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Slægten fra „Vanggaard”

Niels Hansen Buck og hustru

forfædre og efterkommere

UDARBEJDET I 1967-68 AF
SLÆGTSHISTORISK INSTITUT, VIBORG



Jens Pedersen (Grove)s Epitafium i Set. Olai kirke, Helsingør.
Fra venstre: sønnerne Peder, Anders og Axel, Jens Pedersen (Grove), 
hans 1. hustru med 2 døtre, der døde unge, hans 2. hustru og datteren 
Anne. Af de 5 små børn i skyen er de 3 sikkert de afdøde tvilling^-r 
af 1. ægteskab, Helle, Mette og Maren.



Carl Frederik Grove



Forord

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Slægtshi«to- 
storisk Institutt Viborg, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er foruden kirkebøgerne anvendt fol
ketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og pante- 
protokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og 
jordbøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det 
har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie ~n'.. 
standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter 
kilderne helt - kirkebøger eller andre arkivalier findes ikke - 
eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de 
har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning 
til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende 
sogns kirkebøger undersøgt.
Gamle dokumenter o.l. er afskrevet direkte, dg de fejl m.v., der 
forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den sam
me angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirke
bog, da det fører for vidt at identificere hver enkelt fadder og 
forlover.

Efterslægten er hovedsagelig udarbejdet på grundlag af slægtens eg
ne opgivelser, idet der er rettet henvendelse til alle nulevende 
gifte medlemmer. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved per
sonligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet 
skriftlig henvendelse. Hvor der således er mangler i efterslægts
tavlen, skyldes dette ubesvarede forespørgsler, manglende eller 
forkerte adresser.

Navne og data på nulevende personer er såvidt muligt anført efter 
den pågældendes egen angivelse, og der forekommer derfor tilfælde, 
hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Som ovenfor anført er alle slægtslinier i anetavlen fulgt så langt 
tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder. 
Dette skal forstås således, at man kun har medtaget de aner, hvis 
identitet kan dokumenteres. Det bør dog bemærkes, at der for Edel 
Saltensee’s vedkommende kan opstilles en hypotetisk afstamning fra 
Gorm den Gamle, konge i Danmark i første halvdel af 900-tallet: 



Ifølge historieskriveren Adam af Bremen efterlod kong Gorm sig en 
søn ved navn Toke Gormsen, fader til Nordens første biskop, Odinkar 
den ÆLdre. Over nævnte Toke findes der et sted i Skåne rejst en ru
nesten, hvorpå Toke Gormsen benævnes ”Jarl Vintlandensis”. Denne la
tinske indskrift er af de sagkyndige oversat til Venden (det nuvæ
rende Rygen), hvor siden Jomsvikingeme havde deres faste borge. En 
anden søn af jarlen er formodentlig den fra sagnhistorien kendte 
Palnatoke, der er kendt for sit modsætningsforhold til kong Harald 
Blåtand, og denne har i såfald været en farbroder. En sønnesøn af 
Toke Gormsen menes at være den Toke Jarl, eller Toke Trylle, der op
gives at være fader til den sjællandske stormand Skjalm Hvide, hvis 
fader formodes at være jarl i Danelagen i England, hvor han måske 
fra konens slægt har hentet navnet Skjalm, der forøvrigt er et på 
de tider ukendt navn i Norden. Det er i denne forbindelse værd at 
bemærke den beslægtede endelse i det engelske navn Wilhelm. Endelig 
skal der anføres et forhold, der synes at underbygge Hvideættens 
lige mandlige afstamning fra Gorm den Gamle, nemlig at Skjalm Hvi
des søn Toke Skjalmssøn, skal have ejet og beboet Eskebjerg (det se
nere Scheelenborg) på Fyn, den ø, hvorpå Palnatoke skal have været 
høvedsmand. Slægtslinien fra Skjalm Hvide til Edel Saltensee ser så
ledes ud:

Skjalm Hvide, høvedsmand på Sjælland, såret og fanget i 1062 i sla
get ved Nisaa, høvedsmand på Rygen, Knud Lavards fosterfader, død 
ca. 1113, begravet i Fjenneslevlille kirke, men siden på biskop Ab
salons foranledning ført til Sorø. Han var gift med Signe. De havde 
sønnen

Ebbe Skjalmssøn, der med sine brødre stiftede Sorø Kloster. Død 1150 
og begravet i Sorø. Han var gift mod Rachanild og havde sønnen

Sune Ebbesen, der døde 1186. Var sjællandsk stormand. Han gjorde sig 
kendt ved først at slutte sig til Svend Grathe, som han brød med, da 
han sluttede sig til Valdemar den Store. Han blev snart en af de 
mænd, der stod kongen nærmest. Sune Ebbesen deltog i de store ven
dertog år efter år, og da hans fætter biskop Absalon, blev ærkebi
skop i Lund, blev han at ham forlenet med ”Al Ombud og Styre” i Skå
ne. En samtidig mand, abbed Wilhelm karakteriserer ham med bibelord 
som en besindig mand, mægtig i gerning og ord. Sune Ebbesens eneste 
kendte datter

Gyde var gift med den fra vendertogeneskendte høvedsmand og skibs
fører Oluf Glug til Bavelse, der nævnes i året 1186. Deres datter:



Margrethe var gift første gang med Bo N.N., gift anden gang med 
greve Ernst af Gleichen og tredie gang med Toke N.N. Hun opføres 
som stammoder for den sjællandske adelsslægt Saltensee, blandt 
hvis ætlinge må henregnes den Edel Saltensee, der levede ca. 13oo 
og som var gift med ridderen Niels Eriksen (Gyldenstierne).

Vi udtrykker ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for 
såvel nulevende som kommende generationer.

Viborg i februar 1968.

SLÆGTSHISTORISK INSTITUT



Orientering om bogens brug.

I anetavlerne er alle mandspersoner opfort med lige numre, 
mens hustruens nummer er det efterfølgende ulige nummer. 
En persons far findes ved at gange denne persons nummer 
med 2, hvorved f.eks. ane nr. 4’s far er ane nr. 8, mode
ren nr. 9 - ane nr. 8’s forældre er nr. 16 og 17, ane nr.9's 
foraldre er nr. 18 og 19 etc.

Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af et ægtepar med 
nr. 66 og 67, så halverer man det lige nummer. Barnet er da 
i dette tilfælde en datter, ane nr. 33 gift med ane nr. 32, 
og deres barn er ane nr. 16 gift med nr. 17 etc.



ANETAVLE 
for 

sognefoged Niels Hansen Buck og hustru 
Juliane Marie Albertine Grove

"Vanggård" ved Lejrskov
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"Vanggaard"

I 1906 udgav J.C.B. la Cour sin forste samling"Danske gårde", om
fattende storre landejendomme på over 10 tdr. hartkorn og heri 
finder vi "Vanggaard" i Lejrskov beskrevet således:

"Vanggaard i Lejrskov S., Andst Herred, Ribe Amt. Postforbindelse 
og nærmeste Station i Lejrskov. Tlf. Lejrskov Nr. 3. Gaarden lig
ger 1| Mil fra Kolding. De.ns nuværende Ejer er Hr. M.H. Bech, som 
overtog den 1906. Hr. H.M. Bech er fodt i Seest v. Kolding 1873 
og gift med Marie Buck, fodt paa Ejendommen 1875. Af tidligere E- 
jere kan nævnes Niels Hansen Buch 1843-1892 og Hans Jensen Buck 
1892-1906.
Matr. Nr. 3 a m.fl. af Lejrskov Hartkorn 14 Tdr., 2 Fjdkr. og i 
Alb. Der svares i Tiende c. 8 Tdr. Kom og c. 60 Kr. - I andre Af
gifter svares 15 Kr. Ejendomsskylden er 90.000 Kr. I Brandassuran
ce for Hovedbygningen 11.680 Kr., for Avlsbygninger 23.515 Kr., 
Besætning 20.000 Kr., Inventar 2.800 Kr. og Avl 17.700 Kr. Aarlig 
Ejendomsskyldskat 99 Kr. Bidrag til Amts rep. Kr. 241,94.
Sidste Aars Kommuneskat Kr. 493,50.
Bygningerne er forsikrede if'Den Aim. Brandforsikring for Landbrug" 
Inventar og Avl i "Danmark". Det samlede Areal udgjor 176 Tdr. 
Land, deraf Ager 164,Eng 8, Mose. 2-, Have og Gaardsplads 2 Tdr.Land 
Gaarden drives af Ejeren, der tidligere i 5 Aar har bestyret Gaar
den.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med:
1 Gronjordshavre, 2 Brak eller Staldfoder, 3 Vintersæd, 4 Byg, 5 
Roer, 6 Havre, 7 og 8 Kløver og Græs. 16 Tdr. Ld. er vedvarende 
Græs. Besætningen bestaar for Tiden af 36 Koer, 35 Stkr. Ungkvæg 
og Kalve, 1 Tyr, 2 Fedekreaturer, 7 Heste, 3 Plage og Fol, samt 
9 Faar og Lam.
Sidste Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdes 
ved eget Tillæg og er af blandet Herkomst. Mælkemængden var sidste 
Aar gennemsnitlig c. 6000 Pd. pr. Ko; den leveres til Højrup An
delsmejeri. Det normale Folkehold er:
1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger, 1 Daglejer samt til 
malkning 2 fremmede Arbejdere og i Roer og Host Ekstra Mandskab. 
Vanggaard Hovedbygning, der har to fremspringende Sidefløje med 
takkede Gavle er opfort 1870 i Gotisk Stil og tækket med Skifor. 
Den rummer en Lejlighed paa 11 Værelser. Alle Avlslængerne er op
forte af Grundmur med Straatage."



Til ejendommen hører to arbejderhuse.

I Forstander Hansens "Større Danske Landbrug", udk. 1936 findes 
"Vanggaard" også beskrevet. Her oplyses, at ejeren stadig er M.H. 
Beck.
Gårdens areal er nu 92,9 ha. Heraf 89 ha. ager, 2,5 skov og 1,4 
have og gårdsplads. Jordernes bonitet bestemmes således: 64 ha. 
lermuld på lerunderlag og 25 ha. sandmuld på sandunderlag. Terræ
net er ret jævnt og kultur og godningskraft god. Besætningen be
står af:
40 malkekoer, 1 tyr og 40 stkr. ungkreaturer, der er af rød dansk 
malkerace. Endvidere er der 7 arbejdsheste. For tiden 4 tillægssø
er, men ingen fedesvin. Gården har kort til 105 svin årlig og der 
holdes 4 får og fjerkræholdet er ca. 200 høns.



Buch

Tilnavnet Buch (Stavemåden varierer fra Buk, Buck, Buch, Bock og 
til Bok) har igennem de sidste 500 år haft stor udbredelse i egnen 
omkring Kolding. Vidtgående undersøgelser synes at påvise, at 
slægtsnavnets første bærere har boet i landsbyen Nagbol i Skande- 
rup sogn ved Kolding.
Her boede der nemlig på Kong Christoffer af Bayerns tid en nand ved 
navn Jep Buck, der faktisk kan dokumenteres som den egentlige stam
fader for tusindtallige efterkommere og bærere af Buch-navnet. En 
gren af hans efterslægt finder vi fra midten af 1600-tallet i Skæ- 
rup ved Vejle og et medlem af denne forgrening, nemlig Hans Hansen 
Buch, født 1720 i Skærup,blev gift med Maren Poulsdattcr, enke ef
ter selvejerbonde Laurits Eriksen i Rugsted. Denne begivenhed blev 
årsag til, at Buch-navnet ved opkaldelse blandt Maren Poulsdatters 
datterborn i Lejrskov vandrede fra Hans Hansen Buch i Rugsted til 
hans steddatters son Hans Jensen Buch, der er født i 1772 i Lejr
skov. Hans Jensen Buch’s moder Johanne Lauritsdatter har sikkert be
tragtet stedfaderen Hans Hansen Buch som sin rigtige fader og har 
derfor ganske naturligt ladet ham opkalde ved son nr. 2.
Dette er altså forklaringen på Lejrskov-Buch-'-ernes forbindelse med 
de”ægte” Buch'er der på egnen. Med denne baggrund for øje følger 
hermed en beskrivelse af sognefoged Niels Hansen Buck på Vanggård 
ved Lejrskov og Hustru Juliane Marie Albertine Grove, samt en ud
redning af deres forSlægt og afstamning:

Niels Hansen Buck 2.
gårdmand og sognefoged i Vanggård ved Lejrskov, er født den 20.au
gust 1824 i Lejrskov og han døde den 26. oktober 1896 sst. 
Umiddelbart efter fødslen blev han døbt hjemme og fik derpå dåben _ 
konfirmeret ved fremstilling i Lejrskov kirke den 10. oktober s.år. 
Ved denne lejlighed var nærværende som faddere:
Adrian Iversen, Anders Jørgensen, Niels Thomasen, Sophie, Magister 
Ejlers samt Karen Hansdatter, alle fra samme sogn. At Niels Hansen 
Buck og hans slægt har nydt stor anseelse får vi bekræftet derved, 
at han den 28. oktober 1858 holdt bryllup med selve velærværdig Hr. 
Pastor Groves datter fra Lejrskov, nemlig:

Juliane Marie Albertine Grove 3.
- At en præstedatter blev gift med en gårdmandssøn var endnu på de 
tider noget ret usædvanligt -. Hun er født den 11. oktober 1835 i
V. Torslev Præstegård, hvor faderen dengang virkede.



Ved hendes dâh var faddere: Madame Marie Johanne Georgia Grove af 
0. Hornum, der holdt hende, frk. Georgia Christine Fiedler af Bas
næs, der gik hos, pastor Johan Emanuel Grove fra 0.Hornum og ba- 
tallionskirurg Hans Christian Grove fra Randers.

Aftægtskontrakt
oprettet mellem gårdmand Niels Hansen Buck, Lejrskov (Aftægtsyder) 
og hans moder Mette Nielsdatter og søsteren Maren Buck (Aftægtsny
dere) .

I. Saalænge Aftægtsyderens Moder finder sig tilfreds, nyder hun 
hos Qaardens Ejer fornoden og anstændig Husrum, Fode, Klæder, Sen
gelin, Varme, Vask og Opvartning alt forsvarligt, men naar hun ik
ke længere ønsker at nyde hendes ophôld paa en saadan Maade bort
falder hvad der er bestemt, og istedet for rykker hendes for Livs
tid, hvad der i den følgende Pagten er bestemt, hvormod bemærkes, 
at Aftægten skal betales forud.

II. Aftægtsryderen beholder til Afbenyttelse en hende nuhavende So
vekammer, med fri Adgang til Gaardens øvrige Lejlighed, men kan 
hun ikke hermed finde sig tilfreds, skal Gaardens Ejer give et 
Sted paa gaardens Ejendom, hvor hun ønsker det, og der lade opføre 
et Hus, 5 fag nyt grundmuret, med en udvendig Størrelse af 10 Alen 
og med en passende Højde, hvorfor Huset i alle dele skal opføres 
forsvarligt i Et og Alt, saaledes som Aftægtskontrakten forlanger 
det. Aftægtsboligen holder Gaardens Ejer forsvarlig ved lige.

III. Til Ildebrændsel leveres Aftægtskonen hvert Aar 20.000 grave
de Torv, af forsvarlig Beskaffenhed, hvilke Torv Gaardens Ejer i 
rette Tid røgter og i tor Tilstand hjemkorer til Gaarden, inden 
hvert Aars 1. August, hvorfor samme indsætter i et tort Aflukke, 
som Gaardens Ejer hertil afgiver.

IV. Daglig leveres Aftægtskonen 2 Kander sød nymalket Mælk, hver 
Morgen.

V. Til brug paa Aftægten er Aftægtskonen herettiget af Gaardens 
Effekter at udtage, hvad Hun befinder fornoden Indbo, hvilket I 
Sengeklæder, hvilket Alt ved Hendes Død falder tilbage til Gaar
dens Ejer.



VI. Aarligt betaler gaardens Ejer til AftægtskonenH.2 Rbd., der 
erlægges ned halvdelen 1. Mai og 1. November.

VII. Aftægtskonen er berettiget at flytte andet steds hen, men saa 
skal Ejeren aarligt betale hende 160 Rbd., ned halvdelen hvert 1. 
Mai og 1. November, hendes udtagne Effekter medtages ved Flytning, 
dog kun til Brug. Aftægtskonen er ikke berettiget at flytte tilba
ge til gaardens Ejer igen.

IIX. Aftægtskonens datter Maren Buck skal Gaardens Ejer hendes 
Livstid give forsvarlig Huslye, Fode, Klæder, Sengelin, Varme, 
Vask og Opvartning, forst naar hendes Moder er dod, koste og lon- 
ne en skikkelig Pige til hendes Opvartning. Finder Maren Buck og 
hendes Værge sig ikke tilfreds ned den Behandling hun gives i Gaar
den, kan Hun flytte andet steds hen og gaardens Ejer skal da Aar- 
lig betale for hendes Underholdning 176 Rbd., der erlægges ned 
halvdelen hver 1. Mai og 1. November og erlægges forud. Ved Flyt
ningen leverer gaardens Ejer hende en forsvarlig Sengsklædning.

IX. Saalænge Maren Buck opholder sig paa Gaarden, skal gaardens 
Ejer, koste og lonne en skikkelig Pige til hendes Opvartning.

X. Naar Aftægtskonen eller hendes Batter ved Boden afgaar, bort
falder den til enhver især bestemt Aftægt og lader gaardens Ejer 
Bem hæderlig og anstændig Begrave efter Egnens Skik og Brug.

XI. Til Sikkerhed for Opfyldelse af denne Kontrakt pantsætter Af- 
tægtsyderen med Prioritet næstefter 640 Rbd, der som ifolge skode 
af Bags Bato tilhorer Ejendom Matr. Nr. 3a og 4a Lejrskov By og 
Sogn, staaende for hartkorn, Ager og Eng 13 Tdr. 10 Skpr. 2 Fdk.
1 Alb., med de dertilhorende Bygninger, Jord, Avl, Afgrode, Gjod?t 
ning og Gaardens Besætning af Losore.
XII. Bet stemplede Papir til denne Kontrakt er beregnet af tvende 
Afgifter, som aarlig skal erlægges i Tilfælde af Flytning, nemlig: 
Til Aftægtskonen 160 Rbd. til hendes Batter 176 Rbd. er 336 Rbd. 
som 5 Gange beregnet bliver 1680 Rbd. Begravelserne 80 Rdr., Af- 
tægtsboligens Opforelse 340 Rbd, ialt 2100 Rbd.

XIII. Aftægtsboligen skal være i en anstændig beboelig Stand. Til 
Bekræftelse under Navn og tvende Vidners underskrifter, idet slut
telig bemærkes at: Gaardens Ejer befordrer Aftægtskonen: Huh'havc:- 
efter sit Ønske Ret til og til og hjem Kjøbested, eller hendes 
Familie til og hjem, sognets Kirke.
Lejrskov den 2den Februar 1852, som Aftægtsyder Niels Hansen Buck, 
som Aftægtsnyder: Mette Nielsdatter som laugsværge Niels Thomsen, 



som Værge for Maren Buch C.J. Poulsen. Til Vitterlighed:
L. Sorensen, Frederik Sorensen, - læst under Andst og Slaugs Her
redsret den 24. Februar 1852.

