af egen avl og fint brød blev bagt af en
blanding af rugsigtemel og hvedemel. Hvedemelet købte vi dog hos køb
manden. Rugen blev kørt til mølle og malet i groft mel til rugbrød
og sigtet rugmel til fint brød.
Ca. en gang om måneden blev den store ovn fyret op med lyng og
granris - dette brændsel var der altid rigeligt af. Når ovnen, der
var muret op af røde teglsten, var rødglødende indvendig, eller
"den sorte mand var ude af ovnen", som vi sagde, blev den fejet rent
for aske og støv og var så klar til at sætte brødet ind til bagning.
Mens far og os børn havde fyret ovnen op, havde mor slået brødet op
og formet dem. Ovnbunden blev nu fyldt tæt med brød - rugbrødet in
derst, fint brød lige indenfor lågen. Hvor længe brødet skulle stå
i ovnen, kan jeg ikke huske.
Det at få en skorpe af et nybagt rugbrød, var for os børn en
himmerigsmundfuld. En mellemmad af nybagt rugbrød med smør og pud
dersukker var heller ikke at kimse ad. Hjemmebagningen varede ved
til omkring 1923, da blev ovnen fjernet på grund af brandfaren.
Vi børn deltog tidligt i pasning af det lille landbrug. Far havde
jo ikke megen tid og jeg måtte allerede i 6-års alderen følge hestene
i marken om foråret.
De første heste jeg kørte med var to dejlige nordbagger - hvor var
de kælne - især øgen "Lise". Når hun kunne se sit snit til det, gik
hun til køkkendøren og "bankede" på, for så vankede der som regel et
stykke brød. Mor skældte godt nok ud over, at der blev for store mær
ker i døren.
Et stort problem i min barndom var belysningen om vinteren. Min
mor var natblind og det var en alvorlig gene i den mørke årstid. Hun
havde altid tændstikker og en tælleprås på en bestemt hylde i køkke
net. Vi havde jo også mangel på petroleum under krigen.
Jeg kan huske, at far købte en primitiv karbidlampe, som bestod af
en blikbeholder til at fylde karbid i og den anbragtes så i en anden
beholder med vand, og efterhånden som vandet trængte ind til karbidet,
udvikledes acetylengas, som passerede gennem en brænder og gav et
meget stærkt lys - sålænge det varede. Karbidlampen havde den gene,
at den var vanskelig at regulere. Den kunne pludseligt tage til at
hvæse og så var det med at uhyret slukket i en fart. Mor turde kun
bruge den, når far var i nærheden.
Et andet problem var rationeringsmærkerne. Når vi kunne hjemmebage,
var det en betingelse, at mærkerne alle blev afleveret. Al brødkorn
skulle jo afleveres til statslagret under krigen. - Jeg tvivler nu
stærkt på, at det blev overholdt der på egnen. En stor del af korn
avlen på den magre jord, var jo netop rug. Ligeså med hjemmeslagt
ning af svin. Da skulle flæskekortene afleveres. Den første politi
betjent, som jeg så, var'netop i anledning af en ulovlig hjemmeslagt
ning.
Vor vandforsyning fik vi fra "æ kjell", som brønden kaldtes. Den
var muret op af brændte teglsten og over brønden var anbragt en tag
formet træramme, hvori var anbragt en rund træbom, forsynet med hånd
sving udvendig. Om bommen vandt man et tov med en spand i og med dette
vindeværk kunne man så hejse spanden ned i brønden og hejse den op
igen med vand i. Senere kom der en vandpumpe til håndkraft.
Omkring 1919-20 skete der noget sensationelt der på egnen såvel for
ældre.som for os børn. El-selskabet Gudenåcentralen, der blev bygget
på den tid, skulle anlægge en højspændingsledning fra Tange til Skive.
Denne ledning skulle gå over naboernes hede og marker tæt forbi sko
ven.
Elektricitet var et ukendt begrab udenfor byerne. Der var megen snak
mellem den ældre befolkning om, hvilke ulykker en sådan stærkstrøms
ledning kunne afstedkomme både for mennesker og dyr.
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f.eks. skulle man regne med megen torden og lynnedslag. Man vidste,
at lyn og El.tiltrak hinanden. Flere gamle mennesker turde ikke komme
i nærheden af masterne. Disse var iøvrigt også forsynet med advarsels
skilte om livsfare.
_
Jeg husker, at min mor var temmelig hange for at vi hørn sKuiie
komme noget til. Vi skulle passere under ledningerne, når vi gik i
skole. I den første tid efter at masterne var sat op og der kom strøm
i ledningerne, fulgte mor mig op over bakken, når jeg skulle i skole.
Og der blev hun stående, til hun kunne se mig velholden under leanm
gerne•
Far så anderledes på disse ting. Når han talte om, at det kunne være
rart med el-helysning, sagde mor som regel: "nej, la vos da indte fo
de skidt i æ hus, saa kan en da aldrig go rolle i si seng". Hun tænkte
på de kortslutningshrande, som man læste om i avisen. Der kom iøvrigt
ikke el i skovfogedholigen før efter anden verdenskrig.
Jeg begyndte min skolegang i Troelstrup ved Stoholm i foråret 1919«
Det var en firklasset skole med to klasseværelser, 1 førstelærer og
en aldrende andenlærer. Vi gik hveranden dag. Jeg fik ikke meget ud
af min skolegang der, syntes jeg, men med mors hjælp fik jeg dog
lært at læse og skrive lidt. Jeg husker engang, da min sidemand og
jeg var så ivrig optaget af at hytte frimærker, at vi overhørte læ
reren, der kaldte på een af os. Til straf fik min sidemand en or
dentlig ræk af linealen over ryggen og jeg den næste og endnu en til
Holger, som min sidemand hed. Det var noget der hed. Men han var nu
ikke slem til at slå. Som regel nøjedes han med at ruske os i armen
eller rykke os i håret.
I denne skole gik jeg i tre-fire år. Så hiev der hygget en ny,
mindre skole i Feldingbjerg og derved fik vi kortere vej til skole.
I denne skole var der kun et klasseværelse og een lærer, en ung
lærer, som jeg syntes var meget dygtig, og det er ham jeg kan takke
for den smule skolekundskaber, jeg nåede at få i folkeskolen.
Jeg synes, at datidens skoleundervisning bestod af alt for mange
salmevers og bibelhistorie og katekismus.
Før jeg blev konfirmeret tjente jeg li år hos et par ældre hus
mandsfolk. Det var en god plads for en 12-12-års knægt. Jeg havde
altid det meste af søndagen fri, men en gang var jeg rigtig gal og
ærgerlig på min husbond. Skolen skulle på udflugt til Nyk.Mors, men
madmor mente nu det var bedre at få roerne hakket. Nu var det sådan,
at roemarken lå tæt op til banelinien og jeg måtte nøjes med at vinke
til mine skolekammerater, da de kørte forbi. Hvor var jeg gal, og
jegtudede ind imellem af harme og arrigskab, så jeg knap kunne se
roerne for tårer. Det trøstede mig ikke meget, at jeg ved aftens
maden fik 50 øre.
Efter min konfirmation tjente jeg på en mindre gård et års tid,
men her var ikke gode forhold. Det var gamle bygninger med pikstens
grebninger i ko-og hestestald og uorden næsten overalt. Manden kørte
en mælketur og han skulle tidligt op om morgenen. Morgenmalkningen
skulle ordnes af konen og mig, men da hun var ked af at komme op om
morgenen, måtte jeg tit malke også hendes part. Maden fik vi aldrig
til normal tid, så jeg var glad, da jeg flyttede derfra.
Efter den tid var jeg hjemme og hjalp far i skoven og ved driften
af det lille landbrug. Sådan gik tiden, til jeg blev soldat i 1933«
Jeg aftjente min værnepligt ved ô.batls.l.komp. i Viborg og senere
ved 2.batl. i Tønder. Her lå jeg til efter nytår 1934, da jeg blev
hjemsendt.
I 1939 lige før høst købte jeg gården her i Vinkel. Og her traf
jeg landets kønneste og sødeste pige - og det er hun stadig — bare
ikke pige, men kone i gården. Resultatet heraf er kendt viden om.
Magnus Pedersen.
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1.111. F.5.
Ida og Søren Magnus Pedersens børn:
a. Eva Pedersen
b. Ryan Pedersen
c. Herdis Pedersen
d. Tyge Pedersen
e. Thora Pedersen
f. Esben Søndervad Pedersen
g. Arne Søndervad Pedersen
De to yngstes mellemnavn: Søndervad, var kaldenavnet for
deres tipoldefar: Niels Thomsen, der havde gården: "Ingstruplund”.

1.111. F.5.a.
Eva Pedersen er født den 22/2 1944 i Vinkel og hun blev gift i

1.111. F.5.b.
Ryan Pedersen er født i Vinkel den 21/7 1950.
Han tog realeksamen i Overlund er nu på ingeniørakademi i
Aalborg.
1.111. F.5.C.
Herdis Pedersen er født i Vinkel den 20/12 1954.
Hun gik i skole i Vinkel og i Overlund og er nu i typograflære.
1.111. F.5.d.
Tyge Pedersen er født den 7/6 1956 og realist i Overlund.

1.111. F.5.e.
Thora Pedersen er født i Vinkel den 2/6 1958 og skoleelev.
1.111. F.5.f, Esben Søndervad Pedersen er f. 2/8 I960.
1.111. F.5.g, Arne Søndervad Pedersen er f.19^7 1962.

1.111. F.6.
Sigrid Henneberg Sørensen er født i Sdr.Rind 5/6 1930 og hun blev
gift sst. den 21/9 1947 med
Aksel Poulsen, der er født i Sdr.Rind den 8/10 1920 som søn af
arbm.Chr.Poulsen og hustru Johanne Thora Møller.
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Sigrid Henneberg gik i skole i Sdr.Rind og udd.ved husgerning.
Aksel Poulsen gik også i Sdr.Rind skole og var først ved land
brug, hvorefter han i 1942 blev arbmd.og arbejdede ved forskel
ligt, bl.a.for kommunen. Han er nu ringer og graver ved Sdr.
Rind kirke og arbejder nogle dage om ugen på Viborg kirkegård.
Han er medlem af skolekommissionen.
Deres børn:
a. Ib Henneberg Poulsen
b. John Henneberg Poulsen
c. Leo Henneberg Poulsen
d. Inger Henneberg Poulsen
e. Allan Henneberg Poulsen
f. Bent Henneberg Poulsen
1.111. F.6.a.
Ib Henneberg Poulsen er født i Sdr.Rind den 29 z12 1947, gik i skole
sst. og tog realeksamen i Viborg. Han er udlært som elektriker,
aftjente sin værnepligt ved søværnet og sejler nu med rederiet
Ove Skou som elektriker.
1.111. F.6.b.
John Henneberg Poulsen er født i Sdr.Rind den 2/6 1950 og han blev
gift i Vinkel den 3/10 1970 med
Grete Lauritsen, der er født i Vinkel den 7/10 1950 som datter af
gmd.Kristen Lauritsen og hustru Elly Kjær.
John Henneberg Poulsen gik i skole i Sdr.Rind og Rødkjærsbro,
udlært som automekaniker hos Peter Henriksen i Viborg, var sol-?
dat ved Hærens materialforvaltning i Fredericia og Viborg.
Grete Lauritsen gik i skole i Overlund, tog realeksamen, var
først i huset ôg derefter i vuggestue. Hun er uddannet som barne
plejerske .
Deres børn
1) Kim Henneberg Poulsen f. 16/4 1971
2) Carsten Henneberg Poulsen f.24/5 1972.
1.111. F.6.C.
Leo Henneberg Poulsen er født i Sdr.Rind den 1/6 1952.
Han gik i skole i Sdr.Rind og Rødkjærsbro, udlært som automek.
og aftjener p.t. sin værnepligt i Viborg.
1.111. F.6.d.
Inger Henneberg Poulsen er født i Sdr.Rind den 14/11 1954.
Hun gik i skole i Sdr.Rind og Rødkjærsbro, er handels-og kontor
uddannet og har handelsskoleeksamen fra Viborg.
1.111. F.6.e.
Allan Henneberg Poulsen er født i Sdr.Rind den 23/2 1956 og agter
at gå i smedelære.
1.111. F.6.f.
Bent Henneberg Poulsen er født den 13/3 1958 og skoleelev.

62.

1.111. F.7.
Vera Henneberg Sørensen, er født i Sdr.Rind den 28/10 1932 og hun
blev gift sst. den 28/9 1952 med
Chresten Birch, der er født i Vinkel den 7/10 1925 som søn af
fabriksarbejder Jens Peter Nielsen Birch og hustru Kirsten Marie
Madsen.
Vera Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind og udd.ved husg.
Chresten Birch gik i skole i Bruunshaab og blev udlært som gart
ner i 1946. Han var soldat i Holbæk 1946/47 og efter hjemsendel
sen fik han sit nuværende arbejde på Bruunshaab Papirfabrik. Han
er i bestyrelsen for Idrætsforeningen og fagforeningen.
Deres børn?
a. Kjeld Henneberg Birch
b. Brian Henneberg Birch
c. Lone Henneberg Birch
1.111. F.7.a.
Kjeld Henneberg Birch er født i Sdr.Rind den 16/4 1951, han gik i
skole i Bruunshaab, Tapdrup og overlund, hvor han tog realeksamen.
Han er udlært som maskinarbejder.
1.111. F.7.b.
Brian Henneberg Birch er født i Bruunshaab den 4/11 1955 og gik i
samme skoler, som Kjeld, og har taget udvidet teknisk forbere
delseseksamen i 1972 og er nu i elektrikerlære.
1.111. F.7.c.
Lone Henneberg Birch er født i Bruunshaab den 28 3 1958 og
gået i samme skole, som sine brødre.
1.111. F.8.
Elinor Henneberg Sørensen er født i Sdr.Rind den 13/6 1939 og hun
blev gift sst. den 9/11 1958 med
Anders Hartvig Jensen, der er født i Sdr.Rind den 12/7 1933 som søn
af gmd.Andreas Hartvig Jensen og hustru Eleonora Kristine Pedersen.
Elionor Henneberg Sørensen gik i skole i Sdr.Rind, tog realeksa
men i Viborg og kontoruddannet.
Anders Hartvig Jensen gik i Sdr.Rind skole, udlært som elektri
ker i Rødkjærsbro, aftjent værnepligt i Viborg og Sønderborg,
har arbejdet forskellige steder og nu ved flyvestation Karup.
Han købte i 1965 sit nuværende hus i Sdr.Rind.
Deres børn?
a. Alex Hartvig Jensen f.l9z5 1959
b. Jan Hartvig Jensen f. 28/7 1961
c. Ivan Hartvig Jensen f.7/10 1963.
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1.111. G.
Arnold Henneberg. forstander, er født i Rødding den 13/6 1897 og
han blev gift i Viborg sdr,sogn den 20/9 1919 med
Anna Elisabeth Kirstine Jensen, der er født i Viborg den 2/10 1897
som datter af smed Andreas Johannes Jensen og hustru Ane Marie Kir
stine Jensen.
Arnold Henneberg gik i skole hos sin far i Rødding, blev udlært
som møbelsnedker hos Christoffersen & Reimer i Viborg i 1916
med karakteren sølvmedalje og var soldat ved ing.tr. i Køben
havn i 1918/19. Som svend arbejdede han hos sine læremestre i
ikke mindre end 20 år ialt,og fra 1927-1952 var han faglærer
på Viborg tekniske skole, hvis forstander han blev og var fra
1952-1967, da han blev pensioneret.
I 1955 købte han sit nuværende hus på Johs.Ewaldsvej 15, i
Viborg. Gennem sine mange å.r som lærer på teknisk skole har
han gennemgået mange kurser. Han har været medlem af Viborg
Byråd i 10 år, formand for snedkersvendenes fagforening i
mange år og medlem af hovedbestyrelsen for forretningsudvalget
for snedkerforbundet i Danmark. Han er vurderingsmand for ejen
domme i Viborg købstad, medlem i boligselskabet ’'Viborg" og i
flere år næstformand i Selskabet. Han har endvidere været med
lem af bestyrelsen for sygekassen "Viborg" og siden 1956 syge
kassens formand.
Anna Elisabeth Kirstine Jensen gik i frk.Thomsens privatskole
i Viborg, uddannet som modist og har i flere år været ekspe
ditrice .
Deres børn?
1. Hugo Henneberg
2. Vagn Henneberg.

1.111. G.l.
Hugo Henneberg er født i Viborg den 11/12 1920 og han døde i
Hillerød den 29/10 1963. Han blev gift i Viborg sdr.sogn den
27/12 1952 med
Karen Elisabeth Jensen, der er født i Viborg den 20/12 1927.
Hugo Henneberg gik i skole i Viborg, tog realeksamen og blev
kontoruddannet i Viborg kommunes administration. Senere blev
han overassistent ved Hillerød kommune. Han var gruppefører
i hjemmeværnet, en meget fin gymnast og deltog i flere gymna
stikkonkurrencer.
Karen Elisabeth Jensen gik i skole i Viborg og blev uddannet
som telefonistinde. Hun er nu ansat ved Hillerød socialkontor
som leder af husmoderafløsningen og har 125 afløsere at for
dele .
De har datteren?
a. Grethe Henneberg f. i Hillerød den 8/11 1958.
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1. III. G. 2.
Vagn Henneberg. ledende bibliotekslærer, er født i Viborg den
4/3 1925 og han blev gift sst. den 4/6 1949 med
Gudrun Elisabeth Vestergaard, der er født i Viborg d.17/3 1928.
Vagn Henneberg gik i skole i Viborg, tog realeksamen og
dimitterede Th.Langs Seminarium i Silkeborg som lærer i 1951.
Han var lærer ved Mørke centralskole fra 1952-56 og i Taulov
fra 1956-1968, da han blev ansat ved Grinderslev-Grønning
skole - nuværende Breum skole i Salling. Han aftjente sin
værnepligt i Høveltelejren, gennemgik kornetskolen og blev
sekondløjtnant med tjeneste som lærer forskellige steder,
bl.a. på korporalskolen i Jægersprislejren.
Gudrun Elisabeth Vestergaard er også seminarieuddannet lærer
og er nu overlærer ved samme skole, som sin mand.