Hans Jensenl Buck 4.
der som nævnt er opkaldt efter moderens stedfader Hans Hansen Buck 
i Rugsted, er fodt 1772 i Lejrskov og han dode den 9. juni 1844 
sst. Hans dåb fandt sted den 17. juli 1774 i kirken, hvor Karen 
Bogvad i præstegården holdt ham over dåben og Hans Andersens kone 
fra Lejrskov gik hos. Andre nærværende faddere var: Hans Buck i 
Rugsted, Knud Jeppesen og Johan Jeppesen hos Hans Andersen, begge 
fra Lejrskov.
Omtrent samtidig med moderens dod holdt Hans Jensen Buck trolovel
se med

Mette Nielsdatter 5.
fra Brondsted, Gaverslund sogn, og vielsen fandt sted den 2. ok
tober 1804 i Gaverslund kirke. Hun er fodt 18. januar 1779 og hun 
dode 27. december 1852 i Lejrskov. Hendes dåb fandt sted den 22. 
januar 1779 i Gaverslund kirke og Poul Pedersens pige Anne Olufs- 
datter i Brondsted holdt hende over dåben.

"Underskrevne Jens Knudsen, Selvejerbonde af Lejrskov Bye og Sogn, 
Ribe Amt, Kiender og hermed for alle vitterliggior at have solgt 
og afhændet, ligesom ieg og hermed fra mig og mine Arvinger bort- 
skioder og aldeles afhænder til min kiære Son Hans Jensen Buck, 
paamelte Lejrskov Mark og hans Arvinger folgende mig efter Skiode 
af 30.1.1783, udstædt af Poul Thomsen i Lejrsko.v samt Tinglæst og 
protocolleret inden Anst. Slavs Jerlef og Brusk Herreders Ret d.
24. Juni s.Aa., tilhorende Ejendomme, neml.:
1. En Agerlod, beliggende osten Byen, Laaden kier og Dyrdal kaldet 
paa Lejrskov Mark i Lejrskov Sogn, Anst Herred og Ribe Amt, og 
grændser bemelte Ejendom med den sondre Side til Præstegaardens Lod, 
med den nordre Side til Byens fælles Torvemose og Bertel Winds Lod 
og med ostre Side til den Lod, som Jorgen Pedersen af Asbolgaard har 
kiobt.
2. En Hauge Stenmay kaldet, beliggende ved Noesgaards Mark, græn- 
sende den sondre Side til bemelte Kiobers Hauge, og med Norreside 
til Fælleden og med den ostre Side til Hans Jensens Hauge.
3. Tre Skifter Torveskiær udi Kiærs Mose, nemlig de 3 esterste Til



lige ned alle de paa bemelte Ejendomme staaende og værende Bygnin
ger eller son samme maatte tilhore. Samtlige forbemeldte Ejendomme 
er ansat for Hartkorn Ager og Eng: 1 Td. 5 Skpr. og da min Son Hane 
Jensen Buck herfor har betalt mig den accorderede Kiobesumna 430 Rd 
skriver fiere Hundrede og tredive Rigsdaler, saa kiendes og herned 
for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Bel, Ret eller Rettig
hed at have til eller udi bemelte Ejendomme med Bygninger og Hart
korn, men samme skal og forblive tilhorende min Son Hans Jensen 
Buck og hans Arvinger til bestandig Ejendom, tilligemed alle de 
Rettigheder og Herligheder, som samme maatte være eller blive til
horende, og som de maa gjore dem saa nyttig, som de bedst vod vil 
og kand, da jeg skal hjemle dem samne og undestaae efter Loven for 
af Vandhiemmel. Slutte lig folger det af sig selv, at bemelte min 
Son Hans Jensen Buck betaler alle Skatter og Paabud af bemelte E- 
i endorme saavel ordinaire som extraordinaire uden nogen Udgift for 
mig og uden at jeg deri havder den mindste Del af hvad Navn nævnes 
kand. Og maa dette mit udgivne Skiode til Tinge læses og protocol- 
leres uden mig derfor Kald og Varsel at give. Dets til Bekræftelse 
under min Haand og Segl og tvende Vitterligheds vidners Underskrift 
til Vitterlighed. Datum Leirskov den 3die Januarii 1803.
Jens Knudsen med paaholden Pen.”
(Anst m.fl. Herreders Skifte- og Panteprotokol 1798-1805).

De ham i ovenstaaende tiiskodede ejendomme sælger Hans Jensen Buck 
igen ved skode af 10. september 1811 til Niels Nielsen i Lejrskov 
for en sum af 800 Rdr. Det bemærkes, at sælgeren skylder 600 Rdr. 
i pantegæld til landinspektoren.

Conrad Hauser Grove 6.
der er fodt den 7. august 1803 i Kobenhavn og som dode i Lejrskov 
den 16. oktober 1879 blev i 1820 student fra Kobenhavns Borgerdyds 
skole, tog 23. april 1827 teologisk eksamen med 1. karakter og kos 
fra den 4. juni 1834 til V. Torslev menighed som sognepræst. Den 
1. januar 1839 blev han kaldet til præst for Trige-Ølsted menighe 
der, hvor han var indtil han den 20. august 1852 blev ordineret £. . 
præst for Lejrskov og Jordrup menigheder.
Conrad Hauser Grove blev gift den 18. november 1834 i Kobenhavn n :1

Frederikke Cathrine Fiedler 7.
der da var enke efter dr. phil. Johan Georg Theodor Gliemann, Ful



EOs fader. Canrad Hauser Grove EOs moder, Frederikke Katrine Fiedler



mægtig i Rentekammeret* Hun er fodt den 27. april 1804 i Kobenhavn 
og hun dode den 16. januar 1877 i Lejrskov.
I ægteskabet var der to sonner og en datter.

Jens Knudsen 8.
der var gårdejer i Lejrskov sogn og by, er fodt 1750.
"d. 50. April dobt fra Egholt Knud Faarkrogs barn, kaldet Jens, 
baaren af Anders Faarkrogs Kone i Lejrskov, Faddere: Jens Jensen af 
Ejstrup, Jens Knudsen og Peder Knudsen af Egholdt, Karen Simonsdat
ter og Anders Lauritsen sst.”

Johanne Lauritsdatter 9.
et dodt den 27. marts 1804 og hun blev begravet den 2. april, 62 år 
gammel.
”Anno 1742, Fastelavns Sondag læst over Laurs. Eriksens Daatter Jo
hanne af Kurigstcdzholt af Susanne Jorgensdatter af Vif, Faddere 
Jens Eriksen af Tudvad, Mads Eriksen af Boerlev, Soren Madsen af 
Vesterby, Thomas Jorgensen af Ødsted og Mads Pedersens hustru sst.” 

I den bevarede folketælling 1787 finder vi under Lejrskov folgende: 
Jens Knudsen, 60 Aar, gift 5die gang Bonde og Gaardbeboer, 
Johanne Lauritsdatter, 50 Aar, hans Kone
Hans Jensen, 15 Aar, en Son
Knud Jensen, 7 Aar, en Son 
Laurits Jensen, 5 Aar, en Son 
Anders Sorensen, 25 Aar, Tjenestekarl 
Margrete Pedersdatter, 25 Aar, Tjenestepige.

Jens Knudsen var forst gårdfæster i Egholt, og herom siger Resolu
tionsprotokollen for Koldinghus Rytterdistrikt 1755-1749:

”22. Marts 1749, Jens Knudsen i Egholt soger Fæste paa Jens Peder
sens formedelst tilslagen Vandheld paa hans Bæster og derover i ge- 
raadne slette Tilstand for ham afstandne 1/5 part Gaard, skyldende 
af Hartkorn No. 5, Agger og Eng 2 Tdr. 6 Skpr. og 2 Alb. Bygningen 
bestaar af 50 Fag i nogenlunde Stand, har til Besætning 5 Bæster, 
1 Koe, 2 Kalve og 5 Faar. Resten af Besætningen anskaffer Fæsteren 
selv.” Fritaget for Indfæstning.
Den 25. Maj 1766 får -* Jens Knudsen skøde på- sin ifæste havende 
gård i Egholt af Georg Jacobsen Tjørnelund på Røygaard for en sum 
af 157 rdr. 1 mk. og 8 skill.



Længe herefter bliver Jens Knudsen ikke boende i Egholt, for den 
14. maj 1771 får han læst og protokolleret et auktionsskøde på går
den Matr. nr. 1 i Lejrskov, hvorefter han flytter ind på denne. 
Denne gård forblev herefter i samme slægts eje ca; 200 år. Jens 
Knudsen havde erhvervet den som højstbydende ved den afholdte auk
tion den 7. februar 1771, 954 Rdr. Gårdens hartkorn var 5 tdr. 2 
skpr., og den betegnedes da, som si. selvejerbonde Jens Madsen og 
hus torus fradøde gård i Lejrskov.

Niels Hansen 10.
der ligesom faderen var fæster af Ryttergården, matr. 8 i Brøndsted, 
blev født på gården 1742 (kirkebogen mangler) og døde 40 år gammel. 
Han blev gift ca. 1764 med

Maren Pedersdatter 11.
der er født 1739 i Lildballe.
"12te April (39) døbt Peder Madsens Datter Maren af Lildballe, fad
dere: Christen Hansen, Gyde Andersen, Anne Nielsdatter af Lildballe. 
og Johanne Bertelsdatter, Degnens Hustru". (Eltang kirkebog).

Maren Pedersdatter havde kun i 6 uger siddet i enkestand, da hun 
den 16. april 1782 holdt trolovelse med ungkarlen Peder Thomsen 
fra Andkær og efter god gammel 3kik stod brylluppet 2-3 mdr. sene
re, nemlig den 5. juli 1782 i Gaverslund kirke.
3. juli 1764 overtager Niels Hansen fødegården matr. 8 i Brøndsted 
efter faderen Hans Nielsen, der afstår på grund af armod og svag
hed. Gårdens bygninger består da af 30 fag bygninger og de betegnes 
som værende i slet tilstand. Besætningen er på 4 heste og 4 køer.

Carl Frederik Grove 12.
søofficer og admiralitetsdeputeret, er født den 29. januar 1758 i 
København (Holmens) og han døde den 11. november 1829 sst. Han' 
blev gift den 16. december 1790 i Trondhjem med

Gedsken Catrine Nordahl 13.
der er født den 18. april 1765 i Trondhjem og som døde den 25. ja
nuar 1827 i København.
Carl Fr. Grove blev kadet 1768 og sekondløjtnant 1776. Haiblev ud
dannet i pasning af søure og astronomi på Observatoriet i København 
og sejlede 1782-83 med fregatten "Prøven", der ført af kaptajn P. 
Løvenørn gik til Vestindien, for at anstille forsøg med de Armandske 
søure.



1784 var han med til at stifte Søeleutnantselskabet og samme år blev 
han premierløjtnant; 1786 deltog han i Løwenøms ekspedition til 
Østgrønland, som fører for jagten "Den ny Prøve0, og da ekspeditio
nen måtte anses for mislykket, afgav han i havn jordkommandoen over 
jagten til løjtnant Egede og rejste hjem sammen med Løwenørn. 1787- 
88 og 1790-99 foretog han i forbindelse med landofficererne N.A.Vi
be og B. Aubert en opmåling og kortlægning af Norges kyst fra Trond- 
hjem til den svenske grænse - en strækning på mere end 200 mil og 
samtidig udarbejdede han farvandsbeskrivelse; For det fortrinlige 
arbejde han her udførte modtog han kongens anerkendelse og en grati
fikation. 1789 forfremmedes han til kaptajnløj tnant og 1797 til kap
tajn. 1801 beordredes han til i anledning af krigen med England at 
udtage skibe i Norske havne til defensionskrydsere og til selv at 
tage kommandoen over disse. Han blev ligeledes medlem af kommissio
nen for Norges Sødefension. 1803 blev han afskediget af Søetaten 
og udnævnt til Civildeputeret i Admiralitets og Kommisariatskoilegi- 
et, samt Generalkrigskommisær.
Han indtrådte efterhånden i forskellige bestyrelser og under krigen 
med statsbankerotten og i genrejsningstiden gjorde han et stort ar
bejde ved styrelsen af Søetatens finanser. 1810 blev han ridder og 
1826 Dannebrogsmand.

Chr. Frederik Fiedler 14.
sukkerraffinadør i København samt ejer af herregården Basnæs, er 
født den 23. maj 1775 i København og han døde den 23. august 1829 
på Basnæs. Han blev gift den 27. december 1801 i København med 

Juliane Marie Sporon 15.
der er født den 23. september 1781 i København og som døde den 3. 
januar 1837 i Basnæs.

Knud Hansen Faarkrog 16.
gårdfæster under Koldinghus Rytterdistrikt i Egholt, Lejrskov sogn, 
er født ca. 1685 i Lejrskov og han døde i.1762 i Egholt.
Præsten skriver: °19. 12. 1762 bl. Knud Hansen Faarkrog begravet, 
78 Aar og 6 Mdr. gi., levet med sin Kone i Ægteskab 52| Aar, besad 
Gaarden i 48 Aar." 
Han blev gift med

Kirsten Knudsdatter 17.
er født ca. 1690 i Asbøl i Lejrskov sogn og hun døde 1776. 



”24. Sønd. e. Trin. 1776 blev Kirsten Knudsdatter, sal. Knud Faar- 
krogs Enke, 87 Aar gi. begraven".

Laurits Eriksen 18.
selvejerbonde i Rugsted, Ødsted sogn, er født 1706 i Tudvad og han 
døde 1745 i Rugsted. Dåben fandt sted den 21. januar 1706 i kirken 
i Ødsted. Præstekonen holdt ham over dåben. Faddere var: Thomas 
Christensen af Vilstrup, Søren Nielsen af Meisling, Michel Andersen 
af Bolling, Jens Sørensen af Høllund og Søren Jeppesen af Tudvad.

Maren Poulsdatter 19.
er født ca. 1. januar 1716 i Ødsted og hun døde 1795 i Rugsted og 
blev begravet den 7. marts.
Dåben fandt sted den 18. januar 1716 i kirken og hun blev båret af 
præstens kone. Faddere: Niels Mogensen af Jerlev, Niels Sørensen i 
Outrup, Michel Skrædder i Ammidsbøl, Christen Pedersen i Ødsted og 
Jacob Haurs Hustru i Starup.

Hans Nielsen 20.
Fæster af Ryttergården, matr. nr. 8 i Brøndsted, Gaverslund sogn, 
er født 1714 i Brøndsted og han døde 1791 sst.

1736 fæster Hans Nielsen halvdelen af fødegården i Brøndsted efter 
stedfaderen Peder Hansens ønske. Gården er i dårlig stand og bygnin
gerne er kun i 3 fag salshus og 9 fag udhus. Besætningen er på 2 
heste, 2 køer, 2 ungnød og 6 får. I 1740 overtager han den anden 
halvdel efter stedfaderen og i denne del er der 16 fag hus, dog i 
slet tilstand. Hans Nielsen var gift med

Abigael Jørgensdatter 21.
der er født 1707 i Brøndsted.
"Dom 16. post Trinit. 1753 blev Hans Nielsens Hustru Abigael Jørp • •• 
gensdatter af Brøndsted, 46 Aar gl. 1 md. begravet."

Peder Madsen 22.
Der var ryttergårdmand i gården matr. nr. 1 i Lildballe, Eltang 
sogn, er født ca. 1690 i Tovlov og han blev begravet den 17. febru
ar 1765 .i Lildballe.

"Anno 1722 d. 16de Aprilis blef Karen Simonsdatter af Dons trolof- 
vet til Peder Matzen af Lildballe og copuleret den 23.de Juni næst
efter i Almind Kirke".

23.de


Karen Simonsdatter 23.
er født ca. 1697 i Dons (Kirkebogen mangler) og hun døde ca. 1755 
i Lildballe, - indførsel om hendes død er forgæves søgt.

Den 9. april 1722 fæster Peder Madsen fra Tovlov Nebel (sikkert 
tjent hos broderen Hans Madsen) en gård i Lilballe, som Poul Andersen 
oplader for ham. Gaardens Hartkorn er 5 Tdr. 3 Skpr. 1 Fjdkr. og li 
Alb. 1756 afstår han den til sønnen Mads Pedersen, der 1765 køber 
den til selveje for 120 rdr. pr. td. hartkorn. Peder Madsen og hans 
broder Hans Madsen i Tovlov Nebel er sikkert født i Lildballe som 
sønner af den Mads Nielsen, der 1664-1681 sad på gården matr. nr.5 
Lildballe (Hartkorn 5 Tdr. 3 Skpr. 1 Fjdkr. og 2 Alb.) og hvis enke 
Karen giftede sig anden gang med Christen Pedersen» gårdens næste 
fæster.

Johan Christian Grove 24.
etatsråd, og bosat i København, er døbt den 21. december 1713 i Kø
benhavns Trinitatis kirke, og han døde den 9. oktober 1784 sst. 
Han var gift med

Mette Æreboe 25.
der er født 1733 i København og som døde den 27. september 1789 sst.

Johan Chr. Grove kom 18 år gi, i tjeneste hos sin senere svigerfa
der, Notarius publicus Rasmus Æreboe, hvem han tjente for dreng og 
skriverkarl i 3i år. Senere blev han fuldmægtig i 3. divisions Myn
sterskriverkontor, 1759 registrator ved Generalkommissariatet, 1769 
Mynsterskriver, 1772 Departementssekretær i Admiralitets- og Kommis- 
sariatskollegiet og 1779 Etatsråd. Med sin hustru blev han stamfa
der til en sjælden dygtig efterslægt. 1771 fik han skattefrihed"for 
sine 7 Sønners Skyld", og ikke mindre end 4 sønner og 6 sønnesønner 
var søofficerer, bl. deres descendens var Orlogskaptajn, Marinemini
ster H.H.S. Grove, hvis sønner var Arkivar G.L. Grove og Kammerher
re, Kommandør P.A. Grove, samt Viceadmiral G.F.W. V/risberg.
På Mette Æreboes kiste stod der: "Staten skylder hende ni Borgeres 
Opdragelse". De ni sønner blev alle embedsmænd. Blandt døtrene var 
admiral Richelius Oldemor, Etatsrådinde Cathrine Marie Bang, født 
Grove.

Peder Tønder Nordahl 26.
der er justitsråd og præsident for Magistraten i Trondhjem er født 
den 14. december 1727 ved Drammens Toldsted som søn af kammerråd, 
forstamtskasserer og tolder Knud Nordahl og Giertrud Irgens. Han 



døde den 21. september 1788. 1745 blev han student fra Kristians- 
sand skole og 1746 tog han Baccalaus graden.1748 bestod han teolo
gisk eksamen, hvorpå han lagde sig efter jura. 1756 afkøbte han ju
stitsråd Peter Pehmann præsidenttjenesten i Trondhjem, blev 1767 
medlem af det kongelige Norske Videnskabs Selskab og 21. april 1774 
inspektør ved De Angeske Stiftelser. Hans efterladte bogsamling 
(trykt fortegnelse) bortsolgtes ved auktion 1790. Han blev gift den 
26. juli 1753 med

Birthe Johanne Jacobsdatter Pyrstenberg 27.
der er født 1720, ant. i Bergen, som datter af prokuratoren (Poul) 
Jacob Fyrstenberg og dennes hustru Inger Wrangel, Hun døde den 13. 
december 1794.
Peder Tønder Nordahl er kendt for en del publikationer,som han frem
kom med gennem årenes løb i forskellige tidsskrifter, bl.a. i "Mi
nerva” .

Caspar Friderich Fiedler 28.
er født 1744 i Sacksen, var 1773 Gevürzhandler, 1793 glashandler og 
1795 direktør for Københavns Brandforsikringsselskaber. Han døde 
den 1. december 1811. Han var gift med

Cathrine Sophie Preisler 29.
og vielsen fandt sted den 14. maj 1773. Hun er født den 31. marts 
1756 og hun døde den 25. juni 1788. Hun var datter af Jacob Chri
stian Preisler og hustru Dorothea Cathrine Nesse. Den 10. december 
1788 indgik Caspar Fiedler ægteskab med Abel Christine Hammond.