Deres børn?

a. Birthe Henneberg f.28/4 1955 i Set.Johs.sogn
i Århus.
b. Klaus Henneberg f.16/2 1959 i Århus.
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1.111. H.
Helge Henneberg er født i Rødding den 16/6 1900 og han blev gift
sst. den 26/10 1926 med
Thora Marie Andersen, der er født i Batum (Rødding sogn) den 15/2
1905 som datter af gmd. Peder Andersen og hustru Henriette Louise
Thomsen Bach.
Helge Henneberg gik i skole hos sin far i Rødding, uddannet
ved landbrug, aftjente sin værnepligt ved 29»batls.2.komp. i
Viborg i 1921, var på Frederiksborg Højskole i 1923/24 og på
Asmild Kloster Landbrugsskole 1924/25. I sin ungdom havde han
forskellige pladser på landet og tjente bl.a. hos sin senere
svigerfar Peder Andersen i Batum i 3 år. Ved sit giftemål for
pagtede han "Enggaarden" i Batum, som hans svigerfar havde købt
i 1923 og han overtog selv gaarden i 1928. Denne gaard drev han
til 1953, da han solgte den, flyttede til Viborg i sit nuværende
hus på Frejasvej 12 og begyndte som mælkehandler.
Det var hans svigerfar, Peder Andersen, der lagde grunden til
det nuværende "Bystævne" i Batum, ved at rejse den l.sten på
stævnets plads og senere - sammen, med Helge Henneberg - med
utroligt besvær og stort slid - slæbte den ene store sten efter
den anden fra sin mark i nærheden. ("Bystævnet" - en samling
store sten med inskriptioner, der er opstillet efter samme
mønster, som et landsbysamfund i gamle dage,-ligger ved vejen
fra Viborg til Rødding by, og et skilt viser stedet.
Man må undre sig over, at Peder Andersen og Helge Henneberg
har kunnet bakse med de store sten, men takket være deres slid
og forudseenhed kan vi - og kommende generationer glæde sig
over dette herlige minde om gamle landsbysamfund.
Thora Marie Andersen gik i skole i Rødding, uddannet ved hus
gerning og var på Ry Husholdningsskole i 1922.
Deres børn?
1. Karen Henneberg
2. Peter Henneberg
3. Gerda Henneberg
4. Evald Henneberg.
1.111. H.l.
Karen Hennebera er født i Rødding den 11/8 1927 og hun blev gift i
Århus den 21/6 1951 med
Aaae Kristensen, musiker, der er født i Skivum den 14/3 1924 som søn
af købmand Ove Karl Frederik Christian Kristensen og hustru Dagmar
Helene Poulsen, Overlund.
Karen Henneberg gik i skole i Rødding og uddannet ved husgerning.
Aage Kristensen gik i Overlund skole og tog studentereksamen fra
Katedralskolen i Viborg. Han var en tid i malerlære, men brød af
for at hellige sig musiken. Han aftjente sin værnepligt ved sø
værnet og var en tur med "Holger Danske" til U.S.A. - i 1946.
Han er i bestyrelsen for orkesterforeningen.
Deres børn?
a. Per Henneberg Kristensen f.22/4 1956. Realist.
b. Povl Henneberg Kristensen f.6/6 1959.
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1.111. H.2.
Peter Henneberg. marketenderibestyrer, er født i Rødding den 25/5
1930 og han blev gift i Dalum den 2/9 1957 med
Anni Margrethe Schrøder, der er født i Kerteminde den 27/6 1934 som
datter af arbm.Erik Adolf Schrøder og hustru Helga Margrethe Rasmus
sen.
Peter Henneberg gik i Rødding skole og var ved landbrug, indtil
han 1/1 1948 kom i lære i Poldby Brugsforening. Efter at være
udlært aftjente han sin værnepligt ved 10.batis.l.komp. i Fre
dericia i 1951/52 og herunder udstationeret ved den danske be
sættelsesstyrke i Itzeho. Efter hjemsendelsen kommis i Aarslev
Brugsf.ved Brabrand, 8 måneders handelsskoleophold på andels
skolen ved Middelfart, I/4 1955 første kommis i Dalum Brugs og
den 1.jan.1959 blev han ansat i sin nuværende stilling som besty
rer af Lindøværftets marketenderi, der har en årlig omsætning
på ca. 6 millioner kroner og beskæftiger 35 personer.
Han er kasserer i Fyns marke.tenderforening, sekretær i Munke
bo handelsstandsforening og bestyrelsesmedlem i Det Danske Pige
spejderkorps i Munkebo.
Parret bor i egen villa Fjordvej 163 i Munkebo.
Anni Margrethe Schrøder er opvokset på Ærø, gik i skole i Ker
teminde og tog realeksamen i Nr.Aaby i 1949« Hun var først 8
måneder i huset på et lærlingehjem, derefter kontoruddannet på
sagførerkontor og har handelsskoleeksamen med deraf følgende
maskinskrivning og stenografi. Nu hjemmegående husmor. Hun er
en fin gymnast og har også spillet håndbold i Fynsserien.
Deres børn:
a. Susanne Henneberg f. 20/10 1957
b. Torben Henneberg f. 31/3 1963.
1.111. H.3.
Gerda Henneberg er født i Batum den 19/2 1940 og hun blev gift i
Viborg Domkirke den 29/10 I960 med
Ib Grønning, der er født i Viborg den 10/2 1939 som søn af Alfred
Palmer Ehianuel Andersen Grønning og hustru Betty løv stad Didriksen.
Gerda Henneberg gik i skole i Rødding og Viborg og var på ung
domsskolen Lægaarden i Holstebro, hvor hun senere først var stue
pige og senere kokkepige. Hun er udlært som damefrisør og har
egen, moderne salon, der er udbygget på huset, som parret købte
i I960, og som iøvrigt yderligere blev udvidet i 1964 med 30
kv.meter. Hun har tidligere haft medhjælpere i salonen og har op
lært elever, hvoraf en fik broncemedalje. Hun er tilsynsførende
for sit fag på teknisk skole, har været censor ved prøver, og er
bestyrelsesmedlem i damefrisørforeningen, hvis sekretær og for
mand hun var i ca. 10 år. Desuden hovedforh.for Holydays magic.
Ib Grønning gik i skole i Overlund, udlært i papir en gros og
en detail og har udvidet sin uddannelse i flere forskellige
stillinger, bl.a. været bestyrer af en filial i Herning, før
han den 1/1 1970 blev ansat i sin nuværende stilling som salgs
konsulent for Viborg Papir Comp.Han er i bestyrelsen for Viborg
skydeselskab og handelsforeningen, hvis hovedbestyrelsen han og
så er medlem af. Han er jæger og fisker og samler på antikviteter.
Deres børn:
a. Preben Grønning f. 1/4 1962
b. Henriette Grønning f. 27?3 1965.

1.111. H.4.
Evald Henneberg. værkfører, er født i Rødding den 25/3 1942 og
han blev gift i Viborg Domkirke den 28/12 1961 med
Ruth Pedersen, der er født i Viborg den 8/7 1942 som datter af
gmd.Christian Carl Pedersen og hustru Christiane Andersen.
Evald Henneberg gik i skole i Rødding og Viborg, udlært som ma
skinarbejder i Viborg, aftjent sin værnepligt ved C.F. i Herning
og arbejdet hele tiden hos sin læremester, hvor han nu er værk
fører. Hans hobby er gamle biler og motorcykler, som han sætter
i stand og kører i til stævner for veterankøretøjer. Hans arbej
de med disse motorkøretøjer har vakt berettiget opsigt og han
har i den anledning flere gange været avisstof. Han deltager
bl.a. i løbet Skagen-København for gamle motorcykler.
Ruth Pedersen gik i Gråbrødreskolen i Viborg og var på Levring
efterskole. Hun er uddannet ved husgerning, men har også været
ansat hos SCANLACE i Viborg.
Deres børn:
a. Inge Henneberg f. 12/6 1962
b. Allan Henneberg f. 17/12 1964.
2.111. J.
Gudrun Henneberg er født i Rødding den 6/12 1902 og hun blev gift
sst. den 28/4 1922 med
Sophus Marinus Christensen, der er født i Vammen den 23/4 1895 som
søn af gmd.og sognefoged Kristen Christensen og hustru Ane Marie
Jensen.
Gudrun Henneberg gik i skole i Rødding og er udd.ved husgerning.
Sophus Marinus Christensen gik i skole i Vammen og Sdr.Onsild,
uddannet ved landbrug og kom allerede ud at tjene som 12-årig.
Han havde forskellige pladser, aftjente sin værnepligt ved 3.
Dr.regt, i Århus i 1917/19 og købte i 1922 en landejendom i
Sdr.Rind, som han drev til 1940, da han solgte gården og flyt
tede ind i sit nuværende hus i Rogenstrup. Han har været medlem
af sognerådet i 7 år og formand i 2 år.
Deres børn:
j. Erna Henneberg Christensen
2. Ellen Henneberg Christensen
3. Børge Henneberg Christensen
4. Aksel Henneberg Christensen
5. Ove Henneberg Christensen
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2.III.J.1.
Ema Henneberg Christensen, er født i Sdr.Rind den 4/10 1922 og hun
blev gift i Fiskbæk den 5/11 1946 med
Kristian Langerskov Pedersen, der er født i Iglsø den 9/7 1921 som
søn af hmd. Niels Kristian Pedersen og hustru Johanne Kristine
Ebbe sen.
Ema Henneberg Christensen gik i skole i Sdr.Rind, uddannet
ved husgerning og var på Krabbesholm Højskole i 1944. Hun er
bestyrelsesmedlem i husmoderforeningen.
Kristian Langerskov Pedersen gik i Iglsø skole, var hjemme og
hjalp sin far ved landbrug og ved pasning af kirkegården og
var på Krabbesholm Højskole i 1940/41. Han var iøvrigt hele
tiden hjemme og overtog sin fars ejendom i Iglsø i 1951, efter
at han allerede i 1946 havde overtaget sin fars stilling som
ringer og graver ved kirken. Senere har han også overtaget
pasningen af Vroue kirke og kirkegaard. Han er medlem af menig
hedsrådet og i bestyrelsen for graverforeningen. Han har iøvrigt
flere private gøremål. Tidligere anlagde han haver, men koncen
trerer sig nu om at anlægge gravsteder, for hvilket arbejde han
højt anskrevet.
Han er tredie generation i sin stilling og han har vist mig
en købekontrakt og et skøde til ejendommen fra den tid, da hans
farfar overtog husmandsstedet og kirkegerningen, og det lyder:
"
Kjøbekontract
Jeg underskrevne Gaardmand Christen Nielsen Bach af Vester
Børsting Smollerup Sogn giør vitterligt at have solgt og afhændet
samt hermed sælger og overdrager fra mig og mine arvinger den mig
efter Skjøde af 12 Juni 1863 fra Thomas Pedersen i Fly den mig til
hørende Gaardlod i Iglsø Fly Sogn under Matriculs Nr.2 d nyt Hart
korn i Album Gammelskat 28 Sk. Samme Gaardlod sælges til Beboelse
tillige med den Høstkorns Anpart af Gly Sogns Kjerke Korn og Kvæg
tiende naa følgende Vilkaar:
1.
Kjøberen tiltræder den solgte Ejendom til 1. November 1869 og
fra den Tid af staar hans paa hans Regning og Risico i alle Maader
og han da svarer alle Skatter og Afgifter til Kommunen uden nogen
Ansvar for Sælgeren.
2.
Kjøbesummen 100 Rdl. skriver et Hundrede Rigsdaler Rigs Mynt
hvoraf 50 Rigsdaler er betalt ved Handlens Afslutning og de øvrige
50 Rigsdaler betaler Kjøberen til 11 December Termin 1870 med
Renter.
3.
Saasnart Kjøbesummen er berigtiget er Sælgeren pligtig at med
dele Kjøberen Skjøde paa den solgte Ejendom.
4.
Alle Omkostninger ved denne Handel saasom Stempelpapir og Skjødets Tinglæsning betales af Kjøberen.
At vi for anførte Vilkaar har afsluttet denne Handel bekræftes
ved denne vor egenhændige Underskrift som følger:
Østerbørsting den 16 Mai 1869.
som sælger
som Kjøber
Christen Nielsen Bacb
Christian Pedersen Gartner
Overværende
Jens Pedersen
Wisti Christensen."
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Skjøde.
"
Jeg underskrevne Gaardmand Christen Nielsen Bach i 0sterhør
sting tilskjøder herved Christian Pedersen Gartner i Fly den om
meldte Gaardlod Matr. 2 d i Ilsø, Fly Sogn af Hartkorn 5 Alb.
Gammelskat 28 Sk. med dertil hørende Anpart i Sognets Kirkekorn og
ny Kirketiende.
Da Kjøbesummen er berigtiget og Kjøbekontracten iøvrigt opfyldt
saa erklærer jeg hermed, at fornævnte Ejendom herefter skal tilhøre
Kjøberen med alle de aarlige Goder og Rettigheder, pligter og Ansvar
hvormed ieg hidtil har haft samme.
Det bemærkes, at den Ejendommen paahvilende Forpligtelse til
at udvinde tørveproduction til den tidligere Ejerinde Anne Cathrine
Olesdatter er ophørt, da samme A.C.Olesensdatter er død efter en
Svip til Amerika og datobemærkning hermed frafaldes.
Viborg 23 Juni 1871
Christen Nielsen Bach
Til Vitterlighed
L.Rasmussen.
Claus Gregersen. •'
Sælgeren Christen Nielsen Bach var svigerfar til kjøberen
Christian Pedersen Gartner.

Erna og Kristian Langerskov Pedersens børn
a. Edith Langerskov Pedersen
b. Solveig Langerskov Pedersen
c. Lisbeth Langerskov Pedersen.
2.III.J•1•a.
Edith Langerskov Pedersen er født i Iglsø den 24/3 1948 og hun
blev gift sst. den 2/10 1971 med
Hans Jørgen Madsen, bogholder, der er født i Stoholm den 15/6 1946
som søn af arbm. Frederik Jæger Madsen og hustru Kirsten Marie
Sørensen.
Edith Langerskov Pedersen gik i skole i Iglsø og Vridsted og
konfirmeret i Fly kirke.Hun tog realeksamen i Vridsted med
daværende præst som rektor og studentereksamen fra Viborg i
1968. Hun er uddannet som hospitalslaborant og er nu assi
stent på Skive sygehus, hvor hun samtidig er tillidskvinde.
Hans Jørgen Madsen gik i skole i Gammelstrup og Stoholm og tog
realeksamen. Han er udlært som kommis i Durup Brugsforening færdig i 1966, aftjente sin værnepligt i Viborg 1966/67 og
efter at have været lagerekspedient i Viborg i et par år,
blev han udlært som revisor og forblev efter læretiden i
samme revisionsfirma i Skive til 1972, da han den 1/5 1972
blev bogholder på Vinderup Fjerkræslagteri A/S. Købte 1/3
1972 eget hus i Dommerby ved Skive.
Der er ingen børn i aegte skabet.
î
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2.111. J.1.b.
Solveig Langerskov Pedersen er født i Iglsø den 3/6 1949 og hun blev
gift i Vridsted-Fly den 16/5 1970 med
Jens Christian Bak, smed, der er født i Kobberup den 11/5 1946 som søn
af Henry Kristian Bak og hustru Elly Annine Christensen.
Solveig Langerskov Pedersen gik i skole i Iglsø og tog realeksamen.
Hun er handelsuddannet i Aage Mogensens Boghandel i Viborg og sene
re haft kontorarbejde.
Jens Christian Bak er uddannet som smed, har aftjent sin værnepligt
ved Jydske Ing.regt. i Randers og blev sergent. Efter hjemsendelsen
arbejede han som smed i Grønland, men nu i Fredericia, men bosat i
Vejle.
De har sønnen? 1) Michael Langerskov Bak f. 4/4 1972 i Vejle.
2.111. J.c.
Lisbeth Langerskov Pedersen er født i Iglsø den 31/12 1954.
Hun gik i skole i Iglsø, tog realeksamen i Vridsted, Handelsskole
eksamen i Skive og er nu under kontoruddannelse på Stoholm Kommune
kontor.
2.111. J.2.
Ellen Henneberg Christensen er født i Sdr.Rind den 10/1 1924 og hun
blev gift i Vorde den 18/6 1944 med
Anton Søndergaard Christensen Hald, der er født i Almind den 27/1 1922
og han døde i Viborg den 2/10 1957» Han er søn af banearb.Ole Chr.
Christensen Hald og hustru Agnes Sofie Søndergaard.
Ellen Henneberg Christensen gik i skole i Sdr.Rind, udd. ved
husgerning og bor nu i eget hus i Daugbjerg.
Anton Hald gik i skole i Sdr.Rind, var først en tid i mekaniker
lære, derefter ved landbrug og senere ansat ved D.S.B.som bane
arbejder
Deres børn?
a. Lissi Henneberg Hald
b. Anni Henneberg Hald
c. Jane Henneberg Hald.
2.111. J•2.a•
Lissi Henneberg Hald er født i Rogenstrup den 20/1 1944 og hun blev
gift i Viborg den 1/9 1955 med
Poul Erik Ebbesen Madsen, seniorsergent, der er født i Århus den
13/10 1942 som søn af malermester Robert Madsen og hustru Paula Kri
stine Ebbesen Jensen.
Lissi Henneberg Hald gik i skole i Sulsted og Viborg, har været
i huset, men mest på fabrik, hvor hun var tillidskvinde og i
bestyrelsen for fagforeningen.
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Poul Erik Ebbesen Madsen gik i skole i Tvede, Ølst og Nr.Søby.
Han var først arbejdsdreng, derefter udlært som ungtjener, og
fra 1962 i forsvaret, hvor han nu er seniorsergent. Han er fmd.
for DSU, Galten afdeling, formand for sergentgruppens Fællesor
ganisation, lokalafdeling, Viborg. I bestyrelsen for marchfore
ningen "Fodslaw" og i Prinsens Livregiments Idrætsforening samt
Talsmand.
De har sønnen:
1) Bjørn Ebbesen Madsen f. 31/12 1965.

2.111. J.2.b.
Anni Henneberg Hald er født i Durup den 16/3 1946 og hun blev gift
den 8/11 1964 med
Gert Klausen, tømrer, der er født i Romlund den 27/10 1943 som søn
af Marie Klausen.
Anni Henneberg Hald gik i skole i Viborg og tog mellemskoleeksamén. Hun er uddannet ved husgerning.
Gert Klausen gik i Romlund skole, aftjente sin værnepligt i
Nr.Uttrup og udlært som tømrer.
Deres børn:
1) Annette Henneberg Clausen f. 11/9 1964
2) Henrik Henneberg Clausen f. 2/4 1968.
2.111. J.2.c.
Jane Henneberg Hald er født2O/12 1955 i Viborg og har realeksamen
i 1972.
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2.111. J.Î.
Børge Henneberg Christensen er født i Sdr.Rind den 12/2 1925 og
han blev gift i Vroue den 4/9 1952 med
Bodil Mortensen, der er født i Vroue den 22/3 1931 som datter af
gmd. Martin Mortensen og hustru Bodil Marie Madsen.
Børge Henneberg Christensen gik i skole i Sdr.Rind, uddannet ved
landbrug, aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Århus 1946/47
og var på Ollerup Højskole, hvor han blev uddannet som delings
fører. I aug.1952 købte han sin nuværende gård i Hejlskov med
jord ned mod Louns Bredning - 14 tdr., men ved flere køb nu på
ca.32 tdr.land. Han har siden overtagelsen fuldstændig ombygget
gården, bl.a. ny kostald i 1969 og moderniseret stuehuset, så
gården nu står med fine bygninger.
Bodil Mortensen gik i skole i Vroue og var på Jebjerg Ungdoms
skole. Hun er uddannet ved husgerning, men har også lært sig at
sy.
Deres børn:
a. Jørgen Henneberg Christensen
b. Vagn Henneberg Christensen
c. Kaj Henneberg Christensen
d. Leif Henneberg Christensen.
2.111. J.3.a.
Jørgen Henneberg Christensen er født i Heilskov den 7/11 1953.
Han gik i skole i Ørslevkloster, uddannet ved landbrug og er
for tiden på Malling Landbrugsskole.
2.111. J.2.b.
Vagn Henneberg Christensen er født den 10/12 1954, er i købmands
lære og har handelsskoleeksamen.
2.111. J.3.c.
Kari Henneberg Christensen er født den 7/5 I960 og er skoleelev.
2.111. J.3.d.
Leif Henneberg Christensen er født den 28/5 1971.
2.111. J.4.
Aksel Henneberg Christensen er født den 7/3 1931 i Sdr.Rind og han
blev gift i Ganløse den 9/6 1956 med
Gurli Marie Larsen, der er født i Farum den 4/10 1933 som datter af
murer Osvald Orla Karlo Larsen og hustru Helga Elvira Rasmussen.
Aksel Henneberg Christensen gik i skole i Sdr.Rind og Rogenstrup,
var først ved landbrug og blev derefter udlært som mejerist først i Vammen og senere på forskellige mejerier. Han aftjente
sin værnepligt ved Fl.tr. i 1952/54 og var på mejeriskole i
Ladelund i 1955. Han var derefter på Strynø i ca.l år og senere
i Ugerløse. I 1963 blev han mejeribestyrer på "Balskilde" ved
Solbjerg, men det varede kun i 8 måneder, fordi mejeriet - som
så mange andre - blev nedlagt i 1964. Samme år blev han ansat i
sin nuværende stilling som ostemester på Hadsten mejeri. Under sit
ophold på Balskilde mejeri var han formand og kasserer i gymna
stikforeningen. Han har været aktiv gymnast fra drengeårene og må
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have været en fin gymnast, for han med på det danske gymnastik
hold, der deltog i Lingiaden i Sverige i 1949« Han har været
tropsfører for spejderne og kasserer i Danmarks civilie hunde
førerforening for Hadstenområdet. Foruden disse omfattende
hobbies har han haft tid til at være leder af luftmeldetjene
sten i Hadstenområdet.
Gurli Marie Larsen gik i skole i Ganløse og uddannet ved hus
gerning .
Deres børn:
a. Birgit Henneberg Christensen f.13/8 1957 i Uger
løse. Hun går nu i 2.real.
b. Lena Henneberg Christensen f.28/8 I960.Skoleelev.
2.111. J.5.
Ove Henneberg Christensen er født i Sdr.Rind den 3/6 1932 og han blev
gift i Ørslevkloster den 11/11 1958 med
Konnv Nina Mortensen, der er født i Ørslevkloster den 10/2 1940 som
datter af arbm. Carl Mortensen og hustru Anna Marie Pedersen.
Ove Henneberg Christensen gik i skole i Sdr.Rind og i Rogen
strup og uddannet ved landbrug. Han var på Fyns Stifts Husmands
skole i 1951/52, aftjente sin værnepligt i Hvorup 1952/53 og var
på Asmild Kloster Landbrugsskole 1956/57. I 1958 købte han sin
nuværende gård "Lindegaard" i Bystrup og i 1970 byggede han ny
svinestald.
Konny Nina Mortensen gik i skole i Hald/Højslev og uddannet
ved husgerning i forskellige pladser.
Deres børn:
a. Vivi Henneberg Christensen f.27/5 1959
b. Grethe Henneberg Christensen f. 1/8 1963
c. Peter Henneberg Christensen f. 7/5 1968.
2.111. K.
Snefrid Henneberg er født i Rødding den 6/12 1902 og hun blev gift i
Rødding den 14/11 1924 med
Søren Olesen Bav. der er født i Løvel den 21/4 1900 som søn af gmd.
Peter Nielsen (Bay) og hustru Elle Marie Olsen.
Snefrid Henneberg gik i skole i Rødding og udd. ved husgerning.
Søren Olesen Bay gik i Løvel skole, uddannet ved landbrug, var
på Testrup Højskole 1918/19 og på Asmild Kloster Landbrugsskole
I919/2O. Bortset fra en enkelt udeplads på Falster var han hjem
me og overtog sin fødegaard "Agathelund" i Aastrup/Løvel i 1924
og drev den til 1929, da han solgte den og købte en landejendom
i Vejrum, som han havde i 2 år, hvorefter han flyttede til
Viborg og arbejdede ved forskelligt. Fra 1939 til 1/5 1967 var
han chauffør hos ESSO. Bor nu P.Skramsgade 31, Århus.
Deres børn:
1. Kristian Olesen Bay
2. Arne Henneberg Bay
3. Knud Henneberg Bay
4. Ester Henneberg Bay
5. Gudmund Henneberg Bay.

14.

2.111. K.1.
Kristian Olesen Bay er født i Løvel den 23/4 1926 og blev gift
1. gang den 19/12 1948 med
Ruth Nørbæk. der er født i Vejrum den 17/1 1924 som datter af
A.Nørbæk og hustru Anne Jensen, Viborg.
2. gang den 10/6 1957 med
Karen Inga Jacobsen, der er født i Aalborg den 6/6 1937 og opvok
set hos sin stedfar Herman K.Larsen og mor Ulla Rommerdahl.
Kristian Olesen Bay gik i østre skole i Viborg, aftjente sin
værnepligt ved 8.ing.regt, kontoruddannet og gør nu tjeneste
på Flyvestation Aalborg.
Ruth Nørbæk gik også i østre skole i Viborg og er syerske.
Karen Inga Jacobsen gik i skole i Aalborg og er ekspeditrice.
Kristian Olesen Bavs børn?
a. Anne-Marie Bay f. 11/11 1952 i Hornslet
b. Leni-Anette Bay f. 7/6 1956 i Aalborg
c. Jann Olesen Bay f. 24/11 1957 i Nr.Sundby
d. Debbie-Merete Bay f. 21/5 1963 i Vadum.
2.111. K.2.
Arne Henneberg Bay er født i Løvel den 22/5 1927 og han blev gift i
Ganløse den 23/2 1957 med
Ruth Agnete Christensen, der er født i Smørum den 3/1 1935 som datter
af arbm. Elvinus Christensen og hustru Dagmar Julie Nielsen.
Arne Henneberg Bay gik i østre skole i Viborg, aftjente sin
værnepligt ved søværnet 1948/49 og er nu chauffør i Ganløse.
Ruth Agnete Christensen gik i skole i Slagslunde.
Deres børn?
a. Marianne Henneberg Bay f. 16/7 1957
b. Peter Henneberg Bay f. 20/8 1961
c. Niels Henneberg Bay f. 8/8 1962.
2.111. K.3.
Knud Henneberg Bay, automekaniker, er født i Løvel den 18/6 1928
og han blev gift i Viborg Dom.den 23/7 1949 med
Anne Margrethe Pedersen, der er født i Skive den 4/3 1925 som datter
af arbm. Alfred Th.Pedersen og hustru Petra Sørensen.
Knud Henneberg Bay gik i skole i Viborg, udlært som mekaniker
hos Peter Henriksen, Viborg, aftjente sin værnepligt i Viborg
1949/50 og arbejdede hos sin læremester, indtil han i 1953 købte
sin nuværende autoforretning i Løvel. Han var med i modstands
kampen og gik senere ind i hjemmeværnet, hvor han nu er næst
kommanderende i 2204 afdelingen i Viborg. Han er faldskærmsud
springer, hundedressør, for hvilket han har fået l.pr.. Han er
formand for borgerforeningen i Løvel og i bestyrelsen for Forsvarsbrødrene. Han er en ivrig gå-mand og har været med i utal
lige marcher både herhjemme og i udlandet. Han har et utal af
medaljer fra disse marcher. Han har idrætsmærke i guld, er en
fin skytte og fået mange sølvbægre i denne idræt.
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Denne hans idrætslige aktivitet er ikke gået ud over hans forret
ning, hvor hans dygtighed og tiltalende væsen får kunderne til
at komme igen, når de først er begyndt hos ham.
Anne Margrethe Pedersen gik i skole i Skive, uddannet ved husger
ning, men har også lært tilskæring.
Deres børns
a. Finn Henneberg Bay f. 11/7 1951» Han har sejlet og
er nu på sømandsskole på Fanø.
b. Anne Turi Henneberg Bay f. 27/8 1955. Realist.
2.111. K.4.
Ester Henneberg Bav er født i Vejrum den 1/4 1931 og hun blev gift
i Viborg Dom. 6/6 1953 med
Jørgen Gaunholt Hansen, der er født i Linå den 15/1 1925 som søn af
Chr.P.Hansen og hustru Laura Gaunholt.
Ester Henneberg Bay gik i skole i Viborg, uddannet ved husger
ning og var på Antvorskov Højskole i 1951.
Jørgen Gaunholt Hansen gik i skole i Linå og Laven og var ved
landbrug, indtil han i 1948 blev soldat i Viborg og herunder
gjorde tjeneste ved den danske besættelsesstyrke i Tyskland.
Han er nu chauffør hos CARLSBERG, hvor han har været i mere end
20 år.
Parret er ivrige kondi-medlemmer og løber 10 km 3 gange pr.uge.
Der er ingen børn i ægteskabet.
2.111. K.5.
Gudmund Henneberg Bav er født i Viborg sdr.sogn den 27/2 1941 og
han blev gift i Risskov kirke den 3/10 1964 med
Birthe Svendsen, der er født i Risskov den 11/5 1944 som datter af
skomagermester Hugo André Svendsen og hustru Henny Jørgensen.
Gudmund Henneberg Bay gik i skole i Viborg og i Århus, var sol
dat i Viborg, er udlært hos Kirk Telefonfabrikker og nu ansat
ved Midtkraft i Århus.
Birthe Svendsen gik i skole i Risskov, tog realeksamen og er
teknisk tegner ved Jydsk Telefon A/S.
Deres børn?
a. Steffen Henneberg Bay f. 4/5 1968
b. Heidi Henneberg Bay f. 9/2 1972.
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2.111. L.
Gunnar Henneberg er født i Rødding den 22/10 I9O4 og han blev gift
i Odense den 21/10 1933 med
Else Dorthea Johansen, der er født i Skovsgaarde (Haarslev sogn) den
16/5 1913 som datter af gmd. Johan Frederik Johansen og hustru
Rasmine Margrethe Rasmussen.
Gunnar Henneberg gik i skole hos sin far i Rødding, kom i han
delslære i Viborg og blev udlært i kolonialbranchen med han
delsskoleeksamen i 1922. Efter at have aftjent sin værnepligt
i Viborg, rejste han til Hårslev brugsforening på Fyn, og
ved sit giftemål i 1933 købte han et vaskeri i Odense, som han
drev sammen med sin kone, indtil sygdom tvang ham til at sælge
det i 1959. Han købte hus på Kaalundsvej 16 i Odense, hvor han
stadig bor, 1/5 1950.
Else Dorthea Johansen gik i skole i Skovsgaarde, uddannet ved
husgerning og var sin mand en værdifuld støtte ved driften af
vaskeriet.
Deres børn:
1. Flemming Henneberg
2. Clara Henneberg
2.111. L.1.
Flemming Henneberg er født er født i Set.Knuds sogn i Odense den
26/4 1938 og han blev gift i Vor Frue sogn den 31/3 1962 med
Grethe Most Christiansen, der er født i Vinding sogn den 21/12 1939
som datter af købmand Christian Peder Jørgen Most og hustru Henny
Ingrid Marie Andersen.
Flemming Henneberg gik i Munkebjerg skole i Odense, tog real
eksamen, aftjentesin værnepligt ved Jydske Trainregt. i Padborg 1959/61 og blev sergent. Han er uddannet ved manufaktur
og er nu salgschef i en større forretning.
Grethe Most Christiansen gik i Korsløkke skele i Odense og er
uddannet som damefrisør.
Der er ingen børn i ægteskabet.
2.111. L.2.
Clara Henneberg er født i Odense den 7/1 1942 og hun blev gift sst.
den 24/4 1965 med
Henrik Hansen, der er født i Virum den 5/6 1940 som søn af kontor
chef Axel Peter Hansen og hustru Ida Camilla Hansen.
Clara Henneberg gik i skole i Odense og har realeksamen.
Henrik Hansen gik i skole i Virum og Kgs. Lyngby. Han er udlært
hos fa.Bøgelund Jensen, København, handelsskoleeksamen fra Køb
mandsskolen, aftjente sin værnepligt ved søværnet 1960-62 og
blev sergent.
De har sønnen*. a. Steen Henneberg Hansen f. 16/9 1967.

.III. Karoline og Peter Henneberg m/børn

1918

1. III. Peter Henncbcrgs
tre drenge: Arnold.
Helge og Gunnar

1. III. Karoline Henneberg m/børn (85 års fødselsdag)

1 . 111. Karoline og Peter Henneberg foran deres
hus i Rodding

l.III.A. Sigrid og Gunvar

l.III.A. 1-4. 4 generationer:
Dorthea - S»r. r id - Ka ro!. n««
og Karoline«» mor

1 . III. Rødding gamle skole- Peter Henneberg
og familie

l.III.A. Sigrid og Peter Thorup m/børn

Thorup

l.III.A.l. Dorthea Naver
(f. Thorup)

I. III. A. ka. Karla og Andreas Lindgaard m/børn
og svigerbørn

l.III.A.3.a.

Doris og Frede Lindgaards børn

I. III. A. 3.a. Doris og
F rede Lindgaard

I.I!I.A.3.b. Esther og
Bent Lindgaard

1. III. A. 1. b. 1) 2) Keld og
Frank Lindgaard Nielsen

1.III.A.3.C. Esther Lindgaards barndomshjem

1.III.A.3.C. Esther Lindgaards far m/foraeldre
og søskende

1. III. C. 3. Esther Lindgaards
morforseldre

1.III.A.3.C. Conny og
Ejnar Lindgaard

1. III. A. 3. c. Conny og Ejnar
Lindgaards børn

l.III.A.3. c. Conny Lindgaards foraeldre (Andersine
og Henry Pedersen

l.III.A.3. c. Thomine og Jens Jensen (Tolstrup)
Conny Lindgaards mormor og morfar

l.III.A.3. c. Mette og Peder Pedersen (Conny
Lindgaards farmor og farfar

I.III.A.3.d. Lisbeth og
Poul Nielsen

I. III. A. 4. Niels Thorup
(død i Amerika)

1 . III. A. 5. Marie og Karl
Johs. Thorup tn/børn

1. III. A. 5. a. Ole Thorup

1.III.A.5. Højskoleforstander
Niels Eggert (Marie
Thorups far)

1. III. A. 5. Cecilie Hansen
(Marie Thorups mor)

l.III.A. 5. Marie Thorups mor
med sin Z. mand: pastor
N. P. Nielsen

l.III.A.6.c. Gurli og Sten
Nygaard Nielsen

1 . III. A. 7. a.

l.III.A.ô.b, Inge og Kurt
Nygaard Nielsen

l.III.A. 6. Kristine Nygaard
(f. Thorup)

Dorthe og

Svend Erik Jensen

1 . III. D. Nanna og Chr. Kjeldsen m/børn

i.III.A.l.d. Kathe Nygaard
Nielsen

l.III.A. 7. Anna og Ejnar
Thorup

I . III. A. 7. r. Carsten
Thorup

1 . III. D. Chr. Kjeldsens 80-års fødselsdag

1 . III. D, Nanna og Chr. Kjeldsens förste gird
(Bigurn)

I.III.D. 1.a. Inga-Lise og
Palle Kjeldsen

i.III.D. 2. Marie og Aksel Jensen m/börn

I.III.D. 2. a. Mona og Villy
Jensens børn

I.III.D...

I. III. D. 1. b. Hans Kjellerup
Kjeldsen

».a;

U., Niels Kjeldsen og Nanna

i.III.D. I. c. Ib Kjeldsen

l.III.D. 2.a. Mona og Villy Jensen

I.III.D. 2. b. Kirsten Marie
og Erling Jensen

I. III. D, 2. b. 1 ) Hanne
Krogh Jensen

1. III. D. 2. b. 2) Erling Jensen med sønnen Henrik

l.III. D. 2. c. Lilian og Hans
Jørn Mikkelsen

l.III.D. 2.c. Charlotte
Mikkelsen

l.III. D. 2. d. Henry Chr. Jensen m.

l.III.D. 3. Herdis og Peter
Kjeldsen

l.III.D. 3. Herdis Kjeldsens
mor

sin forlovede

l.III.D. 3. Herdis Kjeldsens
far

l.III.D. '. Petrine og Andrea? Ihnsen (Herd»-»
Kjeldsens morfar og mormor)

l.III.D. 3. Peter Kjeldsens gård i Lindum (tuiugchans fars)

l.III.D. 3. Peter Fordrup
(Herdis Kjeldsens
farfar)

l.III.D. 4. b. Nanna og
Hans Jørgen Fjeldso

I. III. D. 5. Esther og Kjeld
Kjeldsen

I . III. D. 5.

1. III. D. 5. Kjeld Kjeldsens gård i Lindutn

l . III. D. 5. Ingrid og Georg Christensen (Esther
Kjeldsens forældre)

1 . III. D. 6. Ellen og Alfred Ostergaard m/børn

1 . III. D. 6. Ellen og Alfred Ostergaards børn

l.III.D. 6. ”Nygaard" i Koldkur. (Alfred Ostergaard
og nu sønnen Kjeld)

Esther og Kjeld Kjeldsen m/børn

l.III.D. 6. b. Nanna og Anker
T ønning

l.III.D. 6. b. Anker Tønnings
forældre

I. III. D. 6. b. Anker Tonning« fødehjem

I . III. D. 6. b. Johanne og Jens Jensen (Anker
Tønnings morforældre)

I.III.D. 7. Esther og Hans
Kjellerup Kjeldsen

I. III. D. 7. a og b. Jonna Kjeldsen m.
der döde 2 Ar gl.

I.III.D. 6. b. Birthe og Jørgen Tonning (Anker
Tönnings fortrldre)

I.III.D. 6. d.
Jensen

Eina og Ryan

I.III.D. 6. e. Martha og Martin
Sonderland Kristensen

! . III. D. 7. Esther og Hans
Kj. Kjeldsens born

«in bror I.cif,

I.III.D. 7. a. Jonna og Aage
Hanson

l.III.D. 7. a. Jonna og Aage Hansens born

I . III. d. 7. "Rorbæk Nygaard" (Hans Kjellerup
Kjeldsen)

l.III.D. 7. Esther Kjeldsens forældre (Nicoline og
Niels Balle)

l.III.D. 7.

Esther Kjeldsens mormor og morfar

1. III. D. 7. Esther Kjeldsens
mormor for ældre

l.III.D. 7.

Esther Kjeldsens farfortrldre

l.III.D. 9. Anna og Holger
J uel

!. III. D. 9. Anna og Holger
Juels 4 ældste born

1 .III. D. 9.e. Anna og
Holger Juels mindste

l.III.D. 10.a. Kurt
Nørgaard Christensen

l.III.D. 10. Hanna or Ejnar
Nørgaard Christensen

1. III. D. 10. c. Kirsten
Nørgaard Christensen

1. III. D. lO.d. Kaja
Nørgaard Christensen

l.III.D. 10. Ejnar Nørgaard
Christensen» forældre

l.III. D. 10. Peder Nørgaard Christensen (Ejnar
Nørgaard« farfar)

l . III. D. 10. b. Ketty
Nørgaard Christensen

1. III. D. 10. Ragna og Ejnar Nørgaard Christensens
første hjem i Hornum

l.III.D. 10. Ane og Niels Jensen (Ejnar Nørgaard
Christensens morforældre)

l.III.D. 10. Maren Kathrine
(Ejnar Nørgaard s farmor)

1. III. E. Ingrid Henneberg

1 . ill. E.
Bach

1. III. E. lærer Bach

l.III.F. Dagny og Søren
Sørensen

Ingrid og hercr

l.III.F. Dagny og Søren Sørensen m/børn og
svigerbørn

l.III.F. Dagny og Søren Sørensens børnebørn - 1964

1 . III. F. Dagny og Søren
Sørensens fire sønner

l.III.F. Arbejderboligen ved Naesgaard /Agerbrugsskole,
hvor Dagny og Søren Sørensen boede i 7 Ar 1915-22.

l.III.F. Vammen mejeri (Søren Sørensen i midten)

1. III. F.I. Marie og Peter
Henneberg Sørensen

l.III.F. Sören Sørensens
mor: Nielsine

l.III.F. l.a.
Sørensen

Erik Henneberg

1. ill, F.i. Ane Marie og Jens Chr. Jensen (Marie
Sørensens morforældre)

l.III.F. 2. Kristine og Arnth Henneberg Sørensen
m/børn og svigerbørn

1. III. F.I. b.
Sørensen

Poul Henneberg

l.III.F. 1. Kathrin. ....
Niels Peter Nielsen
(Marie Sørensens
forældrc)

1. III. F.I. Madsine og Jens Nielsen med børn 192 S
(Marie Sørensens farforaeldre

UI.F.2.a. Aase og Niels Byrgicl Sørensen

1. III. F. 2. a. 1 ) Jette Byrgiel
Sörensen

I. III. F. 2. b. Grethe og Leif Byrgi« I samt Leifs
söster Lilli

1. III. F.2.a.2) Helle Byrgi-I
Sörensen

l.III. F. 2.1». fire generationer
med Kim Byrgiel som
yngste

l.III. F. 2. b. Grethe og Leif Byrgiel

l.in.F.2. Anna Agnes
Byrgiel Andersen

1.III.F.3.

l.III. F. 3. b. Torben
Henneberg Sørensen

l.III. F. 3. Edith Hennebergs fødehjem
i Sdr. Rind

Edith og Evald Henneberg Sørensen

' Ve stergaard"

l.III. F. 2. Niels Peter
Andersen

l.III. F. 3. a. Solveig og
Bjarne Henneberg
Sørensen

1 . III. F. 3. I .» ......
Kresten Jensen (Edith
Hennebergs forneldre)

l.III.F. 3. Ane Marie Lading
(Edith Hennebergs
mormor)

l.III.F. 3. Kristine Lading
(Edith Hcnnebergs
mormormor)

l. III. F. 3. Laust Lading
(Edith Hennebergs
mommorfar)

l.III.F. 3. An«* og Kresten
Jensen (Edith Hennebergs
farfarfar og farfarmor)

i.III.F.’. Maren og Peder Poulsen (Editi li
bergs farfarfarmor)

I.III.F. 3. 4 generationer
rnødre med Edith
Henneberg som yngst

l.III.F. 4. Agnes og Anker
Henneberg Sôrensrn

I . III. F. 4. a. I) Bjarne
Henneberg Bødker
Andrea sen

l.III.F. l.b. Bente
Henneberg Sorensen

Bødker Andreasen

I. III. F. 4. Birgit Moller
(Agnes Sørensens mor)

l.III.F. 4. Agnes Sørensens
far (Theodor Rosgaard)

l.III.F. 4. Annine Madsen
(Agnes Sørensens
farmor)

l.III.F. 4. Chr. Theodor
Rosgaard Christensen
(Agnes Sørensens
farfar)

l.III.F. 4. Jensine og Niels Møller (Agnes Sørensens
morforældre)

1. 111. F. 5. Ida og Magnus
Pedersen

l.III.F. 5. Ida og Magnus Pedersens børn

l. III. F. 5. b, Ryan Pedersen

l.III.F. 5. Magnus Pedersens gArd i Vinkel

l.III.F. 6. Sigrid og Aksel
Poulsen

1. III. F. 6. Sigrid og Aksel Poulsens born

1.11I.F.7. Vera og Chr.

i. III. F. 6. b. Grete og
Johs. Henneberg
Poulsen

Birchs born

1. III. F. 8. Elinor og
Anders H. Jensen

1 . III. g. Anna Elisabeth og Arnold Henneberg

l.III. F. 8. Elinor og Anders H. Jensens børn

l.III.G. Arnold Henneberg

1. III. F. 7. Vera og Chr.
Birch

l.III. G. Anna Elisabeth
Henneberg

l.III. G. Arnold Henneberg

1. III.G. Arnold Henneberg» 50-&rs fødselsdag
(hans svendestykke til »Ølv i baggrunden)

1.III.G. Ane Marie Jensen
(Anna Henneberg» mor)

1. III. g. 1. Karen Elisabeth og Hugo Henneberg

1 . HI. g. 1. a. Gre te
Hcnneberg

1. III. G. 2. a. Birthe
Henneberg

1 . III. H.