Benjamin Georg Sporon 30.
der er født den 3. september 1741 i Køge døde den 23. marts 1796 på 
Koldinghus og blev begravet i Seest kirke. Han blev gift den 3. ju
ni 1778 i Helliggejstkirken i København med

Beathe Albertine Kofoed 31.
der er født den 12. maj 1755 i København og som døde den 22. sep
tember 1843 i Korsør på tilbagerejse til København fra et besøg hos 
sønnen i Nyborg. Hun er begravet i Tjæreby ved Skelskør.

Benjamin Georg Sporon blev student 1756 fra Køge og tog 1763 teolo
gisk embedseksamen. 1765 blev han Decamus på Kommunitetet og ved 
siden af undervisningen drev han omfattende sproglige og æstetiske 
studier. Som litterær kritiker udgav han anonymt 1767-68 "breve” - 
et angreb på Jacob Baden - der. dog senere blev hans ven. Han deltog 
i den litterære debat under pseudonymet Philokalos og har endvidere 



skrevet salmer, bl.a. "På sit kors i dødens smerte", der stadig be
nyttes. På Høegh Guldbergs anbefaling blev han ansat som hovmester 
for dronning Juliane Marie og arveprins Frederiks pager, og 1773 
blev han informator for kronprins Frederik.
-Sporon havde adskillige Egenskaber, der kvalificerede ham til det
te Hverv: Grundige Kundskaber i flere Videnskaber, sædelig Alvor og 
Pligtfølelse; han tog sig heller ikke Arbejdet let, og til Brug ved 
Undervisningen udarbejdede han en Verdenshistorie og en Danmarkshi
storie samt en Lære i den kristne Religions Hovedlærdomme, der 1779 
blev trykt alene til Kronprindsens Brug og 1780 indførtes i Skoler
ne. Sporon var der til, ligesom Guldberg, bunddansk. Alligevel gjor
de han ikke ganske fyldest; hans Væsen havde, hvad selv hans Verner 
matte indrømme, noget frastødende ved sig - han var pedantisk i sit 
Foredrag og hans Tale var heller ikke altid, som den skulle være* 
Han formaaede ikke at vinde Prinsens Fortrolighed eller Hengivenhed, 
men Guldberg og hans Parti fik større og større tillid til Ham. Da: 
Kronprinsen- den 4. april 1784 blev konfirmeret, havde de raadonde 
sørget for Sporons Fremtid paa bedste Maade, idet han blev udnævnt 
til Kabinetssekretær hos Prinsen, saavelsom til Geheimekabinotssekre- ; 
tær og Chatolkasserer hos Kongen. Da imidlertid Prinsen 10 Dage ef
ter overraskede Hoffet ved selv at gribe Regeringens Tøjler, maatte 
Sporon naturligvis dele skæbne med den Guldbergske Regerings Mænd 
og blev afskediget. Man tilbød ham et Amtsmandsembede, som han dog 
foreløbig ikke ønskede at modtage, hvorefter han med en Pension af 
2000 Rdr. trak sig tilbage til Koldinghus, som efter hans Ønske var 
blevet ham anvist til Bolig. Her levede han en Aarrække som Privat
mand, beskæftiget med Studier, især sproglige og juridiske. For en 
Mand med hans Dannelse og omfattende Interesser, der endog strakte 
sig til Digtekunst og Musik, kunde Tiden ikke falde lang. Efter at 
Hans de Hofmann som Sporon havde Løfte paa at succedere i Kolding
hus Amt, var død, udnævntes han i December 1793 til Amtmand,
Med betydelig Dygtighed, Retfærdighed og utrættelig Taalmodighed i 
sit Forhold til Almuen styrede han sit Amt i lidt over to Aar, ind
til sin Død. Sporon var Medlem af det Norske Videnskabernes Selskab 
og en Tid Præsident i Landhusholdningsselskabet. Titulær Professor 
1771, Etatsraad 1778, Konferenseraad 1783.

Hans Andersen Faarkrog 32.
der døde 1719,var gift med

Sidsel Jepsdatter 33



der er født 1660 og som døde 1738 og blev begravet den 14. marts.

Den 7. juni 1683 optræder der nogle personer på Anst herredsting, 
som utvivlsomt er beslægtet med Hans Andersen Paarkrog i Lejrskov. 
Nævnte dag udsteder præsten, hr. Laurits Aagaard i Gamst på hans 
kones søster, Anne Hansdatter's vegne, et lovbud til hendes nærme
ste slægtninge på en gård i Rovet, som hun har fået skødet på af 
hendes trolovede fæstemand Jes Hansen. Lovbudet gælder Hans Hansen
1 Paarkrog, Jens Hansen sst., Anne Hansdatter, gift med Peder Jep
sen sst., Søren Hansen i Skudstrup, Peder Hansen i Rovet, samt Apo- 
lone Hansdatter, gift med Søren Christensen i Gamst.

Den 22. maj 1719 var der skifte i Boet efter afdøde Ryttergmd. Hans 
Andersen Paarkrog i Lejrskov, der efterlader sig Enken Sidsel Jeps- 
datter, samt børnene: \
Jep Hansen Paarkrog, 33 Aar gi.
Knud Hansen Paarkrog, 24 Aar gi. 
Espen Hansen Paarkrog, 20 Aar gi. 
Niels Hansen Paarkrog, 17 Aar gi. 
Lene Hansdatter, 28 Aar gi.
Anders Hansen Paarkrog, 35 Aar gi.

Jep Hansen Paarkrog paatog sig Formynderskabet for sine umyndige 
Søskende. Paa Skiftet forhandlede man frem og tilbage og enedes 
sluttelig om, at Sønnen Anders Hansen skulle overtage Pæstet paa 
Gaarden (Hartkorn 7 Tdr. og 7 Skpr.)imod at udrede følgende Arvemid- 
ler til sine Søskende: Broderen Espen Hansen skal have 100 Rdr. i 
klingende Mønt, et Stk. Pedekvæg til en Værdi af 6 Rdr. og 4 Mark. 
Saafremt han stadig vil tjene i Pødegaarden skal han aarligt have 
4 Rdr. i Løn - de andre Brødre skal han udrede hver 100 Rdr. Søste
ren Lene, som ikke er ved sin fulde Pornuft skal Anders Hansen Paar
krog skaffe frit Ophold og Underhold af Gaarden hendes Livstid. End
videre skal han svare Aftægt til Moderen, hvilende paa: 2 Skpr.Grøn
land, som Sønnen skal dørke og tilføre Gødning af hendes egen samle
de Gødning, samt pløje, harve og tilsaa. Endvidere 2 Skpr. Hørfrø
land, samt 2 Skpr. Eng i Toften, altsammen tjenende til de to Kvin
ders Livsophold. Endvidere skal de aarligt have i Natura: 2 Tdr. Rug,
2 Tdr. Maltbyg, 1 Skp. Boghvedegryn, 3 Fjdkr. Havregryn. Endvidere 
skal Enken udtage 2 af Gaardens Køer og hvoraf hun og Datteren nyder 
Mælken- 4 Paar af Gaardens Plok, hvor af de nyder Ulden, aarligt et 
fedt Svin, 2 fede Gæs, 4 Skilling til Offerpenge, Salt og Humle for 
1. Rdr., samt 20 Læs Tørv til Brændsel.
(Koldinghus Rytterdistrikts Skifteprotokol 1718-1725).



Knud Nielsen 34.
i Adsbøl, Lejrskov sogn, blivei den 13. januar 1681 stævnet til 
Anst herredsting af præsten hr. Oluf Nielsen i Lejrskov, i anled
ning af, at han indkom i Terkel Hansens hus i Kolding en dag for 
nogen tid siden og der hørte en anden tilstedeværende hr. Peder Ol
denburg fra Vejle udtale, at hr. Oluf i Lejrskov på morderisk vis 
havde overfaldet ham, da han den foregående dag kørte fra Kolding. 
22. september 1681 - Knud Nielsen og Jep Nielsen i Asbøl.

Knud Nielsen var fæster under Koldinghus Rytterdistrikt og han fin
des opført på matr. 1688 sammen med Jep Nielsen, der sikkert er 
hans broder. Gården stod til hartkorn: 9 tdr. og 2 skpr. og de år
lige ydelser var: 1 dir. i penge, 1 ørtug havre, 1 td. smør og et 
brændsvin.
Knud Nielsen er uden al tvivl søn af den Niels Jepsen i Lejrskov 
by, der 1662 og 1664 var besidder af en kongelig majestæts fæste
gård sst., der efter Niels Jepsens død overgik til Hans Andersen 
Faarkrog, hvis søn Knud senere blev gift med Niels Jepsens sønne
datter Kirsten Knudsdatter fra Asbøl - en interessant forbindelse.

Erik Lauritsen 36.
i Tudvad er født 1675 og han døde i Tudvad og blev begravet tirs
dagen efter nedfaste søndag, 1746, 71 år gammel.
Han blev gift med

Johanne Sørensdatter 37.
der første gang havde været gift med Mads Sørensen i Tudvad, der 
begravedes 41 år gammel.
"Mandagen d. 9. April 1742 prædiket over Erik Lauritsens Hustru af 
Tudvad, 68 Aar gi."
Erik Laursen står i kommissionsakterne fra 1726 vedr. selvejergårde 
i Koldinghus amt, opført som ejer af gård nr. 1 i Tudvad.(hartkorn 
7-?^3-l)r Gården var den 13. november 1660 blevet skødet fra gi. 
Peder Jensen i Rugsted og Søren Jensen i Tudvad på egne og hustru
ers vegne til Jens Jensen i Tudvad og hems hustru Else. Det næste 
skøde er udstedt den 7. maj 1717 fra Chr. Nielsen i Vesterby til 
Søren Madsen i Tudvad og Hustru Maren Christensdatter.



Poul Mogensen 38.
Ryttergårdmand i Ødsted, Ødsted sogn, er født ca. 1674 i Høllund 
og han døde 1730 i Høllund og "blev begravet den 12. oktober. Han 
var gift med

Johanne Nielsdatter 39.
der er født ca. 1671 i Ødsted og som døde 1730 sst.

Den 2. august 1730 var der skifte efter Poul Mogensens afdøde hu
stru Johanne Nielsdatter i Ødsted, der efterlod børnene:
Else Jensdatter (Pra 1. ægteskab med Jens Jensen Bunde, der døde i 
1709 i Ødsted) - gift med Jørgen Haar i V. Nebel.
Else Poulsdatter. 20 år gi.
Maren Poulsdatter, I4 år gi.

Døtrene tillægges hver 100 rdr., en seng så god som 13 rdr.2 mk., 
samt en kiste til værdi af 6 rdr.

Niels Hansen 40.
var fæster af gården, matr. 8 i Brøndsted og han er født ca. 1680 
på nævnte gård og han døde ca. 1729 sst. (Kirkebogen mangler).
Skiftet efter ham afholdtes den 16. juni 1729. Han efterlod sig en
ken samt 5 børn.
I 1707 indgik han ægteskab med

Karen Hansdatter 41.
der 1730 gifter sig anden gang med næstfølgende fæster Peder Han
sen fra Gårslev, og denne dør 1753.
Karen Hansdatter er født ca. 1690 i Herslev Højrup, som datter af 
gårdfæster Jep Jensen og hustru Maren.
Niels Hansen er uden tvivl søn af gårdens forrige fæster Hans Pc-ur^-.-. 
dersen. der sad her i 1680 og 1688 (hartkorn 6 tdr. 3 fjdkr. og 2 
alb.) Han er sikkert også født på gården, thi 1653 og 1664 har vi 
en Peder Nielsen, der må være en søn af tidligere fæster Niels Pe
dersen, der nævnes 1634 på gården.

Jørgen Sørensen 42.
gårdfæster i Brønsted, Gaverslund sogn, er født ca. 1670 i Brønsted 
på samme gård, som han senere beboer, og han døde 1719 sst. I sit 
første ægteskab har han 2 døtre - Maren og Mette (henholdsvis 22 og 
19 år gammel) og i sit andet ægteskab med

Anne Nielsdatter 43.
fra Pjedsted har han 3 børn: Abigael, Niels og Kirsten (12, 8 og
9 år gi.)



Jørgen Sørensen er sandsynligvis søn af den Søren Jørgensen (84), 
der 1688 er fæster på gården (hartkorn 6 tdr., 7 skpr. 3 fjdkr. og 
1 alb.), og som atter er søn af den Jørgen Olufsen (168), der 1634 
1653 og 1664 opføres som gårdens fæster.

Mads Iversen 44.
er født 1641 og han døde 1717 i Skærbæk, ca. 1680 overtog han går
den efter faderen Iver Madsen, der boede her 1663. Gårdens hartkorn 
var i 1688 4 tdr., 1 skp., 3 fjdkr. og 1 alb. og den hørte under 
rytterdistriktet.

Simon Sørensen 46.
Ryttergårdmand i Dons, er født ca. 1644 og han døde 1712 i Dons og 
blev begravet den 17. februar.
Han var gift med

Anne Sørensdatter 47.
der er født ca. 1663 og som døde 1712.
”3die Søndag efter Trinitatis, som var den 12te Juni blef Anne So
rensdatter af Dons begrafvet, som var sal. Simon Sørensen den el
dris Hustru i sit Alders 49de Aar.”

Andreas Christian Grove eller Gyldengrove 48.
der var politibetjent i København yar gift med

Maren Andersdatter 49.

Den 23. november 1713 blev ungkarl og tjenestekarl Andreas Christi
an Gyldengrove viet i Københavns Fruekirke til pigen Maren Anders- 
datter, daværende hos Daniel Nielsen i Pustervig. Ved de 4 første 
børns dåb kaldes han blot Andreas Christian uden tiltagelse af navn 
og stilling. Først ved det femte bams dåb, der sker 1726, kaldes 
han atter Gyldengrove og ved den 6. barnedåb Grover. Han var imid
lertid 1719 blevet politibetjent og havde boet forskellige steder.

Maren Andersen døde vist nok i barselsseng med det femte barn, og 
hun jordedes i ugen fra den 3. marts 1726 i København. 1734 gifte
de politikopisten sig anden gang med Cathrine Fundt, der var dat
ter af urtekræmmer Hans Diderik Fundt og hustru Kristine Kelling
husen. Hun døde 57 år gi. den 4. november 1754 af tærende sygdom, 
og først den 12. marts 1762 døde Andreas Chr. Grove, i en alder af 
87 år.



Grove

Slægten Grove har sit navn fra hyen Grove i Lysgaard herred i Jyl
land, hvor dens ældste . kendte mand, Jens Pedersen, var født 1584. 
Han var antagelig først herredsfoged ved Varberg slot, siden bor
ger i Helsingør, omdannede i årene 1626-27 skagens fyr fra et Lyg
tefyr til et vippefyr, ligesom han i det hele gjorde sig meget for
tjent af det danske fyrvæsens udvikling. 1632 fik han bestalling 
at tage vare på fyrene, så længe han levede. Han ejede to gårde, 
en ladegård og en have i Helsingør, en gård i Landskrona, et skib 
”Neptunus" etc. og efterlod sig over 5000 daler. Den 22. januar 
1613 havde han bryllup på Varberg slot med Anne Andersdatter, der 
var født den 3. december 1586 i Helsingør og som døde den 12. ja
nuar 1629. Hun var datter af residerende . kapellan ved Helsingør 
St. Olai kirke Andreas Christensen (Schogardius).

Deres søn, Anders Jensen Grove, var født den 17. juni 1623 og kom 
i ung alder til Christopher Lindenow for at lære "Exercits". Her 
var han i 3i år, hvorefter han 1637 var i hollandsk krigstjeneste 
under Claus Daa. 1638-40 soldat i Vestindien, 1640-41 atter i hol
landsk tjeneste, 1643-45 kaptajn under prins Ruprecht af Pfalz i 
Carl I’s tjeneste og fik 1646 afskedspas i Oxford, var samme år 
kaptajn på byens vold på Baahus, hvor han 1657 fik bestalling som 
stykmajor og samme år som oberstløjtnant og kommandant på Christi
ans©, var 1661 og 62 oberstløjtnant i Vesterlenske nationale In
fanteri Regiment og 1672 underkommandant på Prederikshald og chef 
for Garnisonskompagniet på Prederikssten. Han døde den 13. marts 
1677. I England havde han indgået forbindelse med Mary Elisabeth 
Grey (96), datter af lord William Grey, med hvem han fik 4 børn. 
Der er dog noget der tyder på, at forbindelsen ikke er blevet aner
kendt af den danske lovgivning. De to af børnene kora tilbage til 
deres morfader, lord Grey i England, en søn William, blev kaptajn 
i Norge og stamfader for en norsk gren af slægten, og en datter, 
Marie Elisabeth, skal efter familieoptegnelser være blevet gift 
med staldmester hos prins Georg i England (prins Jørgen) Johan 
Christian Hundsgaard, der er født 1641 og som døde 1695). I dette 
ægteskab var der sønnen, Andreas Christian, der blev kopist ved 
Politiretten i København, hvor han døde 1762, 87 år gi.



Jens Pedersen Grove's forslægt:

Under epitafiet i Set. Olai kirke i Helsingør står 
Grove i parantes efter Jens Pedersen, hvilket viser, at han 
ikke er døbt Grove, men - som det var almindeligt i disse ti
der - fik navn efter hjemstedet.

På samme epitafium står, at han blev født i Wiigstrup, af 
nogle læst som Wngstrup og udlagt Ungstrup, men flere forskere, 
bl. Th. Hauch-Fausbøll er ikke i tvivl om, at det er Wiigstrup 
eller Wivstrup, som ifølge professor Oluf Nielsen omkring år 
16oo var et nu udgået stednavn i det nuværende Grove sogn (da
værende Haderup sogn).

Der kan næppe være tvivl om, at Jens Pedersen (Grove) er 
søn af gårdejer Peder Sørensen, der ifølge Oluf Nielsen beboe
de den eneste gård i daværende Grove, der sikkert var gårdens 
navn. Hans far, herredsfoged Søren Christensen, blev gift noget 
før 1559 og da Jens Pedersen er født 1584, passer årstallene ud
mærket. Som næstældste søn er han sikkert haldt op efter sin 
morfar af samme navn. At denne hed Jens fremgår af en beretning 
i Jens Abildtrups bog: ”Selvejerslægten Bjødstrup I380 - 174o": 
En fru Karen Nielsdatter betaler bondeskyld først til Søren Jen
sen og efter dennes død til Villads Jensen, der sikkert er Sørens 
bror og endelig til Peder Sørensen i Grove, der formodes at være 
gift med en søster til disse to brødre, hvis far har måttet hedde 
Jens. Hans ældre bror, Søren Pedersen, opkaldt efter farfaderen 
nævnes også i samme bog. Regelen var jo: ældste søn opkaldes ef
ter farfaderen og næstældste efter morfaderen.

Jens Pedersens farfar, herredsfoged Søren Christensen, hav
de flere gårde og sønnen Peder Sørensen opgives at have boet 
flere steder i sognet, førend han slog sig ned på gården "Grove". 
Jens Pedersen kan derfor udmærket være født i Wigstrup eller Wiv
strup i samme sogn.

At Jens Pedersen Grove først var herredsskriver og senere 
herredsfoged først i Skåne bekræfter kun yderligere slægtsfor
bindelsen, idet han var ud af en udpræget herredsfogedslægt, ef
tersom 4-5 af de nærmeste generationer alle var herredsfogeder. 
Denne stilling var i disse tider ofte arvelig, og en herreds
skrivers forflytning var ikke ualmindelig.

I det følgende vil vi se, at den høje posision, Jens Peder
sen Grove og hans efterkommere indtog i samfundet nærmest var



en fortsættelse af den posision hans aner indtog før ham, idet 
hans meget velhavende bedstefar, herredsfoged Søren Christensen,
- en søn af herredsfoged Christen Christensen, Sparkær - var 
gift med en datter af Edel Andersdatter, datter af herredsfo
ged Anders Jepsen Hvid til Trabjerg ôg Jens Pedersen, hvis bed
stefar var adelsmanden på "Gimsinggaard" Mourids Nielsen Kalf.

Herfra kan slægten - som det fremgår nedenfor - med nogen 
usikkerhed.i bevisførelsen - men ikke i sandsynligheden - føres 
tilbage gennem bl;, e.-Sk jalm Hvides slægt til den ældste histo
riske konge i verdens ældste bestående kongerige, Gorm Den 
Gamle.

Peder Sorensen 2.
er født i Grove sogn ca. 1560. og er gift med N.N.Jensdatter 3.

Søren Christensen 4.
er født ca. 1530 i Sparkær, Borris sogn, og han levede endnu 1618. 
Han blev gift ca. 1559 med

Anna Jensdatter 5.
fra Moustgaard i Gimsing sogn. Hun levede endnu 1573«
Ved giftermålet med Søren Christensen synes det rent umiddelbart 
som om, Anna Jensdatter har giftet sig under sin stand, idet hen
des far jo var adelig. Denne har dog sikkert alligevel fundet, at 
det var et udmærket parti, idet han jo selv tilhørte den fattige 
lavadel, medens Søren Christensen var herredsfogedsøn og ret vel
stående .
Da Anna Jensdatters morfader Ander Jepsen (Hvid) i 1557 døde ud
brod der alvorlige og langvarige arvestridigheder mellem kongen og 
arvingerne blandt hvilke Søren Christensen optrådte på sin sviger
moders vegne. Grunden til disse stridigheder var den, at Anders 
Jepsen havde deltaget i oprøret under grevens fejde og derfor hav
de forbrudt sit gods til kronen. Han havde imidlertid holdt en del 
gods skjult, og dette kom nu frem under skiftet, hvorefter såvel 
arvingerne som kronen gjorde krav på det. På Viborg Landsting af
sagdes nu dom herom, men dommen gik arvingerne imod, og de måtte 
betale kongen en sum penge, for at få lov til at beholde dette gods 

Hvorledes Anders Jepsens efterladte ejendomme er blevet fordelt, 
vides ikke, men Søren Christensen fik i hvert fald gården i Grove 



sogn og en gård i Hostrup. Selv boede han i den sidstnævnte gård, 
son kun lå ca. 15 km. fra hans fødeby Sparkær, og hvis omgivelser 
ikke var så øde og triste som Graasands.
Da Anders Jepsen (Hvid)'s hustru nogle år efter døde, gjorde Soren 
Christensen krav på mere gods, end der kunne tilkomne han, hvad 
der gav anledning til en proces, son han da også tabte.
I Anders Jepsen (Hvid)1s tid havde der til gården Graasand hørt nog
le enge i Simnelkær, son oprindelig havde tilhort bønderne i Karup, 
men son senere var blevet frataget dem, og i 1573 udstedtes en kon
gelig befaling om, at Søren Christensen atter skulle afstå disse 
enge til bønderne, mod at disse svarede ham hans indfæstning og be
talte landgilde til lensmanden. Det synes dog som om Søren Chri
stensen har fået denne afgørelse forhalet, thi først i 1585 faldt 
der dom om at engene atter skulle tilhøre bønderne i Karup.

Sandsynligvis overlod Søren Christensen allerede omkring 1600 det 
meste af sin ret store gård i Hostrup til nogle af sine sonner, og 
1611 fik de hele gården overladt, hvorefter Søren Christensen 1613 
sammen med sønnerne Mads og Morten flyttede over på gården Graasand 
i hvis ene halvdel der da boede en Jens Eriksen, som sandsynligvis 
har været gift med en datter af Soren Christensen.
I sine sidste år blev Soren Christensen, dog uden egen skyld, ind
viklet i to processer. Han må da have været omkring 76 år, og den 
omstændighed, at han trods sin alder har haft kræfter til at fore
tage den besværlige rejse til og fra herredstinget samt at han har 
kunnet udholde at overvære de langvarige forhør, tyder på, at han 
var en nand af ret enestående vitalitet. I den ene af disse proces
ser, som angik en strid on ejendomsretten til en gammel selvejer
gård i Haderup, optrådte Soren Christensen som vidne, medens han i 
den anden proces, som var en erstatningssag, var en af de fire syns 
mænd og formand for nævnet, idet han skulle lede synsforretningen 
og give en skriftlig beretning derom til retten. Selve synsforret
ningen blev foretaget den 27. august 1618, og det er sidste gang, 
Soren Christensens navn nævnes, hvorfor han antagelig er dod kort 
efter.

Christen Christensen 8.
der var bosat i Sparkær, Borris sogn, er antagelig son af den her 
redsfoged, Christen Jepsen i Sparkær, der den 10. august 1492 var 
med til at udstede et tingsvidne på Varde birketing.
Christen Christensen nævnes som herredsfoged i Fjends herred fra



1537 til 1550. Han nævnes forste gang den 17. juli 1537, da han som 
herredsfoged i Fjends herred var med til at tildømme Resen kirke en 
eng, og han nævnes sidste gang den 1. februar 1550, da han af lands
dommeren i Viborg blev stævnet for to domme, han havde afsagt imod 
Jens Michelsen, kannik i Viborg.

Jens Pedersen 10.
der 1525 nævnes i en rusttjenesteliste og da var adelsmand i Gim- 
singgaard, dode for 1553. Han var gift med

Edel Andersdat.ter 11.
der efter hans død giftede sig med Anders Christensen. Hun levede 
endnu 1559, da hun nævnes i striden om hendes afdøde fars gods. 
Jens Pedersen overtog Gimsinggaard efter faderen. Gården nævnes og
så som Moustgaard eller Mouridsgaard.
I 1553 lykkedes det Anders Christensen at formå sine umyndige sted
børn til at udstede et brev, hvori de erklærer, at de har siddet i 
et venligt- skifte med deres stiffader og har forlenet Moustgården 
til ham i 8 år.
Forst da børnene var blevet ældre, forstod de, at stedfaderen hav
de bedraget dem, og derfor lod sønnen Mourids Jensen, der må have 
været den ældste, sin stedfader tiltale og fik udvirket kendelse af 
flere gode mænd, at forleningsbrevet var ulovligt gjort, da udste
deren havde været umyndig og vod “rigets ret" 1559 afsagdes en dom
kendelse, hvorefter Anders Christensen skulle stå til rette for, 
hvad han ulovligt havde oppebåret af børnenes fædrene gods.

Peder Thomsen 20.
der var besidder af Gimsinggaard, Gimsing sogn, er født ca. 1440 og 
han dode i tidsrummet 1501-09. Han var gift med
Inger Mouridsdatter (Kalf) 21.
der 1509 nævnes som enke.
Ved sit ægteskab med Inger, også kaldet Ingerd,Mouridsdatter (Kalf) 
overtog Peder Thomsen Gimsinggaard.
Peder Thomsen er sandsynligvis identisk med den Peder Thomsen, som 
sammen med Simon Spend, Jens Blaabjorg og mange andre på Volstrup 
birketing lovede at sige deres sandhed om Esters Toft, sonden Esters 
Dam ved Axendal jord beliggende: "da fremstod fornævnte Dannemænd 
og lagde deres hænder paa Messebogen og bad dem Gud og Helgen til 



hjælp, at det var dem fuldt vitterligt, at Esters Toft havde hort 
til Vejrum Kirke i rolig hævd, ulast og ukæret i 40 aar1’-

Peder Thomsen og hans hustru var i besiddelse af ret betydelig 
jordegods. Foruden deres gaard i Gimsing ejede de 5 gårde i Els
borg sogn, deriblandt Karup Vestergaard, en gård i Struer, Struer- 
gaard, 2 gårde i Gimsing sogn og 1 gård i Øster Ølby, ialt 9 går
de.
Omkring 1490 flyttede Niels Clementsen til hovedgården i Blæsbjerg, 
Mejrup sogn, Han havde været skriver hos kong Hans, som havde for
lenet ham med Hind og Ulfborg herreder samt Vanfuld herred, hvor 
han i 1502 nævnes som lensmand. Ikke længe efter, at han var kom
met til egnen, begyndte han at drive pengeforretning og godshan
del i stor stil,og Peder Thomsen var en af de forste, som kom i 
forbindelse med ham.
På dette tidspunkt gik det økonomisk tilbage for Peder Thomsen, og 
han sogte ofte lån og hjælp hos den fornemme og rige lensmand på 
Blæsbjerg. Således pantsatte han den 10. september 1494 Karup Ve
stergaard i Elsborg sogn for 20 rhinske gylden og 100 mk., og den 
2. april 1497 pantsatte han en anden gård i Elsborg.
Ved skode af 24. februar 1501 overdrog Poder Thomsen og hustru 
Struergaard og en gård ± Elsborg sogn til Niels Clementsen og ved 
et senere skode overdrog Inger Mouridsdatter (Kalf), Peder Thom
sens efterleverske, en gård i Gimsing sogn og 2 gårde i Elsborg til 
Niels Clementsen.
Endelig pantsatte Inger Mouridsdatter den 6. februar 1509 en gård 
i Gimsing sogn til Niels Clementsen.
Bette ret store bortsalg af jordegods og de mange pantelån viser 
tydeligt, at familien på Gimsinggaard havde vanskeligt ved at kla
re sig okonomisk, men dette økonomiske skred var formodentligt be
gyndt inden Niels Clementsen kom til egnen, idet Peder Thomsen al
lerede den 28. marts 1491 ses at have pantsat en gård i Øster Øl
by til provsten Henrick Olsson i Nors.

Anders Jepsen (Hvid) 22.
i Trabjerg, Borbjerg sogn er født ca. 1462, og han døde 1557.
Han var gift med
Margrethe Christensdatter (Barfod) 23.
der døde ca. 1565.
Anders Jepsen (Hvid) var beboer af Trabjerg, Borbjerg sogn, og e- 
jer af en del jordegods der og i egnen omkring Holstebro. I 1510 



var Anders Jepsen (Hvid) af Vestervig Kloster forlenet med 2 går
de i Borbjerg, og 1514 lejede han og hustru på livstid af Gudum 
kloster en gård i Felde, Ryde sogn. I 1524 fik han af Frederik I 
for sig og sine arvinger til evig tid brev på Hodsagergaard og 
Brogaard i Hodsccger sogn, imod at give samme landgilde, son andre 
selvejere i Ginding herred plejede at yde. Desuden ejede han en 
gård ved navn Hessellund og en trediedel af Hogagergaard i Borbjerg 
sogn. Han besad endvidere 2 gårde i Haderup sogn og gården Tinker- 
dal i Borbjerg sogn samt nogle enge, som blev benyttet af Silke
gård i Feldborg sogn. Af nogle tingsvidner fra Karup birketing 1552 
fremgår idet, at Ander Jepsen (Hvid) var delefoged eller ridefoged 
på Lundenæs slot, og i årene 1510-1550 var han herredsfoged i Gin
ding herred.

Efter Anders Jepsens dod 1557 og senere hans hustrus dod udbrød 
der alvorlige og langvarige stridigheder mellem kongen og arvingerne 
på hvis vegne optrådte Peder Skriver, der uden tvivl er identisk 
med Peder Jensen, og Jacob Bertelsen, der formodentlig var gift 
med Kirstine Andersdatter, Man skal langt tilbage i tiden for at 
finde årsagen for disse stridigheder. 1534 udbrød grevens fejde, 
hvor Christoffer af Oldenburg sammen med skipper Clement i spidsen 
for bønderne søgte at gøre den fordrevne Christian II til konge ef
ter Frederik I, hvorimod adelsmandene samlede sig om dennes søn, 
Christian III, for under Johan Rantzaus ledelse at kue oprøret, 
hvilket skete ved Aalborgs erobring 1534, slaget‘'.ved Øksnebjerg 1533 
og Københavns overgivelse 1536. Mange selvejerbønder mistede som 
straf for deres deltagelse i oproret deres selvejerrettigheder og 
blev almindelige fæstere, som dog, hvis de havde de fornødne mid
ler, kunne købe deres gårde til selveje igen.
Blandt de selvejere, der deltog i oprøret, var også Anders Jepsen 
(Hvid), der dog var så velhavende, at han kunne købe det hele til
bage igen, omend det blev en dyr historie for ham. Dot lykkedes 
for han at holde en del af sit gods skjult, men dette snydere blev 
dog senere opdaget. Det pågældende gods var gården Graasand i Ha
derup sogn, en gård i Hostrup, en gård i Tinkerdal, en gård i Ki- 
sum i Estvad sogn og nogle enge i Sinmelkjær. Anders Jepsen(Hvid)’t 
ulovlige færd blev formodentlig opdaget ved skiftet efter hans hu
stru, der dode ca. 1565.
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der 1444 og 1460 skrev sig til Højbjerg i Lysgaard herred, er født 
caT 1410 og han døde efter 1463.
Han nævnes første gang den 11. januar 1441, da han stadfæstede det 
skøde, som hans mor Maje Jensdatter, havde givet herr Anders Brok 
på Anders Orms gods.
1444 og 1460 skrev Mourids Nielsen Kalf sig som nævnt til Højbjerg 
og i samme herred havde han noget gods i leje fra St. Hans kloster 
i Viborg.
Mourids Nielsen Kalf havde ved moderens død overtaget det gods, som 
hun havde haft i pant af Anders Orms gods, hvilket han havde givet 
til Ribe domkirke. Der udbredte sig det rygte, at han havde solgt, 
og ikke givet godset til domkirken, og derfor udstedte han den 5. 
juni 1463 et brev herom, hvori han erklærer "hvilket jeg aldrig 
gjorde eller aldrig penning eller penningsværd havde modtaget paa 
fornævnte Gods, eller nogen paa mine Vegne af ham eller af nogen 
paa hans Vegne i mine Levedage, saa beder jeg mig saa Gud hjælpe og 
alle Helgen".
Mourids Nielsen Kalf figurerer i adskillige dokumenter fra midten 
af 1400-tallet, og på et af disse findes hans segl bevaret. Dette 
viser et firføddet dyr, velsagtens forestillende en kalv, og denne 
omstændighed leder uværgerligt tanken hen på muligheden af afstam
ning fra den ældre slægt Kalf, som førte et våben af nogenlunde sam
me udseende. Den ældre slægt Kalf’s stamfader var marsken Jens Kalf 
(o. 1280), som var gift med en ætling af Skjalm Hvide.

Jep Christensen (Hvid) 44.

der besad Trabjerg i Borbjerg sogn, er født før 1450, og han leve
de endnu 1517. Han nævnes første gang den 12. marts 1489, da han 
var foged på Ginding herredsting, og den 26. april 1492 nævnes han 
som dommer sammen med biskop Niels i Viborg, væbnerne Peder Nielsen 
i Tim, Albert Skeel i Hegnet, Oluf Pedersen i Spøttrup, Erik Juel i 
Svendstrup Hougaard, Ejler Tun i Galtrup, Christiem Hvas i Kaas, 
Jens Kaas i Volstrup, Peder Brokkenhus i Lerbæk og bønderne Nis Zah
le i Nittrup og Svenning Tygesen i Trandrum. Han nævnes videre den 
25. april 1493, da han og broderen erklærede, at de ingen del havde 
i Qviesgaard, hvilket skete i anledning af, at der blev holdt skif
te efter deres morbroder, Jes Qvie, der ved sin død efterlod sig 
Qviesgaard i Fabjerg og en gård i Stauning.



Ved arveforliget den 6. naj 1493 nellem Jes Qvies enke, fru Margret
he Christensdatter, og de øvrige arvinger oplyses det, at Peder Jen. 
sen Aal og dennes søn Christen Pedersen Aal skyldte en del penge til 
deres nedarvinger, nemlig Jep Christensen og dennes broder Christen 
Christensen i Skave, hvilket de fik vederlag for i en gård i Stau- 
ning.
Omkring 1494 døde adelsmanden Niels Eriksen (Gyldenstierne) og straY; 
opstod det rygte, at hans signet skulle være "gravet igen", hvormed 
formodentlig menes, at hans signet var blevet eftergjort, eller at 
den var blevet fjernet fra graven. Herover blev Niels Eriksen(Gyl- 
denstierne)’s datter, fru Inger på Landting, meget foruroliget, og 
hun lod derfor sin foged optage vidne herom på Ginding herredsting 
den 8. maj 1494. Her fordredes alle breve fremlagt, som var beseg
let med hendes fars signet med tilsagn om, at ville stå bag ved den, 
dersom seglet var rettelig anbragt. Der meldte sig imidlertid ingen 
andre med breve end Jep Christensen (Hvid) i Trabjerg, der havde eet, 
og på dette fandtes seglet at være rettelig anbragt.
Jep Christensen (Hvid) nævnes i et vidne, dateret på Viborg Lands- 
Ing den 2. juli 1496, og i et brev 1515 omtales han sammen med bro
deren Christen Christensen (Hvid) i Skave. I dette brev bekræftede 
kongen brødrenes ejendomsret til Trabjerg, Hoager i Borbjerg og en 
gård i Stendis i Ryde sogn. Han nævnes sidste gang 1517, da han sam
men med broderen i Skave lod læse deres lovhævd på Trabjerggaard, 
Gaardsted og Boelsted med tilliggende marker.
Under grevens fejde blev Jep Christensen (Hvid)’s gods forbrudt, mor. 
ifølge kongeligt brev af 1. december 1542, fik arvingerne lov til at 
beholde deres bondegods lige så frit og for samme landgilde som for 
fejden.

Christen Thygesen (Barfod) 46.
til Bjodstrupgaard i Gellerup sogn, er født ca. 1460, og han døde 
antagelig før 1537. Christen Thygesen er utvivlsomt en sønnesøn af 
den Jens Barfod i Sædding, som blev adlet 1440. Dennes efterkommere 
optog Barfod-navnet og førte et våben af samme udseende som Jens 
Barfods.
Jens Barfod var gift med en søster til den adelige kannik Thyge Ter- 
kelsen i Ribe, som vist var af slægten Væbner fra Fovling.