1.111. G. 2. b. Klaus
Henneberg

Thora og Helge Henneberg m'børn

1 . III. H.

1. III. G. 2. Gudrun og Vagn
Hcnneberg

Thora og Helge Henneberg

l.III.H. Helge Henneberg

1.111. H. J. Anders Mourits
Grønning (Ib Grønnings
farfar)

l.III.H. 3. Hansine Didriksen L Løvstad
(Ib Grønnings mormor)

1. 111. H. 3. Jens Didriksen
(Ib Grønnings morfar)

I. III. H. 4. Ruth og Evald
Henneberg

l.III.H. 4. a. Inge Henne
berg

1. Ill. IL 4. b. Allan Henne
berg

l.III.H. "Enggaarden’’ i Baturn (Helge Henneberg)

l.III.H. Henriette og Peder Andersen (Thora
Hcnnebergs foreeldre)

l.III.H.

Fam. Helge Henneberg i ” Enggaard ” have

l.III.H. fire generationer
med Karen Henneberg
på skødet af sin mormor

I. III. H. 1.

Peter

1 . IH. H. 1. Anm Henneberg

Henneberg

l.III.H.l.b. Torlx-n
Henne Lerg

1 . III. H. I. a. Susanne
Henneberg

1. III. H. 1. Karen og Aage Kristensen

1. III.H.l.b. Poul
Henneberg

1 . III. H. J. Gerda og lb
Grønning

I. IE. H. 3. 1) Preben
Grønning

1. III. H. 3.2) Henriette
Grønning

l.III. H. 1. Betty og Alfred
Grønning (Ib Grønnings
foraeldre)

1. III. H. 3. Ane Marie
Grønning f. Nielsen
(Ib Grønnings farmor)

1. III. H.

fire generationer med Per (Karens dreng som yngst)

2. HI. J. Sofus Christensen

(Guldbryllup 1972)

2.I1I.J. Ane Marie og Kr. Kristensen (Sofus
Christensens forældre)

2.III.J. Gudrun og Sofus Christensen

2. III. J. Gudrun og Sofus Christensen m/børn

2.I1I.J. Gudrun og Sofus Christensens børnebørn
(Guldbryllup 1972)

2.111.J. Gudrun og Sofus Christensens hus i
Rogenstrup

2. III. J. 1. Erna og Chr.
Langer skov

2. HI. J. Gudrun og Sofus Christensens ejendom i
Sdr. Rind

2. III. J. 1. Erna og Chr.

Langer skovs børn

2. III. J. l.a. Edith og Hans
Jørgen Madsen

2.II!.J.l.b. Solveig og J.
Chr. Bak

2.III.J. l.c. Lisbeth
Langer skov

2.III.J.1. Johanne og Niels Chr.
(Chr. Langerskovs forældre)

Pedersen

2. III. J. 2.
Hald

Ellen og Anton

2. III. J. 2. Anni og Lissi
Hald

2. III. J.2.C. Jane Hald

2. III. J. 2. *. Lissi og
Pool Erik Madsen

2. III. J. 2. b. Anni og Gert Klausen m/børn

2. III. J. 2. Christian Hald
(Anton Halds far)

2. III. J. 3. Bodil og Børge
Henneberg Christensen^
• ngste (Leif)

2. III. J. 2. Jane Hald

2. HI. J. 3. Bodil og Børge
Henneberg Christensen

2. III. J. 2. Agnes Hald
(Anton Halds mor)

2. III. J. 3. Bodil og Børge Henneberg Christensen
med de tre sidste

2. III. J. 3. Bodil Christensens
mor (Bodil Marie
Mortensen f. Madsen)

2. III. J. 3. Bodil Christensens
far (Martin Mortensen)

2. III. J. 3. Dorthea ou
Anton Mortensen (Bodil
Christensens farforældre)

III. J. 3. Marie og Mads
Madsen (Bodil Christensens
morforældre)

2. III. J. 4. Gurli og Aksel
Henne berg

2. III. J. 4. Aksel Henneberg

2.IH.J.4. Gurit og Aksel
Hennebergs børn

2. III. J. 4. Helga og Osvald
Larsen (Gurli Hennebergs forældre)

2.HI.J.4. Gurli Hennebergs
mormor

2. III. J. 5. Conny og Ove
Hcnneberg Christensen

2. III. J. 5. Conny og Ove
Henneberg Christensens
børn

2. III. J. S. Anna Mortensen
(Conny Christensens
mor)

2. III. J. 5. Carl Mortensen
(Conny Christensens
far)

2. III. J. 5. Sine og Hans
Kudahl (Conny
Christensens mormor
forældre)

2. III. J. 5. Conny og Ove Henneberg Christensens
g&rd "Linnegaard". Bystrup

Z.III.J.5. Mariane og Lars
Chr. Pedersen (Conny
Christensens morforældre)

2.1II.J. Tvillingerne
Gudrun og Snefrid
Henneberg

2.111.K. Snefrid
Henneberg

2. III. K. Snefrid og Søren Olesen Bay tn/børn

2. III. K. Marie Bay
(Søren O. Bays rr.or)

2. III. K. Kr. Bay (Søren
O. Bays farfar)

2.III.K.1. Kr. O. Bay

2. III.K. Søren Olesen Bay

2. III. K. Peder Bay
(Søren O. Bays far)

2.1II.K.l.a. Anne-Marie
Bay

Z.III.K.l.b.
Bay

Leni-Anette

2. III. K. l.c. Jann O. Bay

2. III. K. 2. Ruth og Arne Bays børn

2. III. K. 3. Knud Bay med
marchmedaljer

2. III. K. 3.

Løvel Autoværksted (Knud Bay)

2.III.K.3.b.

Finn Bay

2. III.K. l.d. Debbie
Merete Bay

2. III. K. 3. Grethe og Knud
Bay

2. III.K. 3. a.

Turi Bay

2. I1I.K. 4. Ester og J.
Gaunholt Hansen

2. III. K. 5. Birthe og
Gudmund Bay

2. III. K. 5. a. Steffen
Henneberg Bay

2. III. L. 1. Grethe og
Flemming Henneberg

2. III. L. 1. Marie og Anton Andersen (Grethe
Hcnnebergs morforældre)

2. 111. L. 2. a. Steen
Henneberg Hansen

2. III. L. Elae og Gunnar
Henne berg

2.II1.L.1. Henny Mont
(Grethe Henneberg*
mor)

2. III. L. 1. Chr. Most
(Grethe Hennebergs far)

2. III. L.I. Johanne og
Carl Christiansen
(Grethe Hennebergs
farfor • ’'!re)

2. III. !.. 2. Clara og Henrik
Hansen

2. III. L. 2. Dagmar og Ole Hansen (Henrik Hansens
morforældre)
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2.IV.
Magdalene Nielsen er født i Gadbjerg den 28/9 1850 og hun døde i
Vejle i 1922.
Magdalene Nielsen var ugift og hun fik sin fars landejendom i
Gadbjerg mod at have ham på aftægt. Da hendes far døde i 1897,
solgte hun ejendommen og blev husbestyrerinde, bl.a. for sin
bror: skomagermester Hans Nielsen i Vejle.
2.V.
Knud Nielsen, landmand og skrædder, (navneforandring med tilføjelse
af Henneberg i 1905) er født i Gadbjerg den 3/9 1852 og han døde i
Gadbjerg den 5/5 1909» Han blev gift i Gadbjerg den 20/11 1880 med
Sørine Else Kirstine Henriksen, der er født i Gadbjerg den 12/7 1861
og hun døde sst. den 22/10 1926.
Knud Nielsen Henneberg lærte skrædderfaget og fortsatte i faget
i mange efter sit giftemål og efter at have købt en landejendom
i Gadbjerg - 12 tdr.land. Ligesom sin far rejste han rundt med
svend og lærling og syede på gårdene det hjemmegjorte tøj.
Deres børn:
A. Karen Henriette Henneberg
B. Johanne Marie Henneberg
C. Oline Henneberg
D. Madsine Pouline Henneberg
E. Niels Peter Henneberg
F. Kathrine Sofie Henneberg
G. Helga Marie Henneberg
H. Johannes Henneberg
2.V.A.
Karen Henriette Henneberg er født den 30/12 1881 og hun døde i 193o
og begr. i Uth. Hun blev gift i Gadbjerg den 12/12 1903 med
Lorents Martin Jørgensen, der er født i Hover 16/3 1878 og døde i
Uth.
Parret arbejdede på et gartneri i Boller og Martin Jørgensen
var tillige kusk på herregaarden Boller.
Deres børn:
1. Bodil Kristine Jørgensen
2. Hilmar Jørgensen
3. Viggo Jørgensen
4» Agnes Jørgensen

2.V.A.I.
Bodil Kristine Henneberg Jørgensen er født i Stouby den 30/4 1907
og hun døde i Horsens den 11/5 1955. Hun blev gift i Uth den 27/10
1929 med
Herluf Lynge, elektriker, der er født i Taarnby den 31/3 1904 og han
døde i Horsens den 26/8 1965.
De har sønnen?
a. Harry Richard Henneberg Lvnge. malermester,
født i Horsens 24/11 1930 oggift med Birthe.
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2.V.A.2.
Hilmar Jørgensen, arbm., og gift med
Grethe Klausen.
Hilmar Jørgensen bor i Glud og parret har 3 børn.
2.V.A.3.
Viggo Jørgensen er gift med (født i Stouby 19/6 1915)
Stine.

2.V.A.4.
Agnes Jørgensen er født i Stouby den 19/6 1915 og tvilling til
Viggo. Hun blev gift i Horsens 27/5 1950 med
Søren Jens Lykke sk .i old (efternavn Sørensen slettet i 1945), der er
født i Mjesing den 26/1 1921 som søn af husm. Jørgen Sørensen og
hustru Johanne Frederiksen.
Agnes Jørgensen gik i skole i Se jet, uddannet ved husgerning og
var bl.a. husbestyrerinde for sin far, og senere arbejdet på
forskellige fabrikker i Horsens.
Søren Jens Lykkeskjold gik i skole i Mjesing og var landbrugs
medhjælper, indtil han i 1945 blev ansat som vægter i Grenå.
De har sønnen:
2oV.A.4.a.
Jørgen Henneberg Lykke sk ri old. der er født i Gylling den 6/4 1952.
Han gik i skole i Grene, H.F.UddanneIse og er nu på lærersemi
narium i Silkeborg.
2.V.B.
Johanne Marie Henneberg er født den 14/4 1884 og hun ligger begr.på
Skibet kirkegaard. Hun var gift med
Mads Jørgen Jensen, landmand,
Parret havde en landejendom i Nr.Vilstrup og er begge døde og
ligger begravet på Skibet kirkegaard. De blev gift som ældre
og har ingen børn.
2.V.C.
Oline Henneberg er født i Gadbjerg den 6/8 1886 og hun døde i Bred
balle den 24/6 1971. Hun blev gift i Gadbjerg den 13/5 1905 med
Poul Christian Poulsen, landmand, der er født i København den 30/10
1884 og han døde i Bredballe den 22/10 1940.
Poul Chr.Poulsen var landmand og arbejdsmand og boede først i
Sellerup og Hyrup, men senere i Bredballe.
Deres børn:
1. Marie Kirstine Poulsen
2. Henry Poulsen
3. Svend Poulsen
4. Vagn Poulsen.
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2.V.C.I.
Marie Kirstine Poulsen er født i Gaurslund den 24/4 1907 og hun
døde i Ølholm den 15/5 1963 (begr.i Bredballe). Hun blev gift i
Nr.Snede den 26/4 1929 med
Heine Gustav Schirmer, der er født i Nr.Snede den 28/8 1905 som søn
af amtsvejmand Jens Chr.Schirmer og hustru Birgitte Olsen.
Marie Kirstine Poulsen gik i skole i Bredballe og Hyrup, uddannet
ved husgerning og var sin mand en værdifæld hjælp ved driften af
Ølholm kro.
Heine Gustav Schirmer gik i skole i Nr.Snede, kom ud at tjene som
ni-årig og havde forskellige pladser på landet, indtil sit gifte
mål, da han først arbejdede ved forskelligt, men senere købte en
landejendom i Lindved. I 1948 købte han Ølholm kro, som han drev
til 1965 og trak sig tilbage.
De har sønnen:
2.V.C.l.a.
Jørgen Schirmer er født i Grejs den 18/12 1939 og han blev gift i
Randers den 21/5 1961 med
Anna Lise Nygaard Jørgensen, der er født i Randers den 17/5 1942
som datter af Carl Svend Budolfus Jørgensen og hustru Johanne Kir
stine Nygaard.
Jørgen Schirmer gik i skole i Langskov, udlært som tømrer i Øl
holm, var soldat i Randers 1959/61 og blev videreuddannet som
konstruktør. Sammen med en kompagnon har han i 1970 startet en
trælasthandel i Varde.
Anna Lise Nygaard Jørgensen gik i skole i Randers og er handels
uddannet .
Deres børn:
1) Kent Schirmer f. 11/10 1963 i Randers
2) Palle Schirmer f. 28/11 1965 i Brørup.
2.V.C.2.
Henry Poulsen
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2.V.C.3.
Svend Poulsen, der er født den 22/12 1910 og gift med
Karen Daugaard, der er født den 22/4 1913 i Hvejsel og død 28/4 I960.
De har datteren: a. Kaja Daugaard Poulsen, der har ophold hos sin
farbror Vagn Poulsen i Vejle og udd.sig til omo v n .
sorgspædagog. Hun er f. 11/3 1952.
Vagn Børge Poulsen er født i Bredballe den 24/12 1922 og han blev
gift i Udby (Pyn) den 17/5 1950 med
Ruth Østergaard (efternavn Christensen slettet), der er født i
Udby den 18/3 1930 som datter af landmand Peter Østergaard Chri
stensen og hustru Laura Kristine Andersen.
Vagn Børge Poulsen gik i skole i Bredballe, uddannet ved land
brug og var bl.a. bestyrer for sin mor fra 1940-46, da han blev
ansat ved Jydsk Telefon A/S, hvor han nu er overmontør. Han er
bestyrelsesmedlem i den faglige klub indenfor Jydsk Telefon og
medlem af logen "Asam". Han købte i 1950 sit nuværende hus på
jernvej 15 i Vejle.
Ruth Østergaard gik i skole i Rolund/Udby, uddannet ved husger
ning og leder - inspektør - ved Det Danske Rengøringsselskab
i Vejle med 60 under sig.
De har sønnen:
2.V.C.4.a.
Poul Erik Poulsen, der er født i Vejle den 7/2 1954 og nu er i
bådbyggerlære.
2.V.D.
Madsine Pouline Henneberg er født i Gadbjerg den 15/7 1889 og hun
døde i Gaurslund den 6/11 1926. Hun blev gift i Gadbjerg den 22/2
1910 med
Holger Frederik Jensen Busk, der er født i Ikast den 15/11 1886 og
han døde i Gaurslund den 1/5 1935. (navnet Busk i 1892).
Madsine Pouline Henneberg gik i skole i Gadbjerg og uddannet ved
husgerning.
Holger Busk gik i forskellige skoler, da hans far som banemand
flyttede en del rundt. Han er uddannet ved landbrug og havde for
skellige pladser, indtil han ved sit giftemål overtog sin kones
fødehjem, som han drev nogle få år, hvorefter han købte en anden
landejendom i Bredballe. I 1918 købte han en ejendom i Gaurslund.
hvor han boede til sin død.
Deres børn:
1. Jens Busk
2. Niels Busk.
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2.V.D.I.
Jens Busk er født i Gadbjerg den 26/2 1911 og han blev gift i Brande
den 28/10 1940 med
Jutta Marie Kristensen, der er født i Brande den 26/7 1921 som datter
af landpost Andreas Kristensen og hustru Emilie Kristensen.
Jens Busk gik i skole i Brøndsted, var først ved landbruget og
havde forskellige pladser på landet, indtil han i 1946 begyndte
at arbejde ved banen. I 1946 overtog han sin kones fødehjem
"Tinghøj" ved Brande og drev den til 1958, hvorefter han købte
en landejendom i Vesterlund "Bækhus", som han drev til 1963, da
han solgte den og begyndte at arbejde ved en ørredfoderfabrik i
Brande, og der er han stadig. I 1971 købte han sit nuværende hus
"Birken" i Vesterlund.
Jutta Marie Kristensen gik i skole i Brande og er uddannet ved
Husgerning.
Deres børn?
a. Grete Henneberg Busk
b. Ole Henneberg Busk
c. Else Henneberg Busk
d. Bodil Henneberg Busk
2«V.D.l.a.
Grete Henneberg Busk er født i Børkop den 31/1 1941 og hun blev gift
i Vesterlund den 11/9 1965 med
Robert Laursen, der er født i Brande den 3/5 1940 som søn af bane
formand Laurits Laursen og hustru Ane Dorthea Møller.
Grete Henneberg Busk gik i skole i Brande og tog mellemskole
eksamen. Hun er udlært i skotøjsforretning og var der i 7 år.
I 1962 var hun på Vejle Husholdningsskole,og da hun efter sit
giftemål flyttede til Struer, arbejdede hun en tid hos B.O.
-radiofabrik, men er nu halvdags beskæftiget som kassedame i
et supermarked.
Robert Laursen gik i Dørslund skole, arbejdede ved Hedeselskabet
i Brande, blev soldat i 1958 og siden 1965 togbetjent i Struer,
men siden 1968 kontorassistent på Struer station.
De har datteren?
1) Janni Møller Laursen f. 16/5 1968 i Struer.