Niels Thorsen Kalf 84.
er født omkring 1380. Han var gift med



Maje Jensdatter 85.
der efter hans dod giftede sig med adelsmanden Anders Orm. 
Niels Thorsen Kalf nævnes som væbner og regnedes således som høren
de til lavadelen, der på den tid var langt talrigere end senere hen. 
Han nævnes i gamle dokumenter fra 1408 til 1422 da han d. 19. marts 
vidnede sammen med flere adelsmænd og præster på Ginding herreds
ting, at biskoppen Christiern Hemmingsen i Ribe skødede fru Karine 
af Langtind noget gods i Hjerm og Ginding herreder.
Som ovenfor nævnt giftede Maje Jensdatter efter Niels Thorsen Kalf’s 
død sig med Anders Orm. Efter hans død skødede hun den 15. juli 1440 
til kannik Anders Brok noget gods på Ringkøbing mark, 5 gårde i Rin- 
dum og en gård i He sogn, og som betaling herfor fik hun 100 mark og 
årlig messe i Ribe domkirke for sig, Anders Orm og deres forældre, 
samt 100 sjælemesser for sig selv efter hendes død.
Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige slægt Kalf, hvis med
lemmer fortrinsvis boede i Vest- og Midtjylland. Ben forst kendte 
mand af slægten, hvoraf kun få nåede op i stormandsadelen, er hr. 
Jens Kalf, der nævnes som marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 
1274, da han havde fået tilskødet herregården Vinderup i Ginding her
red.
Den første gang Jens Kalf nævnes, er i et dokument af 14. marts 1255, 
hvori det meddeles, at kong Christoffer I havde givet Ribe kirke hele 
Harboøre sogn for de jorder i Lustrup, som kongens møller i Ribe sæt
ter under vand. I dokumentet nævnes han som "Jens, kaldet Kalf, vor 
Marsk"-
I Danmarks adelsårbog for 1899 omtales enkelte medlemmer af slægten 
Kalf nærmere, og der gives følgende oplysninger om slægten og dens 
våben:" Denne garnin Slægt førte samme Skjoldmærke som de holstenske 
Slægten Wiltberg, van Owe og Risdorf, nemlig en kronet Jomfru i en 
Fjederham, der for Kalf'ernes vedkommende angives at staa i et Guld
felt med Hjelmtegn: 2 Arme holdende 1 Guld-Spejl, medens de holsten
ske Slægter skal have fort Feltet blaat og Skjoldemærket gentaget i 
Hjelmen".
Niels Thorsen Kalf's søn førte i sit sigil et firføddet dyr, hvad 
der leder til en formodning om, at det er Kalf* emes våben, der går 
igen i fru Mette Goyes og fru Pernille Qvitzows aner, nemlig en hvid 
kalv med et solvblad i munden i blåt felt og samme mærke på hjælmen. 
Niels Thorsen Kalf var muligvis oldebarn af marsken Jens Kalf, der 
døde i 1304, og som var gift med Cecilie Nielsdatter(Galen).



Christen Jepsen (Hvid) 88.
eller Christen Ibsen(Hvid), der var bosat i Trabjerg, er født før 
1430. Han var gift med

89.
der var søster til adelsmanden Jes Qvie, som var lensmand på Riber- 
hus.
Christen Jepsen (Hvid) nævnes 1464 som sandemand på Hjerm herreds
ting, da han deltog i et sandemandstoug vedrørende Borbjerg præste- 
gaards jorder. Han deltog ligeledes 6. maj i486 i et sandemandstoug 
vedrørende Vejrum Præstebords ejendom.(Embedsindtægt).

Jens Nielsen 170.
der var bosat i Ringkøbing, nævnes i Maje Jensdatters skøde til kan
niken Anders Brok den 13. juli 1440.

Ib(Hvid) 176.
der er født før 1390, boede i første halvdel af 1400’eme i Tra
bjerg. I forening med sin hustru . hvis navn ikke kendes, og sønnen 
Christen Jepsen (Hvid) gav han Borbjerg kirke noget jord, hvoraf der 
årlig svaredes i afgift 1 ortug korn.

Poul Qvie 178.
der var ejer og beboer af Qviesgaard i Fabjerg sogn, fik den 9.marts 
1439 udstedt et vidne på Skodborg herredsting, om, at han var 50 
rhinske gylden skyldig til sin søstersøn Peder Astradsen i Ørsgaard. 
(Eline Gøyes jordebog s. 374).

Niels Qvie 356.
der var adelsmand i Vestjylland og muligvis boede på Hanbjerg hov- 
gaard var gift med
Inger Nielsdatter (Gyldenstierne) 357.
der 1438 nævnes som enke i Hanbjerg hovgaard,
Niels Qvie førte et våben visende et tværdelt skjold, delt med en 
takket linie med 2 vesselhorn besat med 3 påfuglefjer ovenover.
Niels Qvie beseglede d. 6.juni 1392 Mathias Torstensens skøde til 
Hennike Limbæk på alt hans gods i Malt herred.



Niels Jepsen Gyldenstierne 714.
eller Niels Jacobsen Gyldenstierne af Eskær i Salling, døde 1407, 
og der blev afholdt skifte efter ham den 6. april 1407. Han var 
gift med

Sophie N.N. 715,
der levede endnu ved skiftet 1407.
Den 18. marts 1441 udstedte Niels Jepsen Gyldenstiernes fætter, 
Niels Eriksen Gyldenstierne, et vidne på Hjerm herredsting, at sal. 
hr. Niels Jepsen til Elkær (Eskær) pantsatte Borbjerg mølle til Per 
Fønbo, hr. Erland Kalf’s foged i Vinderup for en hest og at møllen 
var hr. Niels Jepsens rette gods og aldrig var solgt eller skødet 
fra hans arvinger til denne dag.

Jacob Nielsen Gyldenstierne 1428.
til Eskær, er formodentlig den Jacob Nicklesøn, der var medlover 
for kong Erik's fred med hertug Erik 1315 i Nyborg. Han skrev 1320 
til vitterlighed på Viborg landsting, nævnes 1323 son ridder til 
vitterlighed for Niels Brok på Viborg landsting og 1325 til vitter
lighed for Stig Nielsen. 1326 beseglede han hertug Valdemars hånd
fæstning som den sidste i rækken af ridderne og 1328 nævnes han til 
Eskær, da han beseglede sammen med broderen. 1339 skrev han til vit
terlighed for et på Haderslev herredsting afsluttet godskøb og fore
kommer sidst den I4. juli 1341, da han omtales i Lejren ved Kærby- 
lund ved Kalundborg, der belejredes af kong Valdemar, og han siges 
da at være medlover for den af kongen med Hansestederne sluttede 
fred.

Niels Eriksen Gyldenstierne 2856.
til Aagaard og Restrup, nævnes 1310 i provst Christian i hardsys^- ,X1 
sei's testamente som havende gods i Nr. Bork. Han skal være begra
vet i Sønderholm kirke, hvor hans ligsted med fædrene og modrene 
våben var anbragt. Han angives gift med

Edel Saltensee 2857.
der var ud af den på de tider kendte sjællandske stormandsæt af sam
me navn, hvis stamfader Toke Nielsen var gift med en sønnesøns dat
terdatter af Skjalm Hvide.



I teksten under Niels Thorsen Kalf (ane nr. 84) er omtalt, at dei
ne muligvis var et oldebarn af marsken Jens Kalf, der var gift ned 
Cecilie Nielsdatter (Galen). l’or hende kan der ned nogen usikkerhe 
opstilles folgende anetavle:

1408
Gorm 

d.Gamle

704
Toke 

Gormsen

552 
Palna- 
toke

176 
Toke

Jarl i England

88 
Skjalm 
Hvide

44 
Ebbe 

Skjalrasen

45 
Racha- 
nild

22 
Sune 

Ebbesen

23
Cecilie

10 11 12 14 15
Herluf Margrete Strange Esbern Helene

Sunésdtr. Staller 
u.Knud 
Valdemarsen

Snare 
d.1204

Guttorms
datter

4 5 6 7
Erland Cecilie Peder Ingeborg
dræbt Herlufs- Strangesen Esbemsdtr-r
29.9.12. datter til Kalund d. I2S7
v.Rendsburg borg d. 1241

2
Niels Erlandsen 
t.Gældker i Skåne

3
Elisabeth Pedersdtr.

1
Cecilie Nielsdtr.(Galen)



Grey

Fra Burkes Peerage Baronetage & Knightage, 102nd Edition 1959«
(Statsbiblioteket) -

William Grey 192.
blev udnævnt 1619 og ophøjet i højadien 1623, som Lord Grey af 
Werke,

Ralph Grey (Sir) 384.
arvede al gods og formue efter den ældre broders død, hvorefter 
han giftede sig med

Anne 385.
der var datter af

William Ardington 770.
af Ardington.

Thomas Grey (Sir) 768.
døde 1590.

Ralph Grey,Sir 1536.
blev arving, og giftede sig med
Elisabeth 1537.
der er datter af

Henry Fitzhugh, lord. 3074t

Sir Thomas Grey 6148.
af Werke var gift med
Lady Alice Nevill 6149.
der var datter af jarlen af Westmorland.

Mathilda Grey 12297.
var gift med Sir Robert Ogle.

Henry Grey 24594.
Sir of Ketteringam, Norfolk.

William Grey 49188.
provst af York og biskop af London 1426,skiftet til Lincoln 1431. 
I ”Dictionary of National Biography" vol VIII, side 655 er Willi- 
hnrGrby omtalt på 1| side.



Sir Thomas Grey af Werke

Sir John Grey af Heaton
jarl of Tankerville i Normandiet.

Sir Thomas Grey
Hidder- >a,f - Berwick og Chillingham, døde 1402.
Han var gift med
Jane
der var datter af hertugen af Norfolk, John Mowbray.

Thomas Grey
Ridder'.af : Berwick og Chillingham.

98376.

196752.

393504.

393505.

787008.



Rasmus Æreboe 
var gift med

50

Cathrine Maria Alsberg* 51.

Æreboe

Denne slægt har sikkert fået sit navn, fordi den stammede fra Ærø, 
dens stamfader Hans Hansen Æreboe siges dog at være fra Strammelse 
i landet sogn på Tåsinge, da han 1683 tog borgerskab i Svendborg, 
hvor han agtede at bruge sejlads. Han var en dygtig skibsbygger og 
havde til sig selv ladet bygge et af de største og bedsto skibe i 
Svendborg. Ved et glas vin havde han engang sluttet kontrakt med 2 
købmænd om på een sommer, at bygge et skib til hver af dem. Han måt
te da allerede ved vintertid begynde at udsøge tommer, men da hans 
folk en dag var i færd med at løfte en egeblok op på en sluffe, og 
han ikke syntes, de gjorde det rigtigt, sprang han til og kastede 
sig under byrden, for at hjælpe dem. Herved forløftede han sig, så 
en åre brast i ham. Siden kastede han daglig blod op. Han fik ski
bene færdig i rette tid, men så snart de var løbet af stabelen, dø
de han, kun 38 år gammel, og blev begravet den 10. februar 1693 på 
St. Nicolai kirkegård. Således berettede sønnen sagen. Af Svendborg 
tingbog synes det dog at fremgå, at der kun var tale om eet skib, 
og at Æreboe allerede, medens han levede havde vanskeligheder med 
at opfylde sin kontrakt. Hans moder, Mette Jensdatter var forment
lig blevet angrebet af samme sygdom og lå på 5. år til sengs, inden 
hun døde 1697.

Sønnen Rasmus kom 12 år gammel i moderens dødsår bort fra hjemmet 
med en farbroder. Drengens hele rigdom var da 2 mark og 8 skilling 
samt sølvknapper til en trøje. Han mindedes siden sin moders afsked 
"Farvel, min son, skik dig vel; mig seer du aldrig meerc, frygt 
derforc Gud og hav en troe Haand og en troe Mund, hvor du kommer hen 
i Verden, saa kommer du vel frem. Et vil jog særdeles formane dig: 
Vogte dig vel for Qvindfolk; thi dersom du skal blive ulyckelig i 
Verden, vil det skee ved dem."

Rasmus blev teologisk kandidat, og da han talte latin ned færdighed, 
fik han en sekretærstilling hos Jens Juel, der rejste som Envoyé 
til Rusland. Han fik nu kårde med sølvgreb og nye klæder, og brave 
folk, der før havde set han i hans "Nøgenhed og Fattigdom", kaldte- 
ham "don nye Æreboe".



Om sine oplevelser ved Peter den Stores hof har han berettet i sin 
autobiografi. Efter sin hjemkomst blev han Notarius Publicus på 
grund af sine sprogkundskaber i tysk, fransk, hollandsk, latin og 
navnlig russisk. Han var tillige medejer af den forste københavnske 
fajancefabrik. Han døde den 24* oktober 1744 i København. Han var 
gift første gang med Karen Wartberg den 22. januar 1717, og hun dø
de allerede den 22. marts 1724, 28 år gammel. Hans anden hustru 
Catharina Maria Alsberg, blev moder til datteren Mette Ærcboe.

Alsberg

Rasmus Æreboes svigerfar, Lars Jensen Alsberg, var søn af Jens Chri
stensen og Maren Christensdatter, i 1704 blev han underbogholder og 
3 år senere hovedbogholder i Rentekammeret. Le af ham førte bøger 
vækker beundring vod deres smukke udførsel og den praktiske måde, 
hvorpå de er affattede. Han døde i august 1711. Hans hustru Maria 
ægtede den 13. juni 1713, knap to år efter hans død, hans efterføl
ger som hovedbogholder i Rentekammeret, Hans Jørgen Kircksteen, der 
var født i København den 28. februar 1686 og døde den 10. august 
1751. I begge ægteskaber var der flere børn.
Hun var datter af Hans Carstensen, der var renteskriver 1680-1702 
og derefter rådmand i København, og Sophia Amalia Harder, ned hvem . 
han blev gift 1679. Hun kom ulykkelig af dage ved operahusets brand 
den 19. april 1689.
Alsbergs datter, Catharina Maria, var i sit ægteskab med Rasmus Ære- 
boe moder til en af admiral Richelieus tipolderaødre, etatsrådinde 
Grove.

Knud Nordahl 52.
indtil 1727 tolder i Holmestrand og herefter i Drammen. Han var kam
merråd og for en tid generalforstamtdirektør. Han døde den 24. fe
bruar 1740 på Strømsø.
Hans hustru

Giertrud Irgens 53.
er født 1690 i Trondhjem og hun døde 1766. 1739 anbragte Knud Nor
dahl penge i enkekassen til sin hustru, og efter hans død fik hun 
1404 rdr. 2 ort. i pension. I ægteskabet var der 11 børn.



Jacob Fyrstenberg 54.
identisk med Poul Jacob Fyrstenberg - prokurator i Bergen. Han var 
gift med
Inger Wrangel 55.
der bl.a. var mor til Inger Worm Fyrstenberg, der er fodt den 18. 
oktober 1725 - en soster til Birthe Johanne Fyrstenberg, gift med 
proprietær Henrick Miltzow på Voss.
Det har i Danmark desværre været umuligt at fremskaffe kilder, der 
kan bevise Fyrstenbcrg-afstamningen led for led tilbage til den ur
adelige Fyrstenbergslægt, men en tradition blandt efterkommerne af 
Birthe Johanne Fyrstenberg hævder, at det forholder sig sådan.

Johan Fyrstenberg er sikkert identisk med Johan Daniel Fyrstenberg, 
der dode 1691 i Bergen og hvis datter Sophie Amalie Fyrstenberg blev 
gift med Otto Weinvich, købmand i Bergen, og præstesøn fra Voss.
1. marts 1682 får han kgl. bevilling til at indgå ægteskab uden for
udgående trolovelse og lysning med

Birgitte Hansdatter.
I skifte efter Hans Jonasen Mangor, Godsejer på gården Fos i Sogndal, 
afholdt 1730, nævnes en datter Christine Mangor, sal. Johan Peter 
Fyrstenbergs efterleverske.

Præsten Jorgen Henrick Abel v. Bergen domkirke, fodt 1702, har ef
terladt sig nogle kalenderoptegnelser og ved sonnen Hans’s dåb den 
13. februar 1731 oplyser han, at hans moder Christina Fyrstenberg 
holdt ham over dåben.
En anden præsteson fra Voss, Henrik Miltzow, proprietær på Lekve i 
Voss, fodt 1685, blev i sin høje alderdom i året 1751 gift med In
ger Vorm Fyrstenberg, der er født den 18. oktober 1725 i Bergen, 
som datter af prokurator Poul Jacob Fyrstenberg og hustru Inger Vran
gel. Proprietær Henrick Miltzows søster Susanne Miltzow blev anden 
gang gift mod obertlojtnant Nordahl på Lekve.

I et leksikon over Danske Adelsslægter v. A. Thiset, findes slægten 
Fyrstenbcrg nævnt side 88. - Slægten forte et våben, hvori skjoldet 
havde 2 rode bjælker i et gråt felt og hvor der på kronen var 2 grå 
æselører, hver mod 2 rode bjælker. Det er en uradelslægt fra Vest- 
phalen, der i dag lever i grevelig og friherrelig stand i Tyskland. 
Antonius Fyrstenbcrg blev 1507 professor ved Kobenhavns Universitet, 
siden provst i Børglum og rigsråd, men ca. 1520 forlod han Danmark.



Christoffer Fiedler 56.
købmand i Oeschaiz, er født den 50. august 1712 og han døde den 6. 
december 1769. Han var gift med

Anna Magdalene Niisbaum 57.
der er født den 6. september 1710 og som døde den 8. juli 1781.

Johan Martin Preisler 58.
kobberstikker, er født den 14. marts 1715 i Nürnberg og han døde 
den 17. november 1794 i København.
Forældre: Maleren Johan Daniel Preisler, der er født 1666 og som 
døde 1737 - og hustru Anna Felicitas Riedner, der døde 1743.
Johan Preisler blev gift den 14< juni 1748 med

Anna Sophie Schückmann 59.
der er født den 4. november 1720 i Güstrow og som døde den 16. sep
tember 1800 i Lyngby. Hun var datter af sekretæren ved kirke visi
tationen i Güstrow og Rostock kredse, dr. jur. Joackim Schückmann 
og hustru Anna Christina Kling.

1739 rejste han til Paris og kom i lære hos den schwcitziske kobber
stikker J.G. Sauter og derefter hos Laurent Cars, hvis fremragende 
stik og raderinger bragte den unge tysker i nær berøring med det 
bedste i fransk kunst. Preisler fik hurtigt et navn som tegner og 
grafiker og fik i Frankrig lejlighed til at udføre nogle af sine 
ypperste grafiske værker. Ved J.H.E. Bernstorffs mellemkomst udvir
kedes det, at Preisler i stedet for at vende hjem til Nürnberg i 
1744 rejste til København, hvor han 5. juli 1745 fik bestalling son 
Hofkobberstikker efter at have stukket en proveplade med motiv fra 
kongens rejse i Norge 1733. I de følgende år udførte Preisler ad
skillige portrætter af medlemmer af det danske kongehus, bl.a. Fre
derik V og Christian VII.
Af Preislers ca. 100 arbejder findes de 91 i den kgl. kobberstiksam
ling. Preisler var medlem af kunstakademierne i Augsburg og Køben
havn (1754) og 1777 var han justitsråd.

Afstamningen fra Preisler-slægten kan fores meget langt tilbage, 
ifølge oversigten i Dansk biografisk leksikon. Det er oprindelig en 
tysk kunstnerfarailic, hvis første kendte medlem Georg Preisler, der 
døde 1516, var glasmager i Bøhmen. Hans sønnesøn Gabriel Preisler, 
drog 1575 til Dresden. Sønnen Gabriel Preisler, der døde 1640, vend
te tilbage til Bøhmen som glasmager i Gablontz. Han var fader til 
en klejnsmed i Neustadt ved Prag, fra 1628 i Dresden. Georg Preis
ler, en anden søn, der var født 1593 og som døde 1656, var fader 



til naler i Nürnberg Daniel Preisler, der er født 1627 og son dode 
1665. Dennes posthume son Johan Daniel Preisler, fodt 1666 og dod 
1757, var direktør for raalerakademiet i Nürnberg og bl.a. fader til 
den til Danmark indkaldte hofkobberstikker og professor Johan Martin 
Preisler, fodt 1715 og dod 1794.

Nicolaj Sporon 60.
der er fodt den 11. juni 1699 i Ringkøbing blev student 1718 og 
cand, theol, den 10. juni 1721; Juni 1729 blev han rektor ved Koge 
Latinskole og 20. juli 1752 magister. 1. januar 1776 blev skolen 
nedlagt og den 8. januar s.å. blev han professor i philosophi, med 
samme rang som universitetsprofessor . Han dode den 29. august 1777
1 Koge, men nåede inden at skrive adskillige vers og at udgive 
"Bagtalerens Contrafei" 1745.
Han blev gift i Koge den 29. juli 1740 ræd
Elisabeth Kirstine Holmer 61.
der er født den 8. juli 1715 i Karup og som dode den 29. maj 1782 i 
Køge.