2.V.D.l.b.
Ole Henneberg Busk er født i Gaurslund den 21/12 1943»ug«
Han gik i skole i Brande, blev udlært som maler, var soldat ved
Fl.tr. i Karup og arbejdede forskellige steder som svend, ind
til han første gang rejste til Grønland, hvor han nu er for
tredie gang og ventes hjem i efteråret 1972.
2.V.D.1.C.
Else Busk er født i Brande den 30/6 1946 og hun blev gift i Vester
lund den 18/9 1971 med
Alfred Petersen, der er født i Vesterlund den 31/3 1946 som søn af
vognmand Alfred Pedersen og hustru Karen Johanne Vestergaard.
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Else Henneberg Busk gik i skole i Vesterlund og er handelsud
dannet indenfor kolonial. Hun har handelsskoleeksamen, var ca.
li i Købmandsforretning på Nørremøllevej i Viborg og derefter
hos fa. Stensgaard i Viborg. Hun hjælper nu sin mand med ben
zinsalg og regnskab i dennes forretning i Brande.
Alfred Petersen gik i skole i Vesterlund og var på Vesterlund
ungdomsskole. Han er udlært som automekaniker i Brande, aftjen
te sin værnepligt ved H.t.K. i 1968/69 med ganison i Fredericia
og Holstebro. Han arbejdede som svend i Viborg, indtil han den
1/10 1971 forpagte en B.P.-station i Brande.
2.V.D.2.
Niels Busk er født i Gadbjerg den 7/11 1912 og han døde i Stenstrup
den 23/12 1957« Han blev gift i Lunde den 7/11 1941 med
Ella Margrethe Rasmussen, der er født i Lunde sogn den 15/9 1915 som
datter af hmd. Mads Peter Baltzer Rasmussen og hustru Mette Hansine
Rasmussen.
Niels Busk gik i skole i Gadbjer, aftjente sin værnepligt på
Bådsmandsstrædes kaserne og havde forskellige pladser på landet
bl.a. som forkarl på "Aagaarden" i Hesselager. Efter sit gifte
mål boede parret i Refsøre ved Hesselager, men kun en kort tid,
hvorefter han købte et hus i Vormark, hvor de boede i 5 år og
hvor han arbejdede ved drænearbejde. Efter disse 5 år købte
han en landejendom i gi.Hesselager, men måtte gå på udearbejde,
da ejendommen ikke var stor nok til at forsørge familien.
Senere solgte han den lille ejendom og købte '’Tjenerstedet ved
Stenstrup - ca. 8 tdr.land - og her boede parret i 5 år og han
behøvede ikke mere at gå på udearbejde. Efter nogen tid solgte
han "Tjenerstedet" og købte i stedet "Ejerslykke" - en lille
gård i Tange ved Stenstrup - men kort tid efter døde han.
Ella Margrethe Rasmussen gik i skole i Lunde og blev uddannet
ved husgerning i forskellige pladser på Fyn, i Jylland, i Køben
havn og igen til Fyn - Hesselager -, hvor hun traf sin senere
mand.
Deres Børn?
a. Ejner Busk f.30/6 1938 i København og død 15/10
1970.
Han var chauffør.
b. Holger Baltzer Busk
c. Ketty Merete Busk.
2.V.D.2.b.
Holger Baltzer Busk er født i Vormark den 17/4 1944 og han blev gift
i Ulbølle kirke den 25/11 1967 med
Merete Kjeldsen, der er født i Ulbølle den 29/10 1946 som datter af
arbmd.Karl Kjeldsen og hustru Frida Pedersen.
Holger Baltzer Busk gik i skole i Rødme, Stenstrup og Krarup.
Efter at have haft nogle pladser på landet kom han på Vejstrup
efterskole ved Svendborg og aftjente sin værnepligt ved marinen.
Efter sin hjemsendelse fik han arbejde på D.A.G. i Svendborg,
men arbejder nu på et møbelsnedkeri i Stenstrup. I 1967 købte
han hus i Kirkeby.
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Merete Kjeldsen gik i skole i Ulbølle, uddannet ved husgerning
i flere forskeligartede stillinger og blev i 1967 ansat ved
•’sydfyns Ånde ls vaske ri, hvor hun stadig arbejder.
Der ér ingen børn i ægteskabet.
2.V.D.2.C.
Kettv Merete Busk er født i Hesselager den 31/3 1948 og hun blev
gift i Ulbølle kirke den 29/11 1969 med
Helmuth Busk (navneforandring fra Hansen), der er født i Odense
den 12/7 1947 som søn af arbm.Harry Hansen og hustru Marie Nielsen.
Ketty Merete Busk har gået i skole i Rødme, Krarup og Ulbølle og
har realeksamen fra V.Skerninge. Hun var først 1 år i huset og
tog så eksamen som teknisk tegner på teknisk skole i Svendborg.
Efter endt eksamen var hun først ansat ved F.A.F. i Svendborg i
ca. 1 år, derefter teknisk assistent ved et ingeniørfirma i Sla
gelse og er nu kontorassistent ved "Dan shoe Trading", Slagelse.
Der er ingen børn i ægteskabet.
2.V.E.
Niels Peter Henneberg er født i Gadbjerg den 8/2 1892 og han døde
i Højen den 20/6 1963« Han blev gift i Højen den 22/1 1925 med
Else Kirstine Abelone Hansen, der er født i Højen den 8/3 1896
som datter af landmand og landpost Søren Hansen og hustru Ane Kathri
ne Christensen.
Niels Peter Henneberg gik i skole i Gadbjerg, uddannet som land
mand dels hjemme og dels i udepladser - gravede en tid tørv i
Stakroge og var på Børkop Højskole i 1918/19. Han var i ca. 2 år
bestyrer af en ejendom i Jerlev og købte i 1923 noget jord fra
Højen præstegaard, hvorpå han byggede en gård, som han drev til
sin død. Gården kaldte han "Fredens Haab".
Else Kirstine Abelone Hansen gik i Højen skole, uddannet ved
husgerning i forskellige pladser, bl.a. hos oberstinde Harriet
Førslev i Vejle. Hun bor stadig på "Fredens Haab".
Deres børn?
1.Søren Hakon Henneberg
2.Svend Tage Henneberg
3. Gunnar Evald Henneberg
4. Ruth Ingrid Henneberg
5. Gudmund Henneberg
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2.V.E.I.
Søren Hakon Henneberg er født i Højen den 17/10 1925 og han blev
gift i Skærup den 7/10 1949 med
Esther Kathrine Kring Mortensen, der er født i Skærup den 14/4 1926
som datter af gmd. Christian Mortensen og hustru Ane Kirstine Nielsen
Kring.
Søren Hakon Henneberg gik i skole i Højen, uddannet ved landbrug,
var soldat i Fredericia og herunder udstationeret ved den danske
besættelsesstyrke i Aurich i Tyskland i i år. Han var på Højskole
i Tommerup og havde forskellige pladser på landet, indtil han
i 1958 overtog sin kones fødegaard i Linnet, efter at have været
hos sin svigerfar fra 1949» Den 1/5 1968 blev han ansat som
regnskabsassistent ved Fredericia Landboforening, Gården i Linnet
driver han kvægløst, men med svinehold. Han er bestyrelsesmedlem
i mejeriet og i Venstrevælgerforeningen.
Esther Kathrine Kring Mortensen gik i skole i Linnet, uddannet
ved husgerning og var på Tommerup Højskole i 1946.
Deres børna. Niels Christian Henneberg
b. Bent Henneberg
c. Birthe Kring Henneberg
d. Karen Kring Henneberg.
2.V.E.l.a.
Niels Christian Henneberg er født i Linnet den 24/10 1950.
Han gik i skole i Linnet og Smidstrup, hvor han tog realeksamen.
Han er student fra Vejle i 1971 og er nu stud.polyt.
2.V.E.l.b.
Bent Henneberg er født den 28/8 1953, gik i skole i Smidstrup, tog
realeksamen og er nu i 3.G.i Vejle.
2.V.E.I.C.
Birthe Kring Henneberg er født den 16/4 I960 og skoleelev i Vinding.
2.V.E.l.d.
Karen Kring Henneberger født den 8/10 1963, skoleelev.
2.V.E.2.
Svend Tage Henneberg er født i Højen den 18/12 1926 og han blev
gift i Hostrup den 31/10 1954 med
Ragna Lund Jensen, der er født i Hostrup den 11/12 1932 som datter
af gmd. Christian Lund Jepsen og hustru Anna Jensen.
Svend Tage Henneberg gik i skole i Højen, var først ved landbrug,
på Tommerup Højskole 1946/47, soldat ved 8.A.A. 1947/48, på
Korinth Landbrugsskole 1948/49 og dimitterede Landbohøjskolen
som landbrugskandidat. Han var landbrugslærer i Høng i 2 vintre
og lærer på Vinding Husmandsskole i 3 vintre. I 1957 blev han
landbrugskonsulent i Ribe Amts Husmandsforening, hvor han var
til 1964, da han blev ansat som forsøgsleder ved svineforsøgs
stationen ”Vestjylland" i Ansager med titel af overassistent.
Han er meget interesseret i slægtsforskning og har udført et
stort arbejde ved at indsamle oplysninger om Henneberg-slægten.
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Ragna Lund Jepsen gik i skole i Sjælborg, uddannet ved husger
ning og var på Høng Højskole i 1953» Hun er kasserer i hushold
ningsforeningen.
Deres børns
a. Bjarne Lund Henneberg f. 19/9 1955 i Vinding
b. Karsten Lund Jepsen f.16/10 1957 i Billum
c. Lars Lund Jepsen f. 4/6 1967 i Ansager.
2.V.E.3.
Gunnar Evald Henneberg er født i Højen den 24/8 1929 og han blev
gift i Jernved den 15/3 1958 med
Lilly Mette Buhl, der er født i Jernved den 22/7 1928 som datter
af smedemester Mads Petersen Buhl og hustru Kirsten Marie Andersen.
Gunnar Evald Henneberg gik i skole i Højen, uddannet ved land
brug, var på Tommerup Højskole og var i nogle år chauffør i
Vejlby ved Middelfart. Fra 1960-63 bestyrede han en gård i Bør
kop og begyndte derefter sin nuværende bestilling som hjemmeslagter i Gaurslund, hvor han købte hus i 1968.
Lilly Mette Buhl gik i skole i Gredsted uddannet indenfor kolo
nial og har handelsskoleeksamen. Hun har været ekspeditrice for
skellige steder.
Deres børn?
a. Hanne Buhl Henneberg f. 23/11 1959 i Vejlby
b. Palle Buhl Henneberg f. 14/10 1964, Gaurslund.
2.V.E.4.
Ruth Ingrid Henneberg er født i Højen den 8/3 1932 og hun blev
gift sst. den 11/10 1958 med
Svend Juhl Kristensen, der er født i Sædding den 9/9 1931 som søn
af gmd. Karl Kristensen og hustru Johanne Mikkelsen.
Ruth Ingrid Henneberg gik i skole i Højen, uddannet ved husger
ning og var på Tommerup Højskole i 1951.
Svend Juhl Kristensen gik i skole i Sædding, uddannet ved land
brug, aftjente sin værnepligt ved Livgarden 1952/54, var på
Luthersk-Missions Højskole i Hillerød i 1954/55 og havde for
skellige pladser på landet, indtil han i 1958 købte sin nuvæ
rende gård "Enggaard" i Ilderhede - 33 tdr.land. Han er medlem
af menighedsrådet.
Deres børn?
a. Peter Juhl Kristensen f. 27/1 I960
b. Ole Henneberg Kristensen f. 28/7 1962
c. Else Kristine Henneberg Kristensen f.29/4 1964.
d. Karl Henneberg Kristensen f. 16/7 1966.
2.V.E.5.
Gudmund Henneberg er født i Højen den 16/3 1937 og han blev gift i
Langskov den 18/9 1962 med
Lilly Bruun Jensen, der er født i Langskov den 4/12 1939 som datter
af gmd. Jens Peter Viggo Jensen og hustru Ingrid Margrethe Bruun.

86.

Gudmund Henneberg gik i skole i Højen, var først ved landbrug
og blev derefter udlært som automekaniker i Brande i 1959»
Han videreuddannede sig på Odense Teknikum som maskintekniker
og derefter ansat i færdselspolitiet, hvor han var i ca. 3 år.
Efter sin tid i færdselspolitiet blev han ansat i sin nuvæ
rende stilling som driftsassistent i Eksport-slagterierne s
salgsforenings Bacon Container Central i Esbjerg. I 1970 købte
han sit nuværende hus på Brombærvej 8 i Gjesing.
Lilly Bruun Jensen gik i skole i Langskov, var. først i huset
og blev derefter uddannet som sygeplejerske og var færdigeuddannet i 1962. Hun har været sygeplejerske på forskellige
sygehuse.
Deres børn:
a. Lisbeth Henneberg f. 18/8 1963 i Esbjerg
b. Torben Henneberg f. 26/12 1966 i Vejle.
2.V.F.
Kathrine Sofie Henneberg er født i Gadbjerg den 11/4 1894 og hun
døde i Bredal den 2/6 1967. Hun blev gift i Gadbjerg i 1920 med
Anton Frederik Christensen, der er født i Bredal den 29/12 1897«
Kathrine Sofie Henneberg gik i skole i Gadbjerg.
Anton Frederik Christensen gik i skole i Bredal, uddannet ved
landbrug, var soldat i Roskilde, i flere år krokarl i Bredal
og købte i 1929 en landejendom i Tornsbjerg og drev den, til
han i 1964 bortforpagtede den til sin søn: Henning.
Deres børn:
i. Svend Aage Christensen
2. Henning Christensen.
2.V.F.I.
Svend Aage Christensen, arbm., er født den 1/10 1916, er gift og
har 1 barn.

2.V.F.2.
Henning Christensen er født i Engom, Bredal, den 6/2 1925 og han
blev gift i Engom den 15/10 1955 med
Jonna Lis Stoustrup, der er født i Engom den 24/3 1937 som datter
af gmd. Rasmus Niels Stoustrup pg hustru Anna Sofie Petersen.
Henning Christensen gik i skole i Assendrup, uddannet ved
landbrug, var på Vinding Højskole 1946/47 og havde forskellige
pladser på landet - tjente bl.a. et sted i 7 år - , indtil han
i 1955 købte sin nuværende gård "Lundhuse" i Tornsbjerg ved
Assendrup. Han er bestyrelsesmedlem i husmandsforeningen. Han
er samtidig forpagter af sin fars gård siden 1964.
Jonna Lis Stoustrup gik i skole i Assendrup og udd.ved husg.
-De har sønnen:
a. Bent Stoustrup Christensen f. 7/5 1966 i Vejle.
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2.V.G.
Helga Marie Henneberg. er født i Gadbjerg den 5/6 1896 og hun blev
gift i Set.Pauls kirke i Århus den 12/10 1920 med
Alfred Anker Rasmussen, der er født i Aalsø den 20/3 1888 som søn
af fisker Jakob Rasmussen (druknede i 1905) og hustru Dorthe Marie.
Helga Marie Henneberg gik i skole i Gadbjerg, uddannet ved hus
gerning og kom ud at tjene som 13-årig for en sommerløn af 30 kr.
+ 20 kr. til hjælp ved konfirmationen og med en arbejdstid fra
fra 5 morgen til 10 aften.
Alfred Anker Rasmussen gik i skole i Homå, uddannet ved land
brug og var ved landbrug til 1918, hvorefter han begyndte som
arbejdsmand og de sidste 8 år var ansat ved kommunen.
Deres børn?
1. E^on Henneberg Rasmussen
2. Carl Henneberg Rasmussen
3. Efeon Henneberg Rasmussen
4. Annelise Henneberg Rasmussen
5. Svend Henneberg Rasmussen
6. Else Henneberg Rasmussen
7« Ruth Henneberg Rasmussen
8. Ellen Henneberg Rasmussen
9. Harry Henneberg Rasmussen.
2.V.G.I.
Egon Henneberg Rasmussen er født i Uth den 22/8 1918 og han døde
den 12/1 1919.
2.V.G.2.
Carl Henneberg Rasmussen er født den 4/1 1921 og han blev gift i
København den 21/7 1963 med
Ena Martha Muldvad, der er født i København den 28/1 1914 som datter
af chauffør Emilius Muldvad Christensen og hustru Matha Marie.
Der er ingen børn i ægteskabet.
2. V.G.3.
Egon Henneberg Rasmussen er født i Århus den 3/4 1922 og han blev
gift på Århus Rådhus den 12/7 1945 med
Emma Margrethe Nielsen, der er født i Malling den 11/12 1924.
Egon Henneberg Rasmussen gik i skole i Århus, uddannet som blik
kenslager og er nu faglærer ved Århus tekniske skole. Han er
fmd. for haveforeningen "Cnarlottehøj", i repræsentantskabet for
boligforeningen "Vesterbo" og i bestyrelsen for kolonihavefor
bundet, 3.kreds, Århus.
Deres børn:
a. Jytte Henneberg Rasmussen
b. Ilse Henneberg Rasmussen
c. Anni Henneberg Rasmussen.
3. V.G.3.a.
Jytte Henneberg Rasmussen er født den 12/12 1945 og gift med
Aage Finn
?.
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2 - V o G. 3 .b o
Ilse Hennerg Rasmussen er født den 9/2 1947 og gift med
Gunner Strømkjær, b likke nslager.

2. V. G. 3. c.
Anni Henneberg Rasmussen er født den 6/7 1950 og gift med
Poul Erik Henneberg (navneforandring fra Jensen), kontorassistent.
2.V.G.4.
Annelise Henneberg Rasmussen er født den 14/8 1925 og hun blev gift
på Århus Rådhus den 8/4 1944 med
Erik Ejler Andreasen, der er født i Århus den 18/8 1918 som søn af
Johannes Andreasen og hustru Olivia Frederiksen.

Deres børn:

a. Bent Henneberg (navneforandr.fra Andreasen)
b. Jørn Henneberg Andreassen

2.V.G.4.a.
Bent Henneberg er født den 19/7 1944 og gift med
Kate Jacobsen.
2.V.G.4.b.
Jørn Henneberg Andreassen er født den 13/11 1945 og er landarb.
2.V.G.5.
Svend Henneberg Rasmussen og gift med
Mona.

2.V.G.6.
Else Henneberg Rasmussen er gift med
Højer Thomsen.
Deres børn:
a. Maibrit Thomsen
b. Karsten Thomsen
2.V.G.7.
Ruth Henneberg Rasmussen er født i Århus den 17/8 1929 og hun blev
gift i København den 5/9 1953 med
Henning
Vestergaard Therkelsen. der er født i Århus den 21/6 1923
som søn af arbm. Jens Vestergaard Therkelsen og hustru Agathe Jensen.
Ruth Henneberg Rasmussen gik i skole i Århus,udd.ved husgerning.
Henning Vestergaard Therkelsen gik i skole i Århus,er uddannet
som maskinarbejder og aftjente sin værnepligt ved 5»regt.i 1946/47.
Han er nu overmontør og bor i Laurbjerg i eget hus.
Der er ingen børn i ægteskabet.
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2.V.G.8.
Ellen Henneberg Rasmussen er gift med
Poul Henning Pedersen.
2.V.G.9.
Harry Henneberg Rasmussen er gift med
Konny
De har datteren? a. Tove Henneberg Rasmussen.
2.V.H.
Johannes Henneberg er født i Gadbjerg den 8/11 1904 og han døde
i Skaerup den 15/1 1966. Han var gift med
Agnete Kjær, der er født i Jerlev den 27/7 1910 som datter af
gmd. Jens Kjær og hustru Johanne Kjærsgaard.
Johannes Henneberg gik i skole i Gadbjerg, uddannet ved land
brug og købte ved sit giftemål en landejendom i Skærup, som han
drev til sin død. Han var formand for husmandsforeningen og
i bestyrelsen for mejeriet og brugsforeningen.
Agnete Kjær gik i skole i Jerlev, udd.ved husgerning.
Deres børn?
1. Asta Kjær Henneberg
2. Else Johanne Henneberg
3. Jens Kjær Henneberg.
2.V.H.I.
Asta Kjær Henneberg er født i Skærup den 8/5 1933 og hun blev
gift sst. den 10/7 1954 med
Kent Nikolaj Andersen, der er født i Skrøbelev den 1/7 1932 som
søn af arbm. Erik Nikolaj Andersen og husti*u Maja Sofie Andersen.
Asta Kjær Henneberg gik i skole i Skærup og uddannet ved hus
gerning i forskellige pladser.
Kent Nikolaj Andersen gik i skole i Rudkøbing og Østerskov
ved Trygg e le y, Langeland. Han aftjente sin værnepligt ved
3.F.A.R. i Århus 1952/54 og er nu landpost i Pjedsted.
Deres børn?
a. Carsten Andersen f. 14/9 1956 i Pjedsted.
b. Karin Andersen f. 22/1 1958
i
c, Alice Andersen f. 25/10 1961 i
2.V.H.2.
Else Johanne Henneberg er født i Skærup den 30/9 1935 og hun blev
gift sst. den 6/5 1961 med
Svend Jørgen Andersen, der er født i Gadbjerg den 18/4 1936 som
søn af gmd.Anders Andersen og hustru Dagny Damkjær.
Else Johanne Henneberg gik i Skærup skole, uddannet ved hus
gerning, var på Uldum Højskole 1956/57 og var i nogle år an
sat på et væveri i Kolding.
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Svend Jørgen Andersen gik i skole i V.Smidstrup og var først ved
landbrug i år ude og i år hjemme, hvorefter han blev udlært som
mejerist i V.Smidstrup og Tim. Han var soldat ved Kystartilleriet
i 1956/57 og mejerist forskellige steder, indtil han blev ansat i
sin nuværende stilling som mejerist i Uhre ved Brande. Han er
ivrig jæger og har været kasserer i Jagtforeningen.
Deres børns
a. Leif Henneberg Andersen f.1/3 1962 i Uhre
b. John Henneberg Andersen f.1/7 1963 i
c. Kurt Henneberg Andersen f.3/3 1966 i
2.V.H.3.
Jens Kjær Henneberg er født i Skærup den 30/10 1936 og han blev
gift i Spørring den 5/11 I960 med
Jvtta Nielsen Kusk, der er født i Trige/Ølsted den 24/2 1939 som
datter af landmand Anders Nielsen Kusk og hustru Jensine Katrine
Jørgensen Glad.
Jens Kjær Henneberg gik i skole i Skærup, uddannet ved landbrug,
aftjente sin værnepligt i Viborg i 1956, var på Kalø Landbrugs
skole 1958/59 og efter sit giftemål:chauffør på Lisbjerg mejeri.
I 1962 forpagtede han en landejendom på 20 tdr.land og denne
ejendom købte han senere - i 1968 - og driver den stadig, men
uden besætning og er hjemmeslagter.
Jytta Nielsen Kusk gik i skole i Trige, uddannet ved husger
ning bl.a. på Kalø Landbrugsskole, hvor hun traf sin senere
mand. Har taget undervisning og underviser nu på aftenskole.
Deres børn:
a. Frank Kusk Henneberg f.1/8 1961
b. Frede Kusk Henneberg f.10/2 1963
c. E^on Kusk Henneberg f. 4/2 1965
d. Birgit Kjær Henneber f.28/1 1967«

2. VI.
Mette Marie Nielsen er født i Gadbjerg den 29/1 1855 og hun blev
gift i Kolding den 13/6 1887 med: (hun døde i Vejle 18/3 1932).
Frits Peter Christian Hansen, enkemand, der er født i Odense den
3/5 I85O og han døde i Århus i 1892.
Mette Marie Nielsen gik i skole i Gadbjerg, uddannet ved husgerning
og var på Vinding Højskole.
Frits Peter Christian Hansen gik i skole i Odense, udlært som bundt
mager, fik forretning i Kolding, men flyttede senere til Århus, hvor
han døde.
Deres børn?
A. Eline Hansen
B. Anna Hansen.
2.VI.A.
Eline Hansen er født i Kolding den 19/ 1889 og ugift.
Hun gik i skole i Århus, tog præliminæreksamen i Vejle i 19O6 og
dimitterede Horsens Kvindeseminarium i 19IO som lærer. Hun var
hele tiden ansat ved Vejle kommunes skolevæsen, sidst som over
lærer og tog sin afsked i 1958.

2.V. Sørine og Knud
Henneberg m. sønnen
Johs.

2.V. Knud Henneberg« ejendom p& Gadbjerg mark

2.V.A.2. Kristine og
Herluf Lynge

2.V.A. Karen Henriette og Lorent« Martin Jørgensen

2.V.A.4.a. Jørgen
Henneberg Lykkeskjold

2.V.A.4. Agne« og Søren
Lykke skjold

2.V.C. Oline Poulsen
f. Henneberg

2.V.C.

Poul Chr.

Poulsen

2.V.C. Oline og Poul Chr.
i Bredballe

2.V.A.2.a. Harry Richard
Henneberg Lynge

2.V.B. Johanne Marie
Henneberg

Poulsens ejendom

*

J.V.C.l.a. Anne Lise og Jørgen Schiermer

2. V. C. 1. Marie og Heine
Schiermer

2.V.C. k Karm og Sv.

2.V.C.2. Martha og Henry Poulsen

2.V.C.3. Kaja Daugaard Poulsen

2.V.C.4. Kristine og Peter Ostergaard (Ruth
Poulsens foraeldrc)

2.V.C.4. Ruth og Vagn
Poulsen

Poulsen

2. V.C.4.3. Poul Erik
Poul sen

2.V.D. Holger Busk

2. V. D. 1. Jens Busk

2.V.D. 1. Jutta og Jens Busk med børn og 1
svigersøn

2.V.D. 1. Jutta og Jens Busks børn

2.V.D. 1. Emilie og Andreas Kristensen (Jutta
Busks foraeldre)

2 V.D. l.a. Grete og Robert
Laursen

2. V. D. l.c. Else og Alfred
Pedersen

2.V.D. l.a. Janni Laursen

2.V.D. l.d.
Zoega

2. V. D. I. b. Ole Busk

Bodil og Aage

2. V. D. l.d. 1) Tina Zoega

2.V.D. I. Jutta Busks fødehjem "Tinghøj" i Brande

2.V.D. 2.a. Ejner Busk

2.V.D.2.

Ella og Niel» Busk m/børn

J.V.D.Z.b. Merete og
Holger Busk

2.V.D. 2.c. Ketty Busk

2. V. D. 2. c. Helmuth Busk

2.V.E. Kristine og Niels Peter Henneberg m/børn 1938

2.V.E. Ane Kathrine
(Kristine Hennebergs mor)

2.V.E. Søren Han»rn
(Kristine Henne be ry» far)

2.V.E. ”Freden!» fUub” i Højen - Kristine og
Niels Peter Henneberg

2.V.E.I. Ester og Søren Hakon Henneberg m/børn

bryllup 1950 m<-d børn

2.V.E. 1. Søren Hakon Hennebergs gird i Linnet

O

2. V. E. l.a. Niels Chr.
Henneberg

2.V.E.l.cogd.

2.V.E.2. Ragna og Tage Henneberg m/b^rn

2.V.E.2. Ragna Henneberg med sine forseldre
og søskende

Birthe og Karen Henneberg

2.V.E. 3. Lilly og Gunnar
Evald Henneberg

2.V.E.3. Lilly og Gunnar
Hennebergs børn

2. V. E. 4. Ruth og Sv. Juhl
Kristensen

2.V.E.4.

Ruth og Sv. Juhl Kristensen» børn

2.V.E. 5. Lilly og Gudmund
Henneberg

2.V.E. 5.

Lilly Henneberg med sine 2 børn

2. V. E. 5. Ingrid og J. P.
Viggo Jensen (Lilly
Henne berg s foreeldre)

2.V.E.5. Johanne og P. Marinus Jensen (lilly
Hennebergs farforseldre)

2.V.E.5. Augusta og Henrik
Brun (Lilly Hennebergs
morforældre)

2.V.E.5.

4 generationer med Torben Henneberg yngst

2.V.G. Helga Rasmussen

2.V.G. Helga og Alfred Rasmussens børn

2.V.G. Alfred A. Ras
mussen med sine foraeldre og søskende

2.V.G. 3. b. Else og Gunnar
Str Ømkjaer

2.V.G. 3.c. Anni og Poul
Hennebe rg

2.V.G. 3. a. Jytte og Aage
Finn Jørgensen

2.V.G.4. Annelise og Erik Andreasen m/børn

J.V.G.5.

Mona og Sv. Henneberg Rasmussen

2.V.G. 6.

Else og Højer Thomsen m/børn

2.V.G. 9. Konni og Harry Henneberg

2.V.G. 7. Ruth og Henning
V. Terkelsen

2.V.H. Agnete og Johannes Henneberg

2. V. H. 1. Asta og Kmt
Andrr sen

2.V.H. Agnete og Johannes Henneberg« sølvbryllup

2.V.H. l.a. C.irstm Andersen

2.V.G. 8. Ellen og Poul
H. Pedersen

2. V. H. I . b. Karin Andersen

2. V. H. I c. Alice Andersen

2.V.H.2. Else og Sv.
Jørgen Andersens børn

2.V.H.2. Sv. Jørgen Andersens fødehjem

2. VII. Oline og Ole Hennrbrrg Jørgensen

2. VII. Dl. Gudrun
Jørgensen

2.V.H.2. Sv. Jørgen Andersens forældrr

2.V.H. 3. Jytte og Jens Kjær Henneberg m/børn

2. VII. Gudrun Jørgensen

2. VII. Ole Henneberg Jørgensens hus,
Vejle

Liljevej 7,
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2.VI.B.
Anna Hansen.født i Kolding den 25/1 1891 og ugift.
Hun gik skole i Århus og Vejle, er kontoruddannet og har han
delsskoleeksamen. Hun var 2 vintre på Askov Højskole, men re
sten af tiden havde hun kontorpladser i Vejle.
2.VII.
Christiane Nielsen er født i Gadbjerg den 13/6 1857 og hun døde i
Vinding den 24/5 1946. Hun blev gift i Gadbjerg med
August Bødker Jørgensen, der er født i Højen den 14/11 1857 og
han døde i Vinding den 2/2 1922.
Christiane Nielsen var hele tiden ved husgerning.
August Jørgensen gik i Højen skole, uddannet ved landbrug, var
i flere år arbm. og senere vejmand i Vinding.
Deres børn: A. Jørgen Bødker Jørgensen
B. Karen Louise Jørgensen
C. Johannes Jørgensen
D. Ole Henneberg Jørgensen
E. Peter Henneberg Jørgensen
F. Svend Henneberg Jørgensen.
2.VII.A.
Jørgen Bødker Jørgensen emigrerede til U.S., blev gift og har et
barn.
2.VII.B.
Karen Louise Jørgensen blev gift med
Johannes Mortensen, gmd.
Begge er døde.
Deres børn? 1. Jørgen Bødker Mortensen
2. 1 pige døde ca. 14 år gi.
3. Emmy Mortensen, gift med bogholder Harry Hansen.
Alle tre børn er døde.
2.VII.C.
Johannes Jørgensen er født 5/9 1888 og han døde 19/10 1959 ugift.
2.VII.D.
Ole Henneberg Jørgensen er født i Vinding den 17/4 1893 og han blev
gift sst. den 8/12 1915 med
Oline Kjeldsen, der er født i Thorning den 29/7 1888 og hun døde i
Vejle den 14/9 1963. Hun var datter af Mads Kjeldsen i Thorning.
Ole Henneberg Jørgensen gik i skole i Vinding,
var først en
kort tid ved landbrug, hvorefter han blev udlært som mejerist
i Hedensted og Tvingstrup. Han aftjente sin værnepligt ved in
fanteriet i Århus og Roskilde i 1915/17 og efter sit giftemål
arbejdede han forskellige steder, indtil han i 1921 blev ansat
ved et blad i Vejle som stereotypør - typografbranchen - og
hnn vp-p derefter samme sted til 1958, da han tog sin afsked .
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Ole Henneberg Jørgensen fortsat.
I 1920 købte han et hus på Søndervang i Vejle, hvor han boede
i mange, og i 1964 købte han sin nuværende, dejlige Villa på
Liljevej 7 i Vejle. Ikke alene er det et dejligt hus med en
meget smuk og særpræget have, men han har et bemærkelses
værdigt stort galleri af værdifulde malerier af kendte kunst
nere, hvilket vidner om en meget fin kunstsans. Af sin ret
høje alder er han ikke alene usædvanlig åndsfrisk, men han
har et sundt fysisk helbred.
Oline Kjeldsen gik i skole i Langballe og uddannet som mejerske.
De har datteren*.
2.VII.D.1.
Gudrun Jørgensen, der er født i Vejle den 9/4 1916 og blev gift i
Vejle den 18/11 1961 med
Agnor Nielsen, kiropraktor, der er født i Aalborg den 9/3 1906
som søn af tømrermester Niels Peter Nielsen og hustru Efra Feder.
Gudrun Jørgensen gik i skole i Vejle og var fra 1938-41 be
styrer af Javabrænderiet i Vejle og fra 1941-61 Klinikassistent.
Agnor Nielsen tog realeksamen i 1922 og er kontoruddannet på
De Danske Sprifabrikker. Fra 1935-39 var han på Keropraktor
Universitet: "Palmer School af Chiropractic" Davenport, Iowa
U.S.A, og har nu selvstændig klinik i Volmersgade 5 i Vejle siden 1939.
Der er ingen børn i ægteskabet.
2.VII.E.
Niels Peter Henneberg Jørgensen er født i Vinding den 28/10 1895
og han blev gift i Fasterholt den 14/11 1924 med
Anna Kathrine Marie Thomine Jensen Bjerre, der er født i Nørlund
den 26/11 1895 som datter af Troels Jensen (Bjerre) og hustru
Kirstine Marie Christensen.
Niels Peter Henneberg Jørgensen gik i Vinding skole, kom ud at
tjene som 11-årig og har hele tiden boet i Vinding, hvor han
i I94O begyndte som mælkehandler i selvstændig forretning.
Senere kørte han mælk for Vejle Mælkekompagni. I 1925 købte
han sit nuværende hus i Vinderùp.
Anna Bjerre gik i skole i Fasterholt, uddannet ved husgerning,
været i hotelkøkkener og været servitrice.
Deres børn:
1. Tage Henneberg Jørgensen
2. Arne Henneberg Jørgensen
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2.VII.E.1.
Tage Henneberg Jørgensen er født i Vinding den 7/5 1929 og han er
gift med
Else
Der er 3 børn i ægteskabet.
2.VII.E.2.
Arne Henneberg Jørgensen er født i Vinding den 13/10 1933 og han er
gift med
Sonja
Der er 3 børn i Ægteskabet.