Hans Hansen Kofood 62.
er fodt den 26. marts 1720 og han dode den 11. juli 1796. Han var 
generalpostdirektør og boede i Kobenhavn. Han var desuden i en pe
riode direktor for det militære uldmanufaktur og for tugthusene. 
Endvidere var han konferensråd.
Han blev gift fors te gang chen 10. november 1746 med Beathe Alberti
ne Vodroff, der er fodt den 30. juni 1728 og som dodo don 30. sep
tember 1747.
Han blev gift anden gang den 24. september 1749 med

Christence Bentsen 63.
der var datter af bogholder v. Ostindisk Kompagni Hans Henrik Bent
sen og hustru Birgitte Hegelund, Hun er fodt den 11. maj 1729 i 
København og dode 1. maj 1807 sst.

Niels Jepsen 68.
besad 1662 - 1680 en af kgl. majestæts gårde i Lejrskov. Gårdens 
hartkorn var 1664 9 tdr. og 1 fjdkr. De årlige afgifter af gården 
androg:
2 skill. Leding (en afgift, der i ældre tid kun påhvilede selvejer
gårde) 4 skpr. rug, 5 skpr. mel, 2 skpr. byg, 6 skpr. malt, 18 skpr 
gæsterihavre, 2 skpr. kværsthavre, 2 traver rug, 1 fjerding gryn,
1 brændsvin, 1 fjerding honning, 1 lam, 1 gås, 5 hons, 1 snes æg.



llæs ho, 2 tdr. kul, 20 læs ved, 1 nk. haar, 1 mk. lysegarn,
16 sommer- og vinterheste og 3 jægerheste. På gårdens jorder udsår 
man årligt:
4 tdr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. havre. På dens enge bjærger man 
24 læs ho, medens der hverken findes skov, fiskevand eller anden 
herlighed til gården.

Soren Jespersen 74.
i Tudvad er fedt 1634 og han dode 1713 sst. på aftægt hos sonnen 
Jesper Huiler - angivet 79 år gammel. Han var gift med

Else Mareusdatter 75.

Mogens Lassen 76.
i Hollund, Ødsted sogn, er fodt 1634 og dode 1700 i Hollund. Han 
var gift med

Else Nielsdatter 77.
der dode samtidig med manden - kirkebogen har dog intet derom. 
En skifteforretning afholdt den 14. maj 1700 i boet oplyser, at 
både mand og kone or afgået ved doden. Samtidig oplyser den, at 
de efterlod sig børnene:
Niels Mogensen, 30 år
Las Mogensen,
Poul Mogensen,
Mads Mogensen,

28 år
26 år
14 år

Anne Mogensen, 17 år 
Margrethe Mogensen, 10 år.

Niels Jorgensen 78.
selvejerbonde i Ødsted, Ødsted sogn. Han dode for 1698. Han var 
gift med

Anne Jensdatter 79.
der dode for 1698.
De levede begge den 15. juni 1694, på hvilket tidspunkt do nemlig 
skeder deres selvejergård i Ødsted til sonnen Jorgen Nielsen. 
(Jydske Samling).
I matr. 1662 med a-jourforinger for Koldinghus Len, Ødsted sogn 
og by, står folgende om gården:
Thomas Iffudsen )Jens Nielsen ) nu Niels Jorgensen



Til Ko: Ma. Schylder:
Hartkorn 2 Skill. Leding
3 Tdr. 2 Skpr. 21 - og 1 Alb. i Penge

1 Ørtug Mel
1 - Havre
1 Brændsvin
1 Mk. Haar
1 Mk. Lysegarn
3 Jægerheste

1 Selfeigergaard + 1 Rytter
Kand saae: 18 Skpr. Rug, 15 Skpr. Biug, 3 Tdr. Arre, 6 Skpr. 

Boghvede.
Kand auffle: 24 Læs Ho
Schouff til 6 Suins Olden.

Hans Jensen 82.
fæster under rytterdistriktet på gården matr. nr. 2 i Herslev-Hoj- 
rup, 1663-1689. Por ham var gården bortfæstet til Jens Nielsen.
”2/11 1700 fæster Peder Jensen fralisted den Gaard i Højrup, som 
Maren Hansdatter, sal. Hans Jensens udi 12 Aars Tid som Enke har 
besiddet og hvis Steddatter han ægter. I Indfæstning betales 12 
Rdr.” - Hun var datter af selvejerbonden Hans Jepsen i Højrup.

Niels Christensen Suurkiær 86.
selvejerbonde i Pjedsted, Pjedsted sogn, er født ca. 1645 og han 
døde efter 1710. Han var gift med

Zidsel Joensdattcr 87.
der levede 1710.
I matr. 1688 står Niels Christensen Suurkiær opført som ejer og be
boer af gården matr. nr. 1 i Pjedsted, da stående for hartkorn:
5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr.
8. juni 1708 får sonnen Jep Nielsen udstedt husbondeholdsbrev på 
gården og den 22. juli 1710 får han udstedt skøde.
Niels Christensen Suurkiær er utvivlsomt son af den Christen Peder- 
æn, der 1641, 1653 og 1664 sidder på gården.

Olo Knudsen Nordahl 104.
overvragcr i Trondhjem var gift ned

Karen Davidsdatter 105



Joachim Irgens 106.
er fodt den 5. maj 1644 i Itzehoe og han gik i skole i Halle og 
studerede medicin i Wittenberg og Leiden. 1676 fik han bestalling 
som medicinæpracticus i Trondhjem og for at habilitere sig, ind
skrev han sig ved Kobenhavns Universitet og tog 5. oktober 1677 dok
torgraden. 5. november 1683 gav magistraten i Trondhjem ham bestal
ling som stadsphysiøus ordinarum oc Medicucum med en Ion af 200 
rdr. årligt. Ifolge Trondhjem by*s regnskaber boede han 1692 i He
stehaven, havde 3 bom - 1 pige og 1 dreng - samt 3 ildsteder at 
svare skat af. 1712 flyttede han til Kristiania i en lignende stil
ling, men sine sidste dage henlevede han hos datteren, der var gift 
med tolder Nordahl, Han dode hos dem i Holmestrand og blev begravet 
den 25. maj 1725. Han blev gift den 25. september 1678 med

Gidsken Sorcnsdattcr Schjelderup 107.
der dode 5. maj 1701, 1685 havde hun ca. 8000 rdr. tilgode i Roros 
Kobberværk.

Samuel Fiedler 112.
var kobmand i Vttrzen

Johan Georg Niisbaum 114«
var overstiger i Freiburg og han dode for 1739.

Benjamin Nicolajsen Sporon 120.
borger i Ringkøbing dode den 30. marts 1706. Han blev gift forste 
gang med Lisbeth Johansdatter, der dode 1684 (skifte 4. april) og 
anden gang den 6. oktober 1695 med

Kirsten Larsdatter 121.
der dode 17. september 1718 i Ringkøbing.

Jorgen Knudsen Holmer 122.
sognepræst for Korup og Ubberud menigheder på Fyn. Han er fodt 1674 
i Holeby Præstegård på Lolland og han dode 1. marts 1716 i Korup. 
Han blev student 1694 fra Maribo og 1699-1704 var han personel ka
pellan i Korup. 1704 blev han ordineret som præst sst. Han var 
gift forste gang med Anna Cathrine Lund og anden gang den 30. ju
li 1711 på Fraugdegård med

Karen Becker 123.
der er fodt i august 1684 i Odense og som dode den 27. august 1739 
i Koge. Hun var datter af apoteker og herremand Jacob Gotfried Bec



ker på Lammehave og dennes anden hustru Christine Ramm.
Karen Becker blev gift anden gang den 13. april 1725 med Kapellan 
i Koge og Ølsemagle Jørgen Hervig, der er fodt den 23. april 1684 
i Koge og som dode den 17. december 1752 sst. Han var ligeledes a- 
potekerson.

Hans Hansen Kofocd 124.
er fodt 1681 og han dode i marts 1723 i Bragemæs. Han var kaptajn 
på et Ostindisk Kompagniskib. Han blev gift 1713 med

Mette Elisabeth Kofoed 125.
der er fodt i Drammen L1692 og som dode 1775 sst.

Hans Henrik Bentzen 126.
var bogholder ved Ostindisk Kompagni og han er fodt 1694 i Koben
havn og dode 1751 sst. Han blev gift den 21. juli 1728 med

Birgitte Hegelund 127.
der er fodt ca. 1700 og som dode 1770 i København.
Samtlige personer med tilnavnet Hegelund stammer fra Viborg, hvor 
stamfaderen Christen Hegelund levede omkring 1500, men det har ik
ke været muligt at påvise Birgitte Hegelunds afstamning fra denne 
mand. Men hendes broder er sikkert Oluf Caspersen Hegelund, Nego
tiant i Kobenhavn, der blev gift den 26. september 1750 i Kobenhavn 
med Cathrine Marie Fabricius.

Johannes Irgens 212.
er fodt i Itzehoe i Holsten og han dode i året 1659 i Roros i Nor
ge. Han studerede medicin og blev dr. philos, et med. i Padua den 
11. april 1635. Han boede med familie i Itzehoe, indtil han 1651 af 
broderen blev kaldt til Norge og indsat som direktor for Kobbervær
kerne i Roros, istedet for den uduelige Lassius. Han kom derop helt 
ukyndig i bjergværksdrift, men gjorde sig snart kendt som en dygtig 
og nidkær forvalter og han skal have foretaget adskillige forbed
ringer i driften. Der blev i årenes lob klaget en del over ham fra 
hans undergivne, bl.a. over hans hårdhed, og en af hans fogder kla
ger over, at han uretmæssigt oppebærer boder num. 1655 fik han af 
broderen Jockum Irgens overdraget en ”tredivtepart" af kobberværket, 
men fik dog intet udbytte heraf. Han var gift med

Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus 213.
datter af Chr. IV’s livlæge Henning Arnisæus og enke efter en Daniel 
el Faber. Hun skal have været en dygtig og driftig kvinde, men 



bestemt og noget hårdhjertet. 1685 ejede hun 6 parter å 1000 rdr. 
i Roros værk og drev samtidig handel med kom, bl.a. til værkets 
arbejdere. De havde 12 sonner og 4 dotre.

Soren Hansen 214.
er fodt ca. 1623 som son af rektor i Trondhjem Hans Sorensen, der 
dode 7. decembr. 1660* og hustru Gjertrud Eriksdatter, der dode 
1656. 1642 blev han student og 1646 tog han Baccalaus-graden. Han 
blev Konrektor og den 20. september 1652 rektor ved sin gamle sko
le. 29. maj 1655 tog han magistergraden og 23. januar 1658 blev 
hn kaldet til sognepræst ved domkirken i Trondhjem. 1662 Capituli 
og 1663 inspektor og forstander for Vajsenhuset. Han dode den 8. 
februar 1679. Han blev gift den 15. oktober 1650 med

Anna Schiclderup 215.
der var datter af biskop Peder Jensen Schielderup i Trondhjem. 
Hun dode den 4. juni 1701.

Nicolaj Benjaminsen (Sporon) 240.
var glarmester i Ringkøbing. Den 3. januar 1666 blev han takserbor- 
ger, 1667-71 lægdsmand og 1672-73 var han en af byens 8 mænd. Han 
dode 4. december 1689. Han har været gift 2 gange, anden gang for 
1666 med

Karen Hansdatter 241.
der dode 1672. Hun var formentlig soster til lægdsmand Peder Han
sen Emmelof, der kaldes Nicolaj Benjaminsens svoger,
Ifolge traditionen skal slægten Sporon stamme fra Frankrig. En 
hollands slægt af samme navn, der har haft forgreninger i Vestin
dien, og hvis stamfader Jean Isauc Sporon, der ca. 1755 var fransk 
præst i Aardenburg, har muligvis samme oprindelse.

Knud Jorgensen Holm 244.
sognepræst for Holeby, Burso og Kronge menigheder på Lolland er 
fodt den 13. juni 1648 på gården Elleholm i Bleking, og han dode 
den 17. april 1708 i Holoby. Ligsten i kirken.iflg. Wiberg efter
lod han sig et hæderligt navn på egnen. Han blev gift 1677 med 

Elisabeth Wulf 245.
der var enke efter Diderik Kinckel i Nysted. Hun dode 1714.

Jacob Gottfried Becker 246.
var apoteker og godsejer og han er fodt den 24. juli 1638 i Syd-



Slesvig. 1654 kom han på Svaneapoteket i Kobenhavn og 1659 deltog 
han i hovedstadens forsvar imod svenskerne. 9. august 1664 fik han 
kgl. privillegium på apoteket i Odense og 8. juli 1667 blev han 
valgt til rådmand sst. Han dode den 29. maj 1707 i Odense. Han 
blev gift forste gang den 25. juli 1667 med Cathrine Herfordt, der 
dode den 7. januar 1672 i Odense. Hun var datter af Hofapoteker 
Christoffer Herfordt. Anden gang blev han gift den 15. oktober 
1675 i Odense med

Christine Ram 247.
der er fodt den 9. september 1655 sst., som datter af provinsial- 
medikus Stephan Ram og hustru Karen Risbrigh og hun dode den 7. 
oktober 1686 i Odense. Tredie gang gifte han sig med Susanne Hah
ne, der er fodt i^Qdense og som dode i marts 1701. Med sit tredie 
ægteskab fik han godset Lammehave og en tid sad han som ejer af 
Ringstedgård på Ryn. Susanne Hahne var datter af rådmand Herman 
Hahne og hun var gift forste gang med Kancelliassessor, lic.jur. 
Peder Winding til Tammehave, der var fodt 25. juni 1637 og som 
dode 16. marts 1684.

Hans Hansen Kofocd 248.
til Myregården i Nylarsker er fodt 1655 og han dode 28. december 
1728. På en fane, der hang i Nylars kirke og som nu findes på My
regården, står folgende:

”Herunder hviler Hs. kongel. Maysts. til Danmark og Norge bestalte 
Capitaine ved det tredie National Compagnie her påa Landet, vel
ædle sal. Hans Koefod Hansen til Myregaard, fod Anno 1655, tient 
for Under- og Overofficere her paa Landet Bornholm udi 45 Aar, do
de An, 1728 udi han Alders ....... Aar.”
Nedenunder er der malet det Kofoedsko Vaaben. Da han ved skode af 
29. august 1725 solgte gården til sonnen bemærkede han heri, at 
han havde arvet gården efter hans sal. farmoder Elisabeth Peder 
Kofoeds. Han var gift med

Cathrine Christensdatter 249.
der er fodt 1655 og som dode 1737 og blev begravet den 15. april.

Peder Hansen Kofoed 250.
overvisitor i Drammen er fodt 1650 i Ronne og dode 1724 i Drammen. 
Han var gift med

Anne Samuelsdatter Erende 251.
der er fodt ca, 1670 og som dode 1732 i Drammen



Bont Bentsen 252.
borger og brygger i Kobenhavn og bosat i Kompagnistræde, er fodt 
ca. 1665 og dode efter 1716.
30. juli 1696 erhvervede han ved skode en begravelsesplads i Ko
benhavns Vor Frue kirke> forsynet ned luftror imod kirkegården samt 
sten og epithaphium.
Han var gift med

Sidse.....  253.
der er fodt ca. 1670 og som blev begravet den 21. december 1714«

Henrich Jürgens 424.
boede omkring 1600 i Itzehoe og hajj betragtes som stamfader til 
den senere så fremtredende Irgens siegt. Han skal ifolgo familie
traditionen stamme fra Holland og betegnende er det jo, at sonnen 
Jochum Irgens i et dokument kaldes Jochum Hollender. Henrich Jür
gens var kobmand,samtidig med at han havde en bestilling ved det 
kgl. Kledekammer eller ved den kongelige Garderobe.
Han var gift med
Cathrina Früchtnichts 425.

Henning Arniseus 426.
dor var kong Christian IV’s livlege var gift med

Elisabeth Gotz 427.

Peder Jensen Skjelderup 430.
er fodt den 7. september 1571 i Bergen og han dode den 27. septem
ber 1646 i Trondhjem. Han gik forst i skole i sin fodeby og deref
ter i Stavanger, hvor han boede hos svogeren Biskop Jorgen Eriksen 
og sidst i Soro, hvorfra han blev student 1593. Han studerede der
efter 2 år ved Kobenhavns universitet og tre år i Wittenberg, hvor
på han blev kapellan (og muligvis 1604 sognepræst) i Mandal. 1607 
kaldes han til slotspræst på Frederiksborg, men inden han kunne 
tiltrede dette embede kom han den 15. februar 1608, efter kongens 
befaling, som sogneprest til Vor Frue kirke i Kobenhavn. Samme år 
tog ham magistergraden og 8. oktober 1622 udnævntes han til biskop 
i Trondhjem stift. 1642 tog han sin afsked. Han var gift forste 
gang med Anne Nielsdattor, der var datter af Legmand i Mandal 
Niels Lauritsen og hustru Randi Lauritsdatter Hoick, Hun dode 1612. 
Anden gang giftede han sig med
Gidske Hermansdatter Lange 431.



(vielsen fandt sted 1622). Hun var datter af borgmester i Flens
borg Herman Lange. Hun dode 1640.

Gottfried Becker 492.
er fodt 1600 og studerede teologi i Strasburg og Rostock. Han blev 
magister i Oktober 1629 og rektor i Husum. Han dode den 12. marts 
1652. Han var gift forste gang 1631' med’’

Elisabeth Ehrenreick 493.
der blev begravet den 30. august 1645. Hun var datter af amtmand 
Erik Ehrenreich i Stove i Hannover.
Gottfried Becker blev gift anden gang med Margrethe Lather, der 
er fodt i Husum, som datter af dr. jur, advokat Herman Lather.

Stephan Ram 494.
er fodt 1625 i Marne i Holsteen og han blev 1645 immatrikuleret 
ved gymnasiet i Hamborg og 1648 i Leyden. 1649 kom han til Strass
burg, hvor han 26. februar 1651 tog medicinsk eksamen og den 14. 
marts s.å. den medicinske doktorgrad. Herefter blev han provinsi- 
almedikus i Odense, hvor han den 28. juli 1655 fik bevilling som 
eneapoteker. Han dode den 1. august 1658.
Den 8. oktober 1654 blev han gift i Odense med

Karen Riisbrigh 495.
der er fodt den 18. september 1635 i Odense og som dode den 6. au
gust 1686 sst.

Hans Pedersen Kofood 496.
(identisk med nr. 500), er ..ddd .or 1681 og nævnes 1658 som tolder 
og rådmand og 1673 som borgmester i Ronne. Han var med til at un
derskrive Bornholms Overgivelsesbrev til kong Frederik III.
Den 19. januar 1659 blev han gift med

Mette Absalonsdatter Bagge 497.
(identisk med nr. 501) der blev begravet den 19. februar 1690 i 
Ronne kirke. Hun var fodt ca. 1620, som datter af Absalon Olufsen 
Bagge.

Slægten Bagge:
Absalon Olufsen Bagge 1002.

Oluf Bagge 2Q04.
er 1572 herredfoged i Bornholm Norre Herred. Han blev for en af- 



sagt dons skyld dont til Blåtårn, hvor han hensad i lemgere tid, 
indtil han onsider købte sin ære igen af kongen. Han nævnes end
videre 1581 i et skode.