2.VIII.
Tovedine Kirstine Nielsen er født i Gadbjerg den 20/1 1859 og hun
døde i Jelling den 25/1 1939« Hun blev gift i Gadbjerg med
Mathias Villumsen. der er født i Nykirke den 31/10 1859 og han døde
i Jelling den 29/10 1922. Han var søn af gmd. Villum Mathissen og
hustru Else Frederiksen.
Tovedine Kirstine Nielsen gik i skole i Gadbjerg og uddannet
ved husgerning. Efter sin mands død flyttede hun til Jelling by.
Mathias Villumsen havde efter 1.verdenskrig en gård i Langkjær
ved Brande (han blev derfor kaldt Mathias Langkjær). Han solgte
denne gård og købte "Damsbo" i Jelling, hvor han døde.
Deres børn?
A. Else Marie Kathrine Villumsen
B. Elna Marie Dorthea Villumsen
C. Johannes Henneberg Villumsen
D. Ville Mathilde Villumsen
E. Kathrine Villumsen
F. Helga Henneberg Villumsen.
2.VIII.A.
Else Marie Kathrine Villumsen er født i Brande den 12/6 1891 og
hun blev gift sst. med
Jens Marius Hansen, der er født i Jelling den 13/8 1889 som søn
af skræddermester Niels Peter Hansen og hustru Kirstine.
Else Marie Villumsen gik i skole i Brande og er uddannet ved
husgerning.
Jens Marius Hansen gik i skole i Jelling, blev udlært som
skrædder og startede ved sit giftemål en skrædderforretning
i Uldum, hvorefter han overtog sin fars forretning i Jelling,som
han drev,til han i slutningen af 50erne solgte sit hus til
Vejle amt, fordi den skulle indrettes til en bankafdeling,
men bor stadig ovenpå i huset.
Deres børn:
1. Elna Marie Hansen
2. Inger Hansen
3. Knud Henneberg Hansen
4. Astrid Hansen.
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2.VIII.A.1.
Elna Marie Hansen er gift med
_________ Munk, arbm.
Hun "bestyrer TATOL på Fanø.
Der er 2 børn i ægteskabet.
2.VIII.A.2.
Inger Hansen er gift med
Vagn Aage Pind, der har servicestation i Nyborg.
De har et barn.
2.VIII.A.3.
Knud Henneberg Hansen, automekaniker, er gift med
Tonny Steffensen.
Parret bor i Bredballe og de har 2 børn.
2.VIII.A.4.
Astrid Hansen er født i Jelling den 29/5 1924 og hun blev gift
sst. den 20/10 1951 med
Jørgen Søgaard. der er født i Skarresø den 13/10 1924 som søn af
brugsuddeler - senere radioforhandler - Chr.Søgaard og hustru
Marie Kirstine Vestergaard.
Astrid Hansen gik i skole i Jelling, uddannet ved husgerning.
Jørgen Søgaard gik i skole i Mesballe og tog realeksamen i
Rønde i 1940, Han er kolonialuddannet i brugsforeningen i
Jelling, aftjente sin værnepligt ved Fl.tr. i Karup, var på
handelshøjskole i Århus, kontoransat i Vinfirma og senere hos
autoforhandler. Han har nu selvstændig maskinhandlerforretning
(i kompagniskab) med filial i Århus. Fa.hedder! Stevnhoved &
Søgaard, og han er selv formand for selskabet.
Deres børn? a. Anette Søgaard f. 19/6 1953
b. Torsten Søgaard f. 16/3 1957.
2.VIII.B.
Elna Marie Dorthea Villumsen er født i Brande den 26/11 1892 og
er ugift. Hun er massøse og eksamineret fysioterapeut.
2-VIII.C.
Johannes Henneberg Villumsen er født i Brande den 28/10 1894. og
han blev gift i Jelling den 29/12 1926 med
Rigmor Villumsen. der er født i Bælum den 29/7 1893 og hun døde i
Brande i februar 1966. Hun var datter af højskoleforstander Hans
Villumsen og hustru Hanne.
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Johannes Henneberg Villumsen gik i skole i Askær, uddannet ved
landbrug, var soldat i København ved inf.i 1914/16 med gentagne
genindkaldelser på grund af 1.verdenskrig. Han blev underkorral og blev hjemsendt i 1917. Han havde forskellige pladser på
landet, var på Ryslinge højskole i 1913/14 og på Dalum Land
brugsskole 1917/18. Fra 1921 til 1933 forpagtede han Birkebæk
skovriddergaard i Arnborg og købte derefter i 1933 en gård i
Hallundbæk, som han havde i 3 år, hvorefter han flyttede til
Brande og blev kartoffelhandler til 1962. De sidste år var han
afdelingsleder på fragtcentralen i Brande, hvor han bor i eget
hus på Herningvej. Han er ivrig jæger og formand for jagtfore.
Rigmor Villumsen gik i skole i Bælum, uddannet ved husgerning og
været på Højskole.
Deres børn:
1. Tove Henneberg Villumsen
2. Else Henneberg Villumsen
3. Hanne Henneberg Villumsen.
2.VIII.C.1.
Tove Henneberg Villumsen er født i Arnborg den 12/12 1927 og ugift
Hun er kasserer i Brande kommune.
2.VIII.C.2.
Else Henneberg Villumsen er født i Arnborg den 25/5 1933 og hun
blev gift i Brande den 26/10 1958 med
Svend Aage Skov. der er født i Herning den 9/9 1934 som søn af
direktør Peder Sigurd Skov og hustru Laura Kirstine Skov.
Parret har en trikotageforretning i Bredgade 63 i Herning,
egen ejendom. Sv.Aa.Skov er kasserer i borgerforeningen.
Deres børn:
a. Gitte Skov f. 12/12 1959
b. Lene Skov f. 13/3 1963
c. Henrik Skov f. 8/8 1968. alle f.i Herning.
2.VIII.C.3.
Hanne Henneberg Villumsen er født i Hallundbæk den 4/3 1935 og
hun blev gift i Brande den 23/10 1955 med
Poul Munkholm, der er født i Give den 4/3 1929 som søn af bager
mester Aage Munkholm og hustru Herdis Kristine Ringgaard.
Hanne Henneberg Villumsen gik i skole i Brande, har handels
skoleeksamen 1954 og nu klinikassistent hos tandlæge i Brande.
Poul Munkholm gik i skole i Brande, tog realeksamen, aftjente
værnepligt i Fredericia 195o/51 og er oprindelig uddannet som
bager. Siden 1956 har han været bogholder på en maskinfabrik
i Brande. Han har eget hus og arvet faderens bageri, som nu
er bortforpagtet. Han er i bestyrelsen for Brande Idrætsfore
ning og Brande Old-Boys.
Deres børn:
a. Peter Munkholm f. 26/4 1956
b. Lars Munkholm f. 4/3 1962
c. Jørgen Munkholm f. 9/11 1965.
alle født i Brande.
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2.VIII.D.
Ville Mathilde Villumsen. er født i Brande den 6/4 1896 og ugift.
Hun gik i skole i Askær, uddannet ved husgerning, var i nogle
år medhjælper på "Saxoly" i København, hvorefter hun kom til
hotel "Saxildhus" i Kolding, hvor hun var i 7-8 år og deltog
i alt forefaldende arbejde og efterhånden steg i graderne.
I 1931 købte hun et konditori i Vejen og kaldte det "Villes
konditori". Dette drev hun med stor dygtighed og stor forret
ningssans, så det blev et kendt billede i byens liv. I 1963
solgte hun konditoriet og bor nu i en dejlig villa midt i byen
- Østergade 7 - med en herlig udsigt udover museumsparken.
Villaen købte hun allerede i 1947 og havde da mulighed for at
erhverve den store grund, villaen ligger på, med en dejlig have.
Husets indre er særpræget og meget smukt. Overalt ses dejlige
malerier, der vidner om hendes store kunstsans. Men det er ikke
alene malerierne, der vidner herom. Talrige andre kunstgen
stande er placeret med sikker smag i de store stuer.
2.VIII.E.
Kathrine Villumsen er født i Brande den 2/5 1898 og hun blev gift
i Jelling kirke den 21/11 1926 med
Niels Peter Troelsen. gmd., der er født i Arnborg den 27/4 1899
som søn af købmand Troels Marinus Troelsen og hustru Ellen Kirstine
Olsen.
Kathrine Villumsen gik i skole i Askær og uddannet ved husgerning.
Niels Peter Troelsen gik i Arnborg skole, uddannet ved landbrug,
var soldat ved Kystartilleriet, hvor han gennemgik korporalsko
len og blev korporal. Bortset fra en enkelt udeplads var han
hjemme på "Gammelgaard", som faderen drev sammen med købmands
forretningen. I 1918/19 var han på Ryslinge Højskole, hvor han
blev uddannet som delingsfører og efter denne uddannelse ledede
han i mange år gymnastikken i Arnborg og deltog iøvrigt aktivt
i al ungdomsarbejde. I 1922 overtog han "Gammelgaard", som han
drev til 1961, da han afstod den til sin søn Troels og selv
flyttede ind på "Søndergaard" i Arnborg, som han i en del år
havde drevet sammen med fødegaarden. Af sine mange gøremål og
aktiviteter kan her nævnes: formand for forsamlingshuset, i be
styrelsen for Venstrevælgerforeningen, medlem af menighedsrådet,
i bestyrelsen for mejeriet, i mergelselskabet, i husmandsfore
ningen m.v. Han er aktiv hjemmeværnsmand og har været delings
fører i 15 år og desuden vurderingsmand for Aim.Brandforsikring
for landejendomme og modtog herfra erindringsbæger for flere års
trofast virke i selskabet. Nævnes kan også, at han i mange år har
været aktiv indenfor skytteforeningsarbejdet og selv været en
fin skytte. I de sidste ca. 10 år har Kathrine og Niels Peter
været ledere af en campingplads ved Arnborg, et arbejde de begge
er glade for, bl.a. fordi de herved kommer i forbindelse med så
mange forskellige mennesker, hvilket er med til at give dem det
lyse, lette sind, som præger dem begge.
Deres børn:
1. Tage Henneberg Troelsen
2. Martha Kirstine Henneberg Troelsen
3. Troels Mathias Troelsen
4. Birthe Henneberg Troelsen.
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2.VIII.E.1.
Tage Henneberg Troelsen. vin-og tobakshandler, er født i Arnborg
den 27/7 1928 og han blev gift i Vejby kirke den 11/9 1954 med
Inger Larsen, der er født i Vejby den 27/10 1928 som datter af
karetmager og bødker Ejnar Frederik Larsen og hustru Nelly Johanne
Margrethe Pedersen.
Tage Henneberg Troelsen gik i skole i Arnborg og er handelsud
dannet. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i 1949/50 og
efter forskellige ansættelser, købte han en vin-og tobakshan
del i Helsinge i 1959 og denne driver han stadig, og med større
og større omsætning. Han deltager aktivt i offentlig og politisk
liv som formand for bl.a. Handelsforening, borgerforening, kon
servativ Vælgerforening, huslejenævnet og som præsidant for
"Lions Club", Helsinge.
Inger Larsen er kontoruddannet og var fra 1947-61 tjeneste
mandsansat ved dommerkontoret i Helsinge.
Deres børn:
a. Peter Henneberg Troelsen f. 14/2 I960
b. Hanne Charlotte Henneberg Troelsen f.2/5 1963.
2.VIII.E.2.
Martha Kirstine Henneberg Troelsen er født i Arnborg den 17/10
1931 og hun blev gift i Arnborg den 17/9 1966 med
Charles Christian Otto Larsen, der er født i Sønderjylland den
15/12 1928.
Martha Kirstine Troelsen gik i skole i Arnborg og uddannet som
fod-og skønhedsspecialist. Hun har nu egen salon i Aulum og sam
tidig sygehjælper på de gamles hjem i Aulum.
Charles Larsen gik i skole i Thisted, uddannet ved landbrug og
købte i 1956 en landejendom i Bonnet, som han stadig driver.
De har sønnen: a. Niels Christian Larsen f.4/7 1967 i Bonnet.
2.VIII.E.3.
Troels Mathias Troelsen. gmd., er født i Arnborg den 9/11 1933 og
han blev gift i Vesterlund den 27/12 1961 med
Aase Andersen Commerou. der er født i Vester den 30/1 1939 som
datter af gmd. Ludvig Marinus Commerou og hustru Anna Marie Rasmussen.
Aases forældre er gift i Thyregod den 4/4 1924 og hendes fars for
ældre er hmd.Christoffer Commerou og Kirsten Marie Helene Regate
Villadsen og mors forældre boelsmand Mikkel Kristian Rasmussen og
Sidsel Marie Nielsen fra Løvel og senere Thyregod.
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Troels Mathias Troelsen gik i skole i Arnborg, uddannet ved
landbrug, aftjente sin værnepligt ved Livgarden 1953/55 og
var på Hammerum Landbrugsskole 1956/57. Han havde forskellige
pladser på landet og var bl.a. forvalter på "Baungaard" i
Vejen, inden han den 1/3 1961 overtog sin fødegaard "Gammelgaard" efter sin far. Siden overtagelsen har han tilkøbt yder
ligere ca. 20 tdr.land, så gården nu er på ca. 60 tdr.land.
Han er formand for borgerforeningen, i bestyrelsen for Venstre
vælgerforeningen og gruppefører i hjemmeværnet.
Aase Andersen Commerou er udgået fra Arnborg skole og uddan
net ved husgerning.
Beres børn! a. Tina Troelsen f. 15/5 1963 i Arnborg
b. Tait Marinus Troelsen f.15/2 1967 i Amborg.
2.VIII.E.4.
Birthe Henneberg Troelsen er født i Amborg den 29/3 1935 og hun
blev gift sst. den 16/4 I960 med
Vagn Engholm Hansen, der er født i Nr.Jærnløse den 1/2 1927 som
søn af gmd. Anton Hansen og hustru Helga Jensen.
Birthe Henneberg Troelsen gik i skole i Amborg, uddannet som
fodspecialist og siden I960 selv haft klinik.
Vagn Engholm Hansen gik i skole i Nr.Jærnløse, er handelsuddan
net og er nu forretningsfører i Fyns Andels Foderstofforretning
i Svendborg, hvor han har virket siden 1958.
(navnet Engholm stammer fra fødegaarden "Engholmsgaarden").
Han er formand for Svendborg Venstrevælgerforening.
Deres børn!
a. Lau Engholm Hansen f.19/3 1963 i Svendborg
b. Troels Engholm Hansen f.25/4 1965 i Svendborg.
2.VIII.F.
Helga Henneberg Villumsen er født i Brande den 18/9 1899 og hun
døde i Vejstrup den 23/8 1961. Hun blev gift i Zionskirken i Es
bjerg den 5/2 1933 med
Arne Vejby Nielsen, der er født i Dronningborg den 19/12 1897.
Helga Henneberg Villumsen gik i skole i Askær, uddannet ved
husgerning og var på Snoghøj Gymnastikhøjskole, uddannet som
delingsfører og været leder af gymnastik.
Arne Vejby Nielsen gik i skole i Randers, tog realeksamen, var
derefter ved landbruget - og dimitterede Landbphøjskolen. Han
var en tid lagerarbejder og uddeler ved korn-og foderstoffor
retning i Vejen, men virkede iøvrigt som landbrugskandidat.
Deres børn?
1. Bodil Henneberg Vejby Nielsen
2. Knud Erik Henneberg Vejby Nielsen.

2. VIII. Mathias Villumsen
(kaldet Langkjaer)

2, VIII. Tovedine Kirstine
Villumsen

2.VIII.C. Rigmor
Villumsen f. Villumsen

2. VIII. C. 1. Tove
Henneberg Villumsen

2. VIII. C. 2.

2. VIII.C. Johannes
Hcnneberg Villumsen

Else og Sv. Aage Skov

2.V1I1.C.2. Else og Sv. Aage Skovs børn
Munkholm

2. VIII. D. Ville Mathilde
Villumsen

2. VIII. E. Kathrine og Niels P. Troelsen m/børn 1938

2. VIII. E. Maren og N. P.
Troelsen (N. P. Troelsen*
farforirldrc)

2. VIII. E. Kirstine og Troels M. Troelsen (Niels
Peter Troelsen» foraeldre)

2. VIII. E. "Sondergaard" i Arnborg (Niels P.
Troelsen)

2.VIII.E.1. Tage
Henneberg Trodsen

2. VIII. E. 3. "Cammdgaard ' i Arnborg (Troels
M. Troelsen)

2.V1I1. E. 1. Inger og Tage
Trodsens born

2.VIII.E.1. Inger og Tage
Henneberg Troelsen

2. VIH. E. 2. Martha
Trodsen og son

2. VIII. E. 4. Birthe og Vagn
Engholm m/born

2. VIII. F. Arne Vejby
Nielsen

2. VIII. F. Helga Vejby
Nielsen f. Henneberg
Villumsen

2. VIII. F. 1. Bodil og Bent
Aalbaek-Nielsen

2.V1IL F.l.a. Lars
A al bark-Ni c I ser.

2. VIII. F.2. Knud Erik
Vejby Nielsen

2. VIII. F. l.b. Nanna
Aalbaek-Nielsen
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2.VIII.F.I.
Bodil Henneberg Vejby Nielsen er født i Dronningborg den 13/1 1934
og hun blev gift i Bramdrupdam den 4/6 1958 med
Bent Aalbaek-Nielsen. der er født i Ollerup den 27/3 1934 som søn
af højskolelærer Rask Nielsen og hustru Karen Vilna Aalbæk.
Bodil Henneberg Vejby Nielsen gik i skole i Vejen, tog prælimi
næreksamen, var først i huset og på Jarup Højskole i Sydslesvig.
Efter højskoleopholdet var hun igen i huset og på gymnastikhøj
skole, hvorefter hun dimitterede Kolding seminarium som lærer i
1958. Hun var derefter lærer i Oure ved Svendborg i 8 år og er
nu børnehaveklasselærer i Hesselager.
Bent Aalbæk-Nielsen gik i skole i Ollerup og Svendborg og tog
mellemskoleeksamen. Han dimitterede Jelling Seminarium som lærer
i 1955, var derefter lærer ved Brenderup realskole og fra 1958
lærer i Oure, hvor parret netop er flyttet ind i delvis selvbyg
get hus ,
Deres børn?
a. Lars Aalbæk-Nielsen f. 3/5 1961 i Vejstrup
b. Nanna Aalbæk-Nielsen f.20/l 1966 i Vejstrup.
l.IX.
Ole Nielsen er født i Gadbjerg den 14/8 1860 og han døde den
1/9 samme år.
1 oXo
Jens Nielsen Henneberg (Henneberg i 1905), lærer, er født i Gad
bjerg den 31/12 1862 og han døde i Hover den 8/11 1922. Hun var gift
to gange.
1. gang i Kalvslund i 1888 med
Kathrine Sofie Nielsen, der er født i Kalvslund den 23/5 1863 og
hun døde i Givskud den 6/6 1892.
2. gang den 21/10 1897 i Give med
Karen Jessine Jessen, der er født i Lindeballe den 31/8 1867 og
hun døde i Hover den 29/12 1961.
Jens Nielsen Henneberg var den eneste af sin fars sønner som
ikke lærte et håndværk. Hans brødre Ude og Peter, der begge
var lærere,blev først udlært som henholdsvis skrædder og sadel
mager, men Jens gik-efter nogen forberedelse-direkte på Blaagaards seminarium, hvorfra han dimitterede som lær'ér og derefter
ansat ved Riis skole, hvorfra efter nogle års forløb kom til Hover,
hvor han var lærer til sin død.
Kathrine Sofie Nielsen var datter af gmd. Niels Garder Nielsen og
hustru Anna Marie Maskov. Hendes far er født i Skovdallund den
1/7 1827 og han døde i Villebøl den 11/6 1898. Hendes mor er født
i Landkjærgaard i Vonsild sogn den 14/9 1826 og hun døde i Kalvs
lund den 12/7 1909.
(yderligere oplysning om Kathrine Sofie Nielsens forældre er for
gæves søgt, fordi Vonsild kirkebog brændte i 1866, så tiden 1783
til 1866 ingen oplysninger giver).
Karen Jessine Jessen er datter af gmd.Thomas Jessen og hustru
Kathrine.
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Jens Nielsen Hennebergs børn?
Af 1.ægteskab? A. Niels Gudmund Henneberg
B. Johannes Henneberg
C. Marius Maskov Henneberg
Af 2.ægteskab: D. Kathrine Sofie Henneberg
E. Asta Johanne Henneberg
F. Vagn Aage Henneberg
G. Gudrun Henneberg
H. Ruth Henneberg.
3.X.A.
Niels Gudmund Henneberg, lærer, er født i Riis den 6/7 1889 og han
blev gift i Ilved den 23/2 1917 med
Karen Sofie Petersen, der er født i Øster Nykirke den 15/11 1894
som datter af smed og gmd. Mads Petersen. Hun døde d.3/2 1959»
Niels Gudmund Henneberg gik i skole i Riis og Hover og var først
ved landbrug. Han var 2 gange på Ringe Efterskole 1903/04. Han
forberedte sig til optagelse på seminarium hos lærer Jørgensen
i Vrigsted, kom på Jelling seminarium og dimitterede som lærer
i 1910. Han var vikar i Hvejsel i ca.| år, 2.lærer i Ildved,
hvor han var, til han den 1/8 1916 blev førstelærer i Langskov,
hvor han virkede i 40 år, og hvor han nu bor i den gamle skole
bygning som pensionist siden 1956. Han var kirkesanger, medlem
af menighedsrådet og i bestyrelsen for lærerforeningen.
Karen sofie Petersen gik i skole i Ildved og uddannet ved husg.
Deres børn?
1. Helge Henneberg
2. Ib Henneberg
3» Folmer Henneberg
4. Kirsten Marie Henneberg
5. Erling Henneberg.
3.X.A.I.
Helge Henneberg, gmd., er født i Langskov den 14/3 1918 og han blev
gift i Vindelev den 14/3 1945 med
Ester Marie Winther, der er født i Kollerup den 20/7 1919 som datter
af gmd. Christian Peter Winther og hustru Sørine Mathilde Sørensen.
Helge Henneberg gik i skole i Nyborg, Langskov og Ildved og var
på Flemming Efterskole. Han er uddannet ved landbrug, var på
Ladelund Landbrugsskole og forpagtede som 20-årig en gård i Ådal,
hvor han var i 7 år. Ved sit giftemål købte han "Lang ag ergaard"
i Giudsted - 110 tdr.land - og denne gård driver han endnu. Han
er formand for Vrads Herreds Landboforening, formand for Midtjydsk me jeriforening og regionsformand i mejeriselskabet "Danmark",
som han var een af initiativtagerne til oprettelsen af. Han er
vurderingsmand for ejendomsskyld og medlem af skolekommissionen.
Hans mange hverv viser, at han nyder anseelse, men hans største
fortjeneste er vel nok, at han stædigt kæmpede for mejerisel
skabet "Danmark", og at hans ideer med selskabet viste sig at
være rigtige-
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Ester Marie Winther gik i Kollerup skole og var på Salling Ung
domsskole. Hun er uddannet ved husgerniig, har været på Valle
kilde Højskole og Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun har været en
fin gymnast og været leder af forskellige gymnastikhold. Hun er
formand for Vrads Herreds Husholdningsforening, kasserer i me
nighedsrådet og i bestyrelsen for Vesterlund Ungdomsskole.
Deres børn:
a. Uffe Winther Henneberg
) +
b. Eskild Winther Henneberg )
c. Steen Winther Henneberg
d. Jørgen Winther Henneberg
)
e. Niels Christian Winther Henneberg )
3• X • A o 1 • a •
Uffe Winther Henneberg er født i Giudsted den 12/1 1947 og han blev
gift i Ej strup den 20/11 1971 med
Ani Arvad Larsen, der er født i Ej strup den 26/10 1947 som datter
af varmemester Knud Børge Larsen og hustru Lilly Arvad Nielsen.
Uffe Henneberg er stud.agro. og Ani Larsen også studerende.
3 . X. A. 1. b.
Eskild Winter Henneberg er født i Giudsted den 12/1 1947 (tvill.)
og han blev gift i Århus Domsogn den 12/9 1970 med
Hanne Lisa Nielsen, der er født i Ej strup sogn den 16/9 1946 som
datter af arbm. Frederik Nielsen og hustru Ellen Helene Andersen.
Eskild Winther Henneberg gik i skole i Giudsted og er student
fra Th.Langs skole i Silkeborg. Han studerer medicin ved Århus
Universitet.
Hanne Lisa Nielsen gik i skole i Ejstrupholm, tog realeksamen
i Brande og er nu sygeplejerske på Århus Kommunehospital.
De har datteren:
1) Camilla Helene Marie Henneberg f.21/11 1971.
3. X « 1 • A• c.
Steen Winther Henneberg er født i Giudsted 6/8 1949«
Han gik i Giudsted skole, senere i Silkeborg, student fra Sil
keborg og studerer nu medicin i Århus.

3. X. A. 1. d.
Jørgen Winther Henneberg (tvill.) er født i Giudsted den 4/4 1953»
Han gik i skole i Giudsted, 10 mdr.på Bjerre Herreds ungdoms
skole og 8 mdr. på Borris Landbrugsskole. Han er landmand og
skal aftjene sin værnepligt ved Livgarden.
3 • X. 1. A. e .
Niels Christian Winther Henneberg (tvill.) er født i Giudsted den
4/4 1953.
Han gik i Giudsted skole, 10 mdr.på Flemming Efterskole, 10
mdr. på Vesterlund Efterskole og 3 mdr.Borris Landbrugsskole.
Ligesom sin tvillingbror, er også han taget til Livgarden.
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3 • X « 1 • A « 2.
Ib Henneberg. adm.direktør, er født i Langskov den 18/3 1920 og han
blev gift i Aalborg den 27/12 1947 med
Karin Houman. der er født i Sønderho den 4/3 1926 som datter af
overlærer, skibsingeniør Anker Houman og hustru Anna Jepsen.
Ib Henneberg kom allerede ud at tjene, da han var 10 år (hos
sin morfar: Mads Pedersen, kaldet Mads Smed, fordi han var smed
og senere blev gårdmand) i Ildved. Men det blev nu ikke ved
landbrug han fik sin gerning. Han tog realeksamen i Tørring i
1937» adgangseksamen til polyteknisk læreanstalt i 1939 og
dimitterede som cand.polyt i 1945.
I 1942/43 var han formand for studerende maskiningeniører
og var endvidere medlem af det dengang så kendte Akademisk
Skyttekorps. Under aftjeningen af sin værnepligt blev han kor
netelev i 1942/43» men blev afbrudt i sin militærtjeneste ved
tyskernes overfald på den danske hær den 29«aug.1943 og blev
interneret på Ulriksholm slot. Straks efter sin afgang fra
polyteknisk læreanstalt blev han ansat ved Aalborg Værfts Damp
afdeling og var her fra 1945-48. Pra 1948-53 var han ansat i
Tuborgfabrikkernes Kraftafdeling og i 1953 kom han til kraft
varmeværket "I/S Fynsværket" som afdelingsingeniør. Han blev
senere overingeniør og fra l.aug.1972 blev han udnævnt til
administrerende direktør for Fynsværket. Han er medlem af et
betydeligt antal udvalg og bestyrelser og har foretaget ad
skillige studierejser i både Europa og U.S.A..
Ved siden af sit faglige virke er han interesseret i fuldblods
opdræt og er indehaver af et fuldbiodsstutteri i Sanderum tæt
ved Fyns væddeløbsbane. Han har endvidere en større gård i St.
Bredlund ved Giudsted.
Karin Houman har realeksamen fra Aalborg og er uddannet som
teknisk tegner i København. I 1947 blev hun ansat ved Alborg
værft og blev samme år gift.
Deres børn:
a. Ulla Henneberg
b. Jes Henneberg
c. Mogens Henneberg
d. Birgitte Henneberg
e. Karsten Houman Henneberg.
3•X «A.2.a•
Ulla Henneberg. teknisk assistent, er født i Aalborg den 9/10 1948
og hun blev gift i Odense den 25/1 1969 med
Lars Dannesboe, ingeniør.
De har sønnen: Jesper Danne sb oe.