N.N; Bagge 4008.
var gift ned
Anne Blaholtz 4009.
der levede 1581.

Oluf Bagge 8016.
erholdt den 24. juni 1468 adelig frihed af ærkebiskoppen i Lund.

Sanuel Zachariasen Frende 502.
kapellan i Kristiania er født ca. 1640 i Fåberg Præstegård og han 
døde 1680 i Kristiania. Han var gift ned

Dorthe Villunsdatter 503.
der er født 1645 i Nordenskov Præstegård og son døde efter 1680.

Bent Nielsen 504.
borger og brygger i København, er født ca. 1620 og dode 1677. Han 
var gift med

Karon Regelsdatter 505.
der er født ca. 1630 og son døde 1676.
I Holger Mallings gengivelse af Vor Frue Kirkes regnskaber over be
gravelser i kirken finder vi følgende:
"Graven, betegnet XIX199. Vest for Enden, fra Midten under de stak
kede Kvindestole er sal. Brygger Bent Nielsen begravet her den 23. 
12.1677, og hans Kone Karen Regelsdatter begravet her den 23. Febr- 
1676. - dobbelt Grav i Muld under en blaaagtig Sten, son hans Dat
termand Urtckrænner Jonatan Lauritsen Hind og Brygger Just Chri
stenson har tilforhandlet sig arveligen for 200 Rdr.

Anders Christensen(Skovgaard) 778.
er født i Mejrup 1552 og han virkede son præst i Oure sogn fra den 
26. narts 1578. Kapellan ved Nicolai kirke 1579, kapellan i Helsing- 



ør den 10. maj 1383. Skifte efter ham den 12. januar 1615. Han 
var gift med

Mette Christensdatter 779.
dode den 25. september 1623, og skifte blev holdt den 3. februar 
1624.

Borgmester Gotz 
af Soltquelle ca. 1600.

Jens Pedersen Skjelderup 

854

860
er fodt ca. 1510, muligvis i Skjellerup v. Hobro, som son af 
Peder Jensen (1720) der dode 1563 og hustru Maren Niclsdatter(1721) 
der dode 1543. Han opholdt sig ved Kobenhavns universitet, tog 
Baccalausgraden, hvorefter han rejste til fremmede universiter, bl. 
a. til Wittenberg, hvor han rimeligvis tog magistergraden. Ved sin 
hjemkomst blev han ansat ved Kobenhavns Universitet, blev ca. 1550 
professor i Fysik, den 9. marts 1553 baccalaureus Medicinæ, 1556 
tog han den medicinske doktorgrad i Rostock og 1557 blev han biskop 
i Borgens Stift. Han dode 1582. Han var gift med

Susanne Lenncrtsdatter 861.
en plejedatter ell. stifdatter til Peter Capeteyn, Frederik I's 
livlæge.

Hermann Lange 862.
er fodt i Flensborg ca. 1548 og han dode den 8. august 1597. Han 
blev gift den 27. maj 1576 med

Brigitta Fincke 863.
der er fodt 1558 og som dode den 18. april 1642. Brigitta Fincke 
giftede sig efter mandens død den 26. april 1601 med rådmand Har
men Hoë.
Hermann Lange blev nævnt som rådmand 1590 og 1593 og han blev valgt 
til borgmester den 30. april 1596, og indsat den 28. maj 1596.

Johannes Becker 984.
màÿte flygte fra Antwerpen på grund af hertugen af Albas forfølgel
ser af protestanterne. Han blev sognepræst og inspector rainisteerii 
for Jülich og Berg og han dode 1614.

Thomas Brodersen Risbrigh 990.
var borgmester i Odense. Han var født ca. 1600 på gården Risbrig i 



Nr. Haksted sogn i Flensborg amt og han dode 1665 i Odense og blev 
begravet den 24. november. Han var gift med

Birgitte Seeblad 991.
(Personal historisk Tidsskrift 1909).

Peder Hansen Kofoed 992=1000.
er fodt den 15. juni 1598 og han dode den 24. december 1648. Han 
var kaptajn og rådmand og blev senere valgt til borismester i Ronne. 
Han var med til at overgive Bornholm til den svenske general Vran
gel i 1645. Han ejede flere gårde, nemlig en gård i Østerlarsker 
sogn, Sodegården i Vestermarie sogn, Myregården i Nylarskcr sogn 
og en gård i Hasle. Desuden kobte hans enke Juclsgård i Aaker 
sogn. Han blev gift den 17. januar 1619 ned

Elisabeth Madsdatter Ravn 993=1001.
der blev begravet den 21. september 1685 i Ronne.

Zakarias Sorensen Frendosius 1004•
var sognepræst i Fåberg 1661 - se Norske Slcgtshistoriske Tids
skrift 2, side 290.

Villum Andersen 1006.
var sognepræst i Nordenhav Præstegård og han er fodt ca. 1595 og 
dode den 16. februar 1652. Han var gift med

Anne Madsdatter 1007.
der blev gift anden gang med hr. Malthe Christensen, sognepræst i 
Norderhov.

Hans Lange 1724.
er fodt i Westfalen,dod 19. maj 1571 og han er gift med

Elsabe Fincke 1725.
der dodei * • den 21. august 1576.. .Hans Lange bliver nævnt som råd
mand 1556 og 1561.

Jacob Fincke 1726.
dode-. ’. den 24. marts 1570. Han var son af rådmand Jacob Fincke i 
Flensborg og hustru Brigitta. Jacob Fincke var gift forsto gang med 
Anna tor Smede, der dode 1561 og anden gang med Ingeborg, der do
de 1606. Han immatrikulerede fra Wittenberg den 12. november 1548 
og blev derefter kobmand, - og rådmand.



Broder Thadersen
pâ gården Risbrig ved Flensborg var gift med

Siile Dideriksdatter til Spilbeck

Otto Knudsen (Seeblad) 

1980.

1981

1982.
er født den 22* maj 1575 i Odense og lærte handel i Hamborg. Han 
rejste derpå til Holland, og Kristiania, hvor han blev skriver hos 
lensmanden Ludvig Munk. Han bosatte sig 1598 i Odense, hvor han 
1622 blev rådmand og iøvrigt ansås for at være sit århundredes 
største købmand.i Odense. 1614 optræder han som forstander for det 
aim. hospital i Odense og 1622 nævnes han som borgmester. 1651 dø
de han i Odense.
Otto Knudsen blev gift første gang 1599 ned Birgitte Lauritsdatter, 
der var en af fru Ellen Marsvins piger, og som han siges at have 
måttet ægte ganske mod sin vilje, idet Ludvig Munk havde overras
ket han i sin hustrus sovekammer - en forlegenhed fru Ellen Mar
svin hjalp dem begge ud af, ved rådsnart at sige, at Otto Knudsen 
var kommet for at begære bemeldte pige til ægte. Birgitte Laurits
datter dode før 15. september 1615.
Otto Knudsen giftede sig anden gang den 10. oktober 1618 ned

Abigael Jacobsdatter Hasebart 1985.
der er født den 5. januar 1596 i København og son døde den 27. de
cember 1667.
At Otto Knudsen i sin ungdom står i Ludvig Munks tjeneste, skyldes 
nok, at Ludvig Munks frue, Ellen Marsvin, også er fra Odense. Dat
teren Kirsten Munk, født den 6. juli 1598 i Norlund og død den 19. 
april 1658 blev gift med kong Christian den IV 1615. I ægteskabet 
var der 11 børn.
Der har været ymtet en del om, at Otto Knudsen skulle være fader 
til Kirsten Munk og ikke den 62-årige Ludvig Munk, hvilket virker 
ret sandsynligt.

Hans Kofoed 1984=2000.
til Blykobbegård i Nyber sogn, betegner sig selv i 1608 som fri
mand.

Anders Nielsen 2012.
borgmester i Kristiania - også kaldet Anders Skrædder - er født 
1543 i Oslo og han nævnes 1572-1580 som lagrettemand i Oslo, sam
tidig med handels- og købmand i samme by. 1580 udnævnes han til 
rådmand og 1580 til borgmester. Han dode 1615. Han var gift anden



gang med 
Dorthe 2013
der levede 1594.

Knud Jorgensen (Seeblad) 3964.
er fodt den 18. oktober 1512 i Odense og gik i skole i Flensborg. 
Han blev uddannet indenfor handelen i Lybak og bosatte sig i 1544 
i Odense, hvor han 1546 blev rådmand. 1550 siges han at have re
det til sit fastensol i Flensborg med et folge af 28 heste, alle 
ridende svende. 1571-74 var han forstander for det aim. hospital 
i Odense og 1574 optrader han atter som rådmand - han skal iovrigt 
også have varet borgmester. Han dode den 20. oktober 1580.
Knud Jorgensen blev gift på Odense rådhus med Maren Mikkelsdatter 
Mule, der er fodt ca. 1515 og som dode den 24. september 1545. 
Han blev gift anden gang den 27. juli 1550 i Odense med

Karen Richartsdatter Beyer 3965.
fra Flensborg, der er fodt den 29. november 1535 i Flensborg, og 
som dode den 3. november 1579 - alle blev begravet i Gråbrodre 
kirken i Odense. I forste agteskab var der 1 son, men i det sid
ste var der 16 born, hvoraf sonnen Otto Knudsen var nr. 15.

Jacob Hasebard 3966.
er fodt 1552 i Lybak, som son af kirurg Jacob Hasebard, der dode 
1556, men som forinden blev kaldet til Kobenhavn som kgl. livki
rurg. Hans moder var Abigael Bonifaciusdatter (Loir), der senere 
agtede apoteker Antonius Battus. De slog sig ned i Hadersled og 
dronning Dorothea tog sig af stedsønnen og satte ham i skole i 
Meissen, hvor han opholdt sig i 6 år. 1569 blev han indskrevet 
ved Kobenhavns Universitet, men rejste efter at have studeret i 
nogle år til Rostock og Wittenberg. 1578 fik han kgl. rejsesti
pendium og drog til Italien, hvor han 1579 blev immatrikuleret i 
Padua. 1582 immatrikuleredes han i Basel, hvor han 1583 tog den 
medicinske doktorgrad. Efter et kort ophold i Danmark rejste han 
til England, hvor han var i 6 år. Forst i 1590 slog han sig ned 
i Danmark som Kong Christian IV’s livlæge og han fulgte med på 
kongens rejser. 1602 blev han kannik i Roskilde og den 3. septem
ber 1607 dode han i Slagelse. Han giftede sig den 14. februar 
1591 med

Kirstine Nielsdatter Paaske 3967



der dode den 30. april 1648. Kirstine Nielsdatter Paaske er datter 
af slotsskriver Niels Paaske.

Mads Jensen Kofoed 3968=4000.
borgmester i Rönne.

Niels Jorgensen 4024.
skipper i Oslo er fodt ca. 1500 i Danmark og han dode 1549 ' Oslo. 
Han var gift med

Hilleborg Johnsdatter 4025.
der var fra gården Moen i Gidsberg.

Jorgen Knudsen(Seeblad) 7928.
i Odense, blev adlet den 14. maj 1500, sandsynligvis på anbefaling 
af rigshofmesteren hr, Poul Laxmand, hvis navn stod son relator 
under adelsbrevet. Han dode den 20. april 1514 i Odense. Han var 
gift ned

Mette Lauridsdatter Kotte 7929.
der er fodt ca. 1475 i Dalby v. Kerteminde og som dode den 13. ju
li 1563 i Odense. Hun blev gift anden gang med rådmand Hans Friis 
i Odense.
Jorgen Knudsens fader Knud N.N. angives at have været Staller i 
Ejdersted.
Slægtsnavnet Seeblad dukker forst op i 1600-tallet og skyldes slæg
tens våben, der viser et grønt soblad i rodt feldt og på hjelmen 
en solvsvanehals.

I
Jens Madsen Kofoed 7936=8000.
er fodt 1481 og han dode 1519. 1496 kom han i tjeneste hos ærke
biskop Bÿrge i Lund, der med adelige privilegier mobiliterode ham 
for sin tro tjeneste, forstand og udviste meriter. Adelsbrevet er 
dateret den 14. juni 1514. Han var gift med
Johanne Thygesdatter 7937=8001

Laurits Nielsen Kotte 15858.
var adelsmand og væbner i Dalby ved Kerteminde. Han er fodt ca. 
1435 antagelig i Dalby og han dode ca. 1500 i Odense og blev begra
vet i Gråbrodre klosters kirke. Han boede 1473 i Dalby, da han som 
væbner underskrev og beseglede et dokument. Han var gift med

Margrethe Kjcldsdatter 15859



fra Anderupgård, Vest for Odense. Hun er fodt ca. 1440 og dode 
ca. 1500 antagelig i Odense.

Mads Jensen Kofoed 15872.
er fodt i Hasle på Bornholm, hvor han var handelsmand og ejer af 
Lille Haslegaard. han var gift med

Elisabeth Olufsdattcr 15873.

Kjeld Tuesen(Rantzau) 31718.
der var væbner, ejede og beboede Anderupgaard i Lumby sogn ved 
Odense. Han nævnes hor 1423-1445. Efter hans dod giftede hans 
enke sig anden gang med væbneren Jens Mikkelsen, landsdommer på 
Fyn. Kjeld Thuesens sonner antog slægtsnavnet Rantzau, vel efter 
moderens slægt.
Kjeld Tuesens far Tue Nielsen og farfar Niels Tuesen siges i ct 
dokument fra 1485 at have skænket Anderupgaard ti}. St. Knuds Klo
ster. 1302 finder vi ridderen Niels Pedersen på Anderupgård, sik
kert forfader til ovennævnte personer.



EFTERKOMMERE 

efter
sognefoged Niels Hansen Buck og hustru

Juliane Marie Albertine Grove
"Vanggård” ved Lejrskov

—-0O0--



I .Niels -Akaol Bernhardt Buch
er født i København den 9. september 1857 og han døde i Skande- 
rup den 11. august 1938. Han blev gift i Assens i 1886 med Ane 
Magdalene Mogensen, der er født i Anholdt, Ødis sogn, Vejle amt, 
den 11. april 1864 og som døde i Havegård, Lejrskov sogn, den 
23. februar 1899. Han blev gift anden gang med Ane Marie Katrine 
Hansen, omkring 1901. - Bosat: Havegård, Lejrskov.

A. Niels Hemsen Buch er født i Havegård den 16. november 1887 og 
han døde i Ålborg den 17. juli 1956. Han blev gift i Sindal den 
16. november 1914 med Hedvig Dahl, der er født i Sindal den 4. 
september 1889 og som døde i Ålborg den 23. januar 1949.
Niels Hansen Buch var repræsentant og boede henholdsvis i Stubbe
købing og Ålborg.

1. Lili Buch er født i Stubbekøbing den 31. august 1918 og 
hun blev gift i Göteborg den 1. juli 1950 ned Bertil Moss
berg, der er født i Göteborg den 10. november 1913, som søn 
af lagerarbejder Axel Sigfrid Mossberg og hustru Olga Bern
hardina Karlson, Göteborg.
Bosat: Ryttaregatan 2 E, Göteborg N., Sverige.

Bertil Mossberg gik i skole i Göteborg og er uddannet la
gerarbejder.
Lili Buch gik i skole i Stubbekøbing.

a. Bibi Mossberg er født den 23. april 1951 i Göteborg.

b. Irene Mossberg er født den 19. april 1954 i Göteborg.

c. Anette Mossberg er født den 14. januar 1956 i Göteborg.

2. Anker Buch er født i Stubbekøbing den 17. januar 1923 og 
han blev gift i Ålborg den 10. juli 1948 ned Grete Emma 
Larsen, der er født i Ålborg den 17. april 1926 som datter 
af tømrermester Laurits Chr. Larsen og hustru Else Emilie 
Nielsen, Ålborg.
Bosat: Høvejen 4, Vorup pr. Randers.

Anker Buch gik i skole i Stubbekøbing og Nr.Sundby, hvor
efter han kom i konfektionslære. Efter endt læretid kom han 
i en skotøjsforretning "Det røde hus" i Ålborg, hvor han 
arbejdede i 2£ år indtil han aftjente sin værnepligt ved 9.
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batalion 2. regiment i Viborg. Han arbejder nu i firmaet 
A/S Chr. Juncer, Randers og blev i I960 udnævnt til lager
chef.
Grete Emma Larsen gik i skole i Ålborg, hvor hun tog real
eksamen 1943. Hun er udlært kontorassistent ved Ålborg 
kommune og arbejdede her indtil giftermålet i 1948. Efter 
et par år ved Randers kommune var hun hjemmearbejdende 
husmor indtil hun i 1963 blev sekretær for rektoren på Ran
ders kommunale gymnasium.
a. Lone Buch er født i Århus den 6. juni 1952.

b. Per Buch er fodt i Randers den 25. april 1954.

3. Bibi Buch er født i Stubbekøbing den 12. december 1927 og 
hun blev gift i Ålborg den 26. april 1952 med Frank Niel
sen, der er født i Buderup den 18. marts 1922 som son af 
fabriksarbejder Harald Chr. Nielsen og hustru Johanne Kir
stine Larsen, Ålborg.
Bosat: Vitus Beringsvej 21, Ålborg.

Frank Nielsen gik i skole i Ålborg, hvor han tog realeksa
men fra Dannarksgade skole. Han blev ansat hos landinspek
tør Olesen i Ålborg, hvor han var i 4 år og kom derefter 
til Ålborg Privatbane som overtrafikassistent.
Bibi Buch gik i skole i Ålborg og tog realeksamen. Hun er 
udlært bankassistent fra Landmandsbanken i Ålborg.

a. Anni Buch Nielsen er fodt i Ålborg den 21. februar 1953.

b. Berit Buch Nielsen er fodt i Ålborg den 17. marts 1956.

B. Anders Nielsen Buch er fodt i Havegård den 29. december 1888 
og han blev gift i Roldsted kirke den 28. marts 1914 med El
len Kristine Hansen, der er født i Roldsted den 2. januar 
1889, som datter af gårdejer Niels Kristian Hansen og hustru 
Johanne Marie Povlsen, Roldsted.
Bosat: Råbenslyst pr. Nyborg.

Anders Nielsen Buch gik i skole i Lejrskov og kom derefter som 
landvæsenselev på gården Tornholm ved Korsør, hvor han var i 
2 år. 1907-1908 havde han ophold på Dalum Landbrugsskole og i 
1908-1909 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet på Ama-



I B
ger. 1914-1918 tjente han som korporal ved sikringsstyrken 
og han var ialt indkaldt 5 gange. 1909-1912 var han forval
ter på Rugaard ved Veflinge og 1912-1914 forvalter hos for
pagter Stapel på Tornholm. Han blev siden inspektor hos hof
jægermester Oxholm I914-I9I8. Februar I9I8 købte han proprie
tærgården Rabenslyst ved Nyborg og efter at have drevet den 
i 40 år, forpagtede han den ud til sonnen Niels Axel Buch. 
Han bor dog stadig selv på gården.

Ellen Kristine Hansen gik i skole i Roidsted og er uddannet 
indenfor husgerning. Hun var elev på Lavindsgård ved Lange
skov, husjomfru på Rugård 1912 og senere på Holstenshus ved 
Fåborg, hvor hun var indtil giftermålet.

1. Niels Axel Buch er fodt i Tornborg den 20. januar 1915 og 
han blev gift i Vraa kirke den 20. oktober 1942 med Ragn
hild Jensen, der er fodt i Hjørring den 28. april 1917, 
som datter af gårdejer Chr. Jensen og hustru Maren Kristi
ne Hougaard, Smidstrup.
Bosat: Skaboshuse pr. Nyborg.