3.X.A.2.b.
Jes Henneberg. stud.ark.,er født i Aalborg 4/9 1949«

3 * X. A • 2 • c •
Mogens Henneberg. stud.tekn., er født den 29/4 1951 i Virum.
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3.X.A.2.d.
Birgitte Henneberg er født i Odense den 12/9 1958, skoleelev.

3.X.A.2.e.
Karsten Houman Henneberg er født i Odense den 11/5 1965«
3.X.A.3.
Folmer Henneberg er født 6/7 1922 og ug. Han er handelsuddannet.

3.X.A.4•
Kirsten Marie Henneberg er født i Langskov den 27/9 1925 og hun blev
gift sst. den 14/8 1948 med
Karl Laurits Dahl, der er født i Harte den 25/5 1921 som søn af
tømrer Marius Dahl og hustru Else Klara Margrethe Christensen.
Kirsten Marie Henneberg gik i skole i Langskov og tog realek
samen i Tørring.Hun er student fra Vejle 1943, begyndte at stu
dere medicin, men opgav efter at være gift.
Karl Laurits Dahl er civilingeniør.
Deres børn: a. Gudmund Henneberg Dahl f.23/1 1949
b. Hans Ole Dahl f. 3/2 1950
c. Lene Dahl f. 10/3 1953
d. Katrine Dahl f. 19/7 1957
e. Else Bibi Dahl f. 2/11 1966.
3 »X.A.5•
Erling Henneberg er født den 12/6 1928, ug., er handelsuddannet og
skuespiller.
3.X.B.
Johannes Henneberg er født i Riis den 19/12 1890 og han døde i
Randers den 17/10 1971. Han blev gift i Randers den 14/10 1916 med
Anna Schjøth. der er født i Skovbølling den 16/3 1893 og hun døde
i Randers den 17/12 1969. Hun var datter af lærer Andreas Schjøth
og hustru Petrine Poulsen.
Johannes Henneberg gik i skole i Hover, udlært som smed og
fortsatte sin uddannelse på maskinistskole i København. Un
der sin uddannelse var han ude at sejle i ca.4 år og blev i
1916 ansat som maskinmester ved Randers Vandværk, hvor han var
til 1931. Han blev da ansat ved El-værket i Randers, hvorfra
han tog sin afsked i 1957, men forblev boende i Randers. Han var
medlem af skolekommissionen, formand for hjælpekassen i Helsted,
kasserer i maskinmesterforeningen og medlem af menighedsrådet.
Anna Schjøth gik i skole hos sin far i Skovbølling og er handelsog kontoruddannet. Hun var først på kontor i Esbjerg, men senere
i Randers.
Deres børn:
1. Ejner Henneberg
2. Gunnar Henneberg
3. Eva Henneberg
4. Andreas Schjøth Henneberg
5. Jens Erik Henneberg.
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3.X.B.I.
Ejner Henneberg er født den 14/7 1917 og ugift.
Han er kontorbud ved Randers sygehus.

3 • X o B « 2.
Gunnar Henneberg. overassistent, er født den 18/1 1920 og han blev
gift i Randers den 25/5 1947 med
Kirsten Signe Nielsen, der er født i Randers den 5/5 1922 som datter
af tømrermester Marius Carl Nielsen og hustru Johanne Cathrine Nielsen.
Gunnar Henneberg gik i skole i Randers og tog realeksamen. Han
kom derefter i handelslære hos fa.Vilh.Nellemann A/S i Randers,
tog handelsskoleeksamen og er nu overassistent i fa.SABROE,Holme
ved Århus. Han aftjente sin værnepligt som C.B.er.
Kirsten Signe Nielsen gik i skole i Randers og tog realeksamen i
1939. Hun er kontoruddannet, har handelsmedhjælpereksamen og har
guldmedalje i Stenografi. Hun er nu ansat ved Vestre Landsdels
kommando i Århus og er medlem af Danmarks Lottekorps.
Deres børn*.
a. Poul Henneberg, f.2/3 1951 - H.F.studerende
b. Vibeke Henneberg f. 2/4 1954 - H-F.studerende
c. Niels Henneberg f. 18/4 1957 - skoleelev.
3.X.B.3.
Eva Henneberg. børnehaveleder, er født i Borup/Randers den 2/9 1921
og ugift.
Hun gik først i Helsted skole og tog derefter realeksamen i Randers
i 1938. Hun er kontoruddannet i forskellige pladser i Randers,
Kolding og Århus og var et år i England i 1947. I 1948/50 på Jydsk
Børnehave-Seminarium i Århus, hvorfra hun dimitterede med eksamen
som børnehavelærer, og derefter stilling i Århus,Brabrand og Vejle
og fra 1957 i sin nuværende stilling som børnehaveleder af børne
haven ”Trøjborg", Aldersrovej 21, Århus. Selv bor hun privat
Slotslyngen 7» Århus.
3.X.B.4.
Andreas Schjøth Henneberg er født i Borup/Randers den 24/11 1931 og
han blev gift i Hammel den 20/4 1957 med
Marv Margrethe Bredgaard Jensen, der er født i Hammel den 11/7 1926
som datter af forstander Mikkel Bredgaard Jensen og hustru Agnes Kri
stiane Kristensen.
Andreas Schjøth Henneberg gik i skole i Randers, tog realeksamen
og dimitterede Th.Langs Seminarium i Silkeborg som lærer i 1954.
Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i 1954/56 og blev i
1956 ansat ved Randers kommunale skolevæsen, hvor han siden 1965
har været skoleinspektør. Han er i bestyrelsen for Danmarks læ
rerforening, formand for Randers lærerforening, leder af vikar
formidlingen i Randers Amt, forstander for Randers Aftenskole og
siden 1970 medlem af Randers Byråd.
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Mary Margrethe Bredgaard Jensen gik i Hammel skole, tog handels
skoleeksamen sst. og dimitterede Winthers Seminarium i Silkeborg
som lærer i 1949. Hun var derefter lærer i Slesvig i ca. 3 år og
siden 1952 ansat ved Randers kommunale skolevæsen, hvor hun siden
1966 har været overlærer. Hun er aktiv indenfor Røde Kors, hvor
hun er sekretær i Randersafdeling en, og spejderleder for Ulveun
gerne i Randers.
Deres børn?
a. Anna Henneberg f. 9/5 1958 i Randers
b. Anders Henneberg f. 23/1 1962 i Randers.
3.X.B.5.
Jens Erik Henneberg er født i Randers den 22/12 1933 og han blev gift
i Hornbæk den 3/4 1958 med
Kirsten Anne Jennesen. der er født i Raasted den 26/1 1933 som datter
af skovfoged Poul Jeppesen og hustru Karen Eleonora Jensen.
Jens Erik Henneberg gik i skole i Randers, udlært som elektriker,
gennemgik videreuddannelse på Århus teknikum og er nu ingeniør med
egen virksomhed i Silkeborg fra 1967. Han aftjente sin værnepligt
ved telegraftr. i København og blev sergent. I 1965 købte han sit
nuværende hus på Grønningen 10 i Silkeborg.
Kirsten Anne Jeppesen gik i skole i Randers, tog realeksamen og
blev kontoruddannet. Hun har handelsskoleeksamen, korrespondent
i Engelsk og er uddannet på TRIFOLIUM.
Deres børn:
a. Jens Henneberg f. 18/12 1958 i Århus.
b. Peter Henneberg f. 10/5 1967 i Silkeborg.
3.X.C.
Marius Maskov Henneberg er født i Riis den 4/3 1892 og han blev gift
i Randers den 17/1 1922 med
Thyra Marie Jensen, der er født i Randers 7/12 1893 og hun døde sst.
den 15/2 1971. Hun var datter af vognmand Peter Kristian Jensen og
hustru Gunhild Olavia Kristensen.
Marius Maskov Henneberg gik i skole i Hover, udlært som skrædder,
var soldat i Århus i 1912 og genindkaldt flere gange under l.ver^
denskrig. Han videreuddannede sig som skræder i London og havde
egen forretning med flere svende i Randers siden 1917. Han har
været medlem af Randers Roklub siden 1918.
Thyra Marie Jensen gik i skole i Randers og er kontoruddannet.
De har datteren:
3.X.C.I.
Agnete Henneberg. der er født i Randers den 19/3 1924 og hun blev gift
sst. den 25/10 1947 med
Poul Malling Olsen, dyrlæge, der er født på Frederiksberg den 1/3 1922
som søn af el-installatør Valdemar Christian Malling Olsen og hustru
Edel Kathrine Hansen.
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Agnete Henneberg gik i skole i Randers, tog realeksamen og blev
student i 1943. Hun er kontoruddannet hos rederiet J.Lauritsen,
har eksamen fra Niels Brock og fra købmandsskolen.
Poul Malling Olsen gik i skole i København, dimitterede landbo
højskolen som dyrlæge i 1946. Var assistent i Rynkeby i ca. 2 år,
derefter i Tørring i 3 år og blev selvstændig dyrlæge i Bredal
i 1951« Han er formand for dyrlægeforeningen i Horsens, formand
for ”Bredebro Kyllinger A/S”.
Deres børn?
a. Lise Malling Olsen f.22/8 1948 i Tørring og ugift.
b. Niels Malling Olsen f.31/5 1950 i Tørring.
c. Kirsten Malling Olsen f. 10/5 1956
d. Lene Malling Olsen f. 30/11 1962.
3.X.D.
Kathrine Sofie Henneberg. lærer, er født i Hover den 12/8 1898 og
hun blev gift sst. den 15/6 1929 med
Helge Rasmussen, kæmner, der er født i Oure ved Svendborg den 14/11
1895 som søn af gmd. Rasmus Peter Rasmussen og hustru Marie Abelone.
Han døde i Oure den 13/11 1968.
Kathrine Sofie Henneberg gik i skole i Hover, var først i huset,
dimitterede Vejle seminarium i 1919 og var derefter lærer, tilsidst overlærer, i Oure.
Helge Rasmussen gik i skole i Oure, kontoruddannet på kommune
kontoret, hvor han endte som kæmner.
Der er ingen børn i ægteskabet.
3.X.E.
Asta Johanne Henneberg er født i Hover den 20/10 1899 og hun blev
gift i Jelling den 25/5 1928 med
Arthur Evald Nielsen, der er født i Hornstrup den 22/10 1900 som
søn af banevogter Niels Kristian Marius Nielsen og hustru Dora
Marine Andersen.
Asta Johanne Henneberg gik i skole i Hover, handelsuddannet i
boghandel og handelsmedhjælper bl.a. ho3 sin læremester i ca.
7 år. Hun har også været i huset på Samsø og haft et ophold
på Grejsdalens Højskole. Hun har specialiseret sig i vævning
på håndvæv og har været på væverkursus i Askov. Hun fremstil
ler de smukkeste håndvævede ting og har ikke mangler på be
stillingsarbejder. Hun bor i eget hus i meget smukke, landlige
omgivelser i Hørup ved Grejsdalen.
Arthur Evald Nielsen gik i skole i Hornstrup, var først ved
landbrug og blev derefter udlært som møller på Lerbæk Mølle.
Den 1/1 1928 købte han huset i Hørup med tilhørende cement
støberi og kom igen til Lerbæk mølle. Da denne mølle blev solgt,
blev han ansat ved Dampmøllen i Vejle - i perioder.
Deres børn?
1. Per Henneberg
2. Birgit Henneberg.
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3.X. E.l.
Per Henneberg (efternavnet Nielsen slettet i 1957) er født i Hover
den 3/3 1929 og han blev gift i Jelling den 10/9 1957 med
Inger Marie Busk, der er født i Tved den 10/9 1931 som datter af
lærer Harald Valdemar Busk og hustru Ane Marie Rasmussen.
Per Henneberg gik i skole i Hørup, er uddannet ved kolonial
og har handelsskoleeksamen. Han var først kommis nogle år, blev
senere assurandør i c.8 år og disponent i en kunsthandel i
Viborg i ca. 7 år og er fra 1/3 1972 ansat som assistent i
boligselskabet •'Viborg".
Inger Marie Busk gik i skole i Ballerum, tog realeksamen i
Thisted og handelsuddannet i Schou's udsalg. I 1953-57 var
hun bestyrer af et udsalg i Herning.
Deres børn: a. Anita Busk Henneberg f.25/7 1958 i Viborg
b. Mette Busk Henneberg f.9?2 1962 i Viborg.
3.X.E.2.
Birgit Henneberg er født i Hørup den 20/1 1937 og hun blev gift i
Jelling den 22/10 I960 med
Preben Riissing Pedersen, der er født i Stjært den 16/3 1935 som søn
Robert Pedersen og hustru Petra Jørgensen.
Birgit Henneberg gik i skole i Hørup og Jelling, var på Askov
Højskole og er uddannet som børnehavelærerinde.
Preben Riissing Pedersen gik i skole i Stjært, uddannet som kon
struktør, var soldat i Haderslev og nu ansat ved Arhus kommunes
skolevæsen.
Deres børn:
a. Pernille Riissing Pedersen f.31/5 1969 i Brabrand
b. Henrik Riissing Pedersen f.27/7 1971 i Brabrand.
3.X.F.
Vagn Aage Henneberg er født i Hover den 3/9 1903 og han blev gift
i Gødvad den 18/9 1932 med
Dela Helene Schmidt Betak, der er født i Horsens den 28/5 1903 som
datter af skomager Julius Schmidt Betak og hustru Kirstine Vilhelmine Marie Nielsen.
Vagn Henneberg gik i skole i Hover, uddannet som bogholder, men
senere gået over i autobranchen og lagerforvalter hos Leyland i
Silkeborg.
Dela Helene Schmidt Betak er uddannet som ekspeditrice i sko
tø jsforrening.
De har sønnen:
1. Jørgen Tage Henneberg f.i Silkeborg den 1/5 1941
og ugift. Han er ingeniør.
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3.X.G.
Gudrun Henneberg er født i Hover den 1/3 1906 og hun blev gift i
Ødsted den 26/2 1933 med
Peter Olav Petersen, der er født i Jerlev den 18/6 1891 som søn af
gmd. Peter Christian Petersen og hustru Birthe Christine Olsen.
Gudrun Henneberg gik i skole i Hover, var først i huset og blev
så uddannet som forskolelærerinde i Odense i 1928. Fra samme år
blev hun lærer i Ammitsbøl og nu småbørnslærerinde i Ødsted Centralskole. Hun var på Vinding Højskole i 1925, er formand for
ungdomsværnet og gymnastikleder.
Peter Olav Petersen gik i Jerlev skole, uddannet ved landbrug,
var soldat i Næstved i 1914 og genindkaldt flere gange under
1.verdenskrig. Han har været på Lyngby Højskole og var hjemme,
indtil han i 1928 overtog forpagtningen af "Vestergaard" i
Ammitsbøl i 8 år, hvorefter han købte gården og driver den endnu.
De har datteren:
3.X.G•1•
Karen Petersen, der er født i Vejle den 23/3 1940 og hun blev gift
sst. med
Ejgon Jørgensen, der er født Jelling den 23/7 1935 som søn af murer
mester Arnold Jørgensen og hustru Jenny Overgaard.
Karen Petersen gik i skole i Ødsted, tog mellemskoleeksamen i
Grindsted og dimitterede Jelling seminarium som lærer i 1962.
Efeon Jørgensen er udlært som murer og tog eksamen som bygnings
konstruktør i Horsens.
Deres børn:
a. Ole Jørgensen født i Vejle den 29/8 1961
b. Mette Jørgensen født i Ørting den 28/10 1964
c. Per Jørgensen født i Ørting den 16/3 1966.

3,X.h.
Ruth Henneberg er født i Hover den 16/5 1911 og hun blev gift i
Tørring den 28/10 1933 med
Tage Ludvigsen Sterun, der er født i Birkerød den 14/6 1910 som
søn af håndværkslærer Mads Sterup og hustru Juliane Ludvigsen.
Ruth Henneberg gik i skole i Vejle, har handelsskoleeksamen
og været på kontor.
Tage Ludvigsen Sterup gik i Birkerød skole, var soldat i Ring
sted i 1933 og tog skovfogedeksamen i 1931«
Deres børn:
1. Dan Sterup
2. Henny Sterup
3. Jens Sterup
3.X.H.l.
.2aQ_Sterup er født i Aakirkeby den 18/1 1940 og gift med
Birthe Munch.
Dan Sterup er lærer i Bodilsker, men ønsker ikke at give yder
ligere oplysninger.
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3.x.H.2.
Henriv Sterup er født i Aaker den 14/9 1943 og gift med
Jürgen Midrel, postbud.

3.X.H.3.
Jens Sterup, født i Aaker den 28/5 1948 og han blev gift i
Østerlars den 14/2 1971 med
Irene Dunker, der er født i Østerlars den 15/6 1950 som datter af
sparekassebestyrer Kaj Dunker og hustru Iris Marker.
Jens Sterup gik i skole i Aaker, udlært som automekaniker. Han
var konstabel ved Bornholms Værn i 3 år, taxachauffør en kort
tid og er nu postbud i Rønne.
Irene Dunker har realeksamen og kontoruddannet.
De har datteren: a. Tina Sterup født 28/11 1971«

De herefter følgende blanke ark er beregnet til indførsel af
nye familiteter, der måtte forekomme, og som det tilrådes at ned
skrive. Sådanne beskrevne ark kan derefter indsættes i slægtsbogen,
hvor familien er omtalt. Det drejer sig f.eks. om fødsler, barne
dåb, eksamensafslutninger, uddannelse, ansættelse, værnepligt o.s.v.
En sådan a jourføring af forefaldende familiebegivenheder vil
blive til glæde for Deres efterkommere generation efter generation.

E.H.Skole.

!.X. Jene Henneberge
fem eeldete børn 1902

i. X. Leerer Jen» Henneberg med ein 2. kone
og børn af begge eegteekaber

J.X.A. Karen Sofie og Niels Gudmund Henneberg
m/børn

i. X. A. I. Ester og Helge
Henneberg

LX.A.l. Konfirmation pl "Langagergaard" i
Gludsted (Helge Henneberg)

3.X.A.I.

Ester og Helge Hennebergs fem drenge

J.X.A. l.a. Ani og Uffe
Henneberg

'.X.A.l.b. Hanne og Eskild Henneberg

J.X.A.Z.b. Jes Henneberg

LX.A.2.C. Karsten Henneberg

3.X.B. 1.

Ejner Henneberg

J. X. A. 2. Karin og Ib
Henneberg (Madrid 1967)

3.X.A.2.C. Mogens Henneberg

Î.X.A.2. Ulla og Lars
Dannesboe og Ullas
søster Birgitte

l.X.A.Z.d. Birgitte Henneberg

J.X.Fi. Anna og Johs. Henneberg m/børnebørn 1966

«.X.B.2. Kirsten og Gunnar Henneberg m/fajnilie

X. B. 3.

Eva Henneberg

3. X. B. 4. Andreas
Henneberg

3.X. B. 4. b. Anders Henneberg

3.x. B. 4. Mary Henneberg
f. Bredgaard

3. X. B. 5. Karen og Jens
Erik Henneberg

3.X. B. 5.

3.X.B.4.a. Anna
Henneberg

Karen og Jens Erik Henncbcrgs b$rn

3.X.C. Thyra Marie
Henneberg

3. X. D. Kathrine og Helge Rasmussen

3.X.E. Arthur Evald
Nielsen

3. X. E. Asta Nielsen

Henneberg

3.X. E. Arthur Evald Nu*bt*n* forseldre

Inger og Pvr
Henneberg

a. X. E. I.

3.X.E. Asta Nichens hus i Hørup

3. X. E. L. Birgit og
Preben Pedersen

i.X.E.Z.b. Henrik Pedersen

X.X. E.2.a. Pernille
Pedersen