Niels Axel Buch gik i skole i Rejstrup og Ullerslev, hvor 
han tog realeksamen. Han er uddannet indenfor landbruget. 
Han har haft ophold på Næsgaard Landbrugsskole, har været 
forvalter på Stensgaard, Langeland ca. 4 år, elev og for
valter på Lykkemose samt på Lundsgaard ved Kerteminde. 
Niels Axel Buch er i bestyrelsen i brugsforeningen. Det 
kan desuden nævnes, at han aftjente værnepligten i Holbæk 
som korporal.

Ragnhild Jensen gik i skole i Smidstrup og er uddannet 
indenfor husgerning bl.a. hos realskolebestyrer Larsen i 
Vraa. Hun har desuden været husjomfru på Stensgaard, Lan
geland i 1£ år samt haft ophold på Husassistenternes Fag
skole i København.

a. Kirsten Marie Buch er født i Klakkebjerg den 4. juni 
1944. Hun er landvæsenselev og bosat Alstedgaard ved 
Ringsted.

b. Anders Nielsen Buch er født den 10. september 1946 i 
Humble. Han er landbrugsmaskinsmed og bor hjemme.
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c. Hems Erik Buch er fodt den 21. april 1950 i Rudkøbing.

2. Else Agnete Buch er født i Tårnholm den 21. juni 1916 og 
hun blev gift i AUasiev kirke don 12. september 1940 med 
Richardt Thorkild Chr. Nielsen, der er født i Vindinge 
den 15. november 1908, som søn af bygmester Niels Chr. 
Nielsen og hustru Anna Margrethe Rasmussen, Dalsgård Vin
dinge.
Bosat: Årslevgård pr. Brabrad.

Richardt T. Chr. Nielsen gik i skole i Nyborg, hvor han 
tog realeksamen samt den almindelige handelsskoleeksamen. 
Efter en tid ved landbruget aftjente han sin værnepligt ved 
artilleriet i København og havde derefter ophold på Askov 
Højskole samt Dalum Landbrugsskole. Han har arbejdet som 
forvalter på forskellige store gårde indtil han i 1957 
forpagtede Æblegården, under Ørbæk Lunde på Fyn. Efter 16 
år her købte han Årslevgård ved Århus, hvor han nu er bo
sat. Richardt T. Chr. Nielsen har forskellige tillidshverv 
bl.a. er han sognefoged for Årslev sogn.

Else Agnete Buch gik i skole i Ullerslev, hvor hun tog 
mellemskoleeksamen. Hun er uddannet indenfor husgerning 
og har været ansat på forskellige store gårde samt været 
køkkenchef på Vejlby Landbrugsskole. Desuden har hun været 
i England i i år.

a. Hanne Margrethe Buch Nielsen er født i Odense den 8. 
august 1941 og hun blev gift i Årslev kirke den 16. au
gust 1963 ned Verner Mygind-Rasmussen, der er født i 
Roerslev den 18. september 1934, som son af gårdejer 
Lars Rasmussen og hustru Petra Pedersen, Rankegård Blan
ke pr. Asperup.
Bosat: Gronnemarksvej 24, Glostrup, og efter 1. decem
ber 1967: Birkebakken 13, Lystrup.

Verner Mygind-Rasmussen gik i skole i Roerslev og tog 
realeksamen fra Brenderup realskole i 1951. I 1954 af
tjente han sin værnepligt ved Jydske Trainregiment i 
Esbjerg og Padborg og 1956 tog han ophold på Dalum 
Landbrugsskole. Han begyndte herefter på Kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole i København og afsluttede studiet i
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maj I960. Indtil september 1961 var han assistent ved 
Åbenrå Amts Landboforening og var derefter i 2 år ved 
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium - forsøg med kvæg. 
Fra september 1963 til oktober 1966 læste han licentiat 
på Landbohøjskolon, hvorefter han igen begÿndtc på af
delingen ned forsøg med kvæg. December 1967 har han på
begyndt arbejde ved Landbrugsministeriets Produktivi
tet sudvalg , Århus.

Hanne Margrethe Buch Nielsen gik i skole i Ørbæk og tog 
realeksamen i Brabrand 1958. Efter i år i huset havde 
hun ophold i England i i år, ligeledes i huset og I960 
tog hun ophold på Århus-egnens Husholdningsskole. Ef
ter % å.r som husbestyrerinde rejste hun til Bornholm, 
hvor hun stod for det kolde kokken på Hotel Nordland i 
Sandvig. Efter ophold på den Suhrskc Husmoderskole i 
København begyndte hun på husholdningsseminariet, hvor 
hun sluttede i juni 1963. Hun har derefter bl.a. været 
skolekøkkenlærerinde ved Brøndbyernes kommune samt un
dervist på Mariaforbundet i 3 år.

1) Birgit Buch Mygind-Rasnussen er født i Rødovre den
4. august 1965.

2) Torben Buch Mygind-Rasmussen er født i Rødovre den 
14. juni 1967.

b. Jens Dalsgård Nielsen er født i Odense den 12. april 
1943 og er uddannet landmand.
Efter endt skoletid med nellcmskoleeksamen gennemgik 
han en 3-årig landbrugsuddannelse som elev på Landerup- 
gård ved Kolding, Sanden mgård vod Odense og Løvenborg 
ved Holbæk. Han har arbejdet som forvalter forskellige 
steder samt haft ophold på Vejlby Landbrugsskole. Fra 
maj 1966 til maj 1967 har Jens Dalsgård Nielsen opholdt 
sig i Canada.

c. Knud Dalsgård Nielsen er født i Ørbæk den 2o. februar 
1947. Han har gået i skole i Brabrand samt været land
væsenselev og foderelev i 2 år. Han har haft ophold i 
England i år på en farm og aftjener for tiden sin vær-
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nepligt ved Den kongelige Livgarde i Kobenhavn.

3. Gudrun Elisabeth Buch er fodt i Tårnborg den 21. juni 1916 
og hun blev gift i Aunslev kirke den 24. april 1942 med 
Thorvald Madsen Kibsgård, der er fodt i Nykobing M. den 
29. september 1904, som søn af landmand Mads Jensen Kibs
gård og hustru Kristiane Damgård, Karby-Hvidbjcrg. 
Bosat: Fredericiavej 29, Vejle.

Thorvald Madsen Kibsgård gik i skole i 0.Hvidbjerg og er 
uddannet indenfor landbruget. Efter at have arbejdet for
skellige steder blev han 1927 forvalter på St. Grundet ved 
Vejle, 1928 på Villiamsborg pr. Daugård og 1934 godsinspek
tør på Rodstenseje ved Odder og sidst 1939 på Egebjerg- 
gård gods pr. Rappendrup, Fyn. Fra 1942 til 1966 har han 
ejet og drevet forskellige gårde, men nu driver han en 
smørrebrodsfabrik i Vejle.

Gudrun Elisabeth Buch gik i skole i Ullerslev og er uddan
net indenfor husgerning. Hun har arbejdet på forskellige 
store gårde, samt haft ophold i England i et år.

a. Helen Buch Kibsgård er født på Mors den 14. marts 1943 
og hun blev gift i Ø.Starup kirke den 16. februar 1963 
med Carl Johan Mørk, der or født i Haderslev den 3o. no
vember 1941, som son af fabrikant Heinrich Chr. Mørk og 
hustru Gerda Kristensen Stauning, Haderslev.
Bosat: Møllevej 22, Kokkedal.

Carl Johan Mørk gik i skole i Haderslev, hvorfra han 
tog realeksamen. Han er udifart indenfor iscnkrambranchen 
og har bestået Højere Handelseksamen fra Kolding Kob- 
mandsskole. Efter at have aftjent værenpligten ved hæ
rens Indendanturkorps, fik han ansættelse som konsulent 
vod Dansk Shell.

Helen Buch Kibsgård gik i skole i Starup og tog realek
samen i Kolding. Hun har arbejdet forskellige steder, 
bl .a. på Teknologisk Institut i Århus som laborant, 
på Vestkraft, Esbjerg, Stormagasinet Salling, Århus, 
samt son lægesekretær. Hun har desuden haft ophold i A- 
merika.
1) Birgitte Mørk er født den 25. juli 1963 i Kolding.
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b. Anna Grete Kibsgård er fodt i Vejle den 29. april 194-7. 
Hun er gymnastiklærerinde og bosat i Hvidovre.

c. Lene Kristiane Kibsgård er fodt den 18. oktober 1948 i 
Vejle. Hun er realist og hjemmeboende.

4. Karen Magdalene Buch er født i Rabenslyst den 24. december 
1918 og hun blev gift i Aunslev kirke den 27. november 
1945 med Holger Sandager, der er født i Banggård den 15. 
april 1912, som søn af proprieter Cecilius Sandager og hu
stru Birgitte Kirstine Christensen, Banggård pr. Nr. Bjert. 
Bosat: Banggarden, Nr. Bjert.

Holger Sandager gik i skole i Nr. Bjert samt på Kolding 
Gymnasium. Efter en tid son landvæsenselev samt i 1952 et 
ophold på Askov Højskole blev han forvalter på Nybollegård 
ved Espe. Han har desuden haft ophold på Dalum Landbrugs
skole. I 1940 forpagtede han faderens gård og i 1948 over
tog han den. Af tillidshverv har Holger Sandager bl.a. væ
ret sognefoged for Nr. Bjert og det kan her nævnes, at hans 
slægt gennem 4 generationer har haft denne post.

Karen Nagdalene Buch gik i skole i Ejstrup og Ullerslev Re
alskole. Hun har arbejdet i huset forskellige steder og er 
uddannet vævelærerinde fra Askovhus Væveskole. Hun har des
uden studeret vævning i Tyskland og senere på den blå fa
brik i København.

a. Axel Cecilius Sandager er fodt i Banggård den 21. sep
tember 1944. Han er forvalter og bosat Nr. Bjert.

b. Jorgen Mikkel Sandager er fodt i Banggård den 25. maj 
1947.

c. Knud Christen Sandagor er fodt den 14. maj 1949 i Bang
gård.

d. Ole Christian Sandager er fodt i Banggård den 18. au
gust 1957.

C. Juliane Marie Albertine Grove Buch er fodt i Havegård den 12. 
september 1890 og hun blev gift i Lejrskov kirke den 11. juli 
1914 med Peter Schmidt, der er fodt i Bastrup den 16. maj 1885 
som son af bestyrer Mads Peter Schmidt og hustru Ane Bodil Ka-
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trine Lind, Skanderup. Peter Schmidt døde i Ødis den 5. marts 
1959.
Bosat: Ødis.

Peter Schmidt gik i skole i Skanderup og er uddannet inden
for landbruget. Han havde ophold på Frederiksborg Højskole 
og på Korint Landbrugsskole. Efter i 6 år at have drevet en 
gård på Fyn købte han Kaibjerggård ved Ødis, som han drev 
til 1959, hvorefter sønnen Holger overtog den.

Juliane Marie Albertine Grove Buch gik i skole i Lejrskov og 
har haft ophold på Vejstrup Højskole. Hun er uddannet inden
for husgerning.

Peter Schmidt og Juliane Buch fik 5 børn:

1. Magdalene Margrete Schmidt er født i Solevadgård den 21. 
juli 1915 og hun blev gift i Ødis kirke den 16. april 
1946 med Hans Christian Jensen, der er født i Grobe, Vej
le amt, den 3. august 1915, som søn af gårdejer Jens Chr. 
Jensen og hustru Kirstine Sørensen, Daugård.
Bosat: Landbrugsskolen, Malling.

Hans Chr. Jensen gik i skole i Daugård. 1955-36 ophold på 
Uldum Højskole, 1956-37 på Vadby Landbrugsskole, 1941-42 
på Malling Landbrugsskole og 1945 kandidat fra Landbohøj
skolen. Han har siden 1946 virket som landbrugslærer på 
Malling Landbrugsskole.

Magdalene Margrete Schmidt gik i skole i Ødis og er uddan
net indenfor husgerning. Hun har haft ophold på Ryslinge 
Højskole, Askov Højskole og i 1956 på Ankerhus Hushold
ningsskole vod Sorø. Hun har iøvrigt undervist på Gråsten- 
og Malling husholdningsskole, samt på kommuneskolen i Aj- 
strup.

a. Jens Ole Jensen er født i Odder den 7. december 1947, 
og han dode 1 måned gammel.

b. Jane Schmidt Jensen er født i Malling den 3o. april 
1949.

c. Karen Schmidt Jensen er født den 21. juni 1952 i Odder.

2. Holger Schmidt er født i Solevadgård den 11. august 1917 
og han blev gift i Ødis kirke den 16. april 1946 med Ka
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ren Marie Philipsen, der er født i Hejis den 5. maj 1922, 
son datter af gårdejer Jes Philipsen og hustru Bodil Ok- 
holn, Kongstedgård pr. Hejis.
Bosat: Kajbjerggård, Ødis.

Holger Schmidt gik i skole i Ødis, Skanderup Efterskole og 
Frederiksborg Højskole. Han er uddannet indenfor landbru
get og har haft ophold på Korint Landbrugsskole 1939. Ef
ter at have forpagtet forskellige gårde overtog han fade
rens gård i 1959.

Karen Marie Philipsen gik i skole i Hejis, tog mellc-mskole- 
eksanen fra Christiansfeldt og kon som 20-årig på Frede
riksborg Højskole og senere på Strib Husholdningsskole. 
Hun er uddannet indenfor husgerning og har arbejdet for
skellige steder.

a. Peter Philipsen Schmidt er født den 7. juli 1947 i An- 
nerup pr. Stopping. Han er medhjælper og bor hjemme.

b. Bodil Philipsen Schmidt er født den 11. december 1948 i 
Annerup. Hun er kontorelev og bor hjemme.

c. Jes Philipsen Schmidt er født den 19. august 1950 i An- 
nerup.

3. Gunner Schmidt er født i Solvadgård den 7. juli 1919 og 
han blev gift i Ødis kirke den 16. april 1946 med Hedvig 
Johanne Larsen, der er født i Skærbækmølle, Lintrup sogn, 
den 26. februar 1922, som datter af gårdejer Peter Larsen 
og hustru Agnes Marie Kirstine Petersen, Skærbækmølle pr. 
Rødding.
Bosat: Buchlandsgård pr. Ågård.

Gunner Schmidt gik i skole i Ødis, på Skanderup Eftersko
le, Frederiksborg Højskole samt på Næsborg Agerbrugsskole. 
Som 20-årig aftjente han sin værnepligt ved Jydske Luft
værnsregiment i Århus, og derefter arbejdede han som for
valter, bl.a. på Korsebølle på Langeland og i Christians- 
minde ved Horsens. I 1946 var han bestyrer for Kr. Kristen
sen, GI. Hessclballe pr. Gravens og i november s.å. købte 
han Buchlandsgård pr. Ågård, som han stadig driver. 1963 
forpagtede han nabogården og driver ialt 97 tdr. land.
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Hedvig Johanne Larsen gik i skole i Tornum og er uddannet 
indenfor husgerning. 18 år gammel havde hun ophold på Rod
ding Højskole, derefter på Odense Fagskole og som 20-årig 
kon hun på Blangstedgård ved Odense som husassistent. Ef
ter endnu et ophold på skole, Borrehus Husholdningsskole, 
blev hun husjomfru på Østerhov ved Hatting, hvorefter hun 
arbejdede hjemme indtil giftermålet.

a. Flemming Larsen Schmidt er født den 10. marts 1949 i 
Buchlandsgård. Han er landvæsenselev.

b. Ellen Johanne Schmidt er født den 27. september 1950 i 
Buchlandsgård.

c. Peter Larsen Schmidt er født den 23. marts 1952 i Buch
landsgård .

d. Lars Schmidt er født den 22. februar 1964 i Vejle.

4. Aksel Schmidt er født i Kajbjerggård den 26. juni 1921 og 
han blev gift i Vindinge kirke den 16. april 1948 med Ruth 
Larsen, der er født i Bynkel den 12. maj 1921, som datter 
af gartner Chresten Larsen og hustru Astrid Jensen, Bynkel. 
Bosat: Birtelund, Pederstrup pr. Assedrup.

Aksel Schmidt gik i skole i Ødis, på Skanderup Efterskole, 
1941-42 på Frederiksborg Højskole og siden Korint Land
brugsskole. Fra 1948 arbejdede han som forvalter og i 1960 
købte han gården Birtelund.

Ruth Larsen gik i skole i Refsvinninge Friskole og er ud
dannet indenfor husgerning. 1942 havde hun ophold på Røns
hoved Højskole, hvorefter hun kom på Testrup Sygepleje 
Forskole og uddannelsen fandt sted på Kolding By- og Amts- 
Sygehus .

a. Kirsten Schmidt er født den 26. marts 1949 på Corselit- 
ze, Falster.

5. Ejner Buch Schmidt er født i Kajbjerggård den 8. december 
1924 og han blev gift i Skanderup kirke den 23. november 
1951 med Maria Straarup, der er født i Hjarup, Ribe amt, 
den 26. januar 1950, som datter af gårdejer Anders Simon
sen Straarup og hustru Bagny Marie Jakobsen, Hjarup Ves-



tergård.
Bosat: Askely pr. Ødis.

Ejner Buch Schmidt gik i skole i Ødis, på Skanderup Ung
domsskole, 1944-45 på Frederiksborg Højskole samt som 23- 
årig på Korint Landbrugsskole. Han er uddannet indenfor 
landbruget og har arbejdet forskellige steder bl.a. som 
forvalter på fødegården. 1951 købte han gården Askely og 
han driver nu Drendcrup Nygård sammen med sin egen gård, 
ialt 170 tdr. land.

Maria Straarup gik i skole i Skanderup og er uddannet in
denfor husgerning. Hun har haft ophold på Engclsholn Høj
skole samt 1949-50 på Gråsten Husholdningsskole.

a. Axel Straarup Schmidt er født den 27. februar 1953 på 
Askely pr. Ødis.

b. Bodil Straarup Schmidt or født den 27. marts 1956 på 
Askely pr. Ødis.

. Magdalene Katrine Buch er født i Havegård den 15. februar 1892 
og hun døde i Canada d.28. august 1961. Hun blev gift i Lejr
skov kirke den 8. juli 1916 med Jes Thomsen Ågård, der or født 
i Kragelund, Ribe amt, den 28. marts 1890 og som dode i Jor- 
drup den 4. juni 1961. Han var søn af gårdejer Andreas Peder
sen Ågård og hustru Ane Lauridsen fra Kragelund.
Magdalene Katrine Buch og Jes Thomsen Ågård har 4 børn:

1. Helga Buch Ågård er født i Gejsing den 25. oktober 1917 og 
hun blev gift i Jordrup kirke den 3. september 1944 med 
Kaj Åge Petersen, der er født i Hansted den lo. november 
1918, som son af boelsmand Peter Svoger Petersen og hustru 
Helga Andrea Rasmussen, Hansted, Skanderborg amt. 
Bosat: Skovfryd 13, Hjortekær, Kgs. Lyngby.
Kaj Åge Petersen gik i skole i Egebjerg ved Horsens og kon 
15 år gammel i lære som skilte- og dekorationsmaler ved 
skiltefabriken Elite, Horsens. Efter at have arbejdet som 
svend i Odense kom han i 1940 på Jyllands Bekoratørskole 
i Århus, hvor han også arbejdede i serviceafdelingen. 1941 
kom han til malermester Kåe, Horning for at få kendskab 
til bygningsmalerfåget og i september s.å. blev han ansat



I D 1.

i H.C. Carstensens malorforretning i Haderslev son afde
lingsleder, samtidig ned at han underviste på Teknisk Sko
le. 1942 begyndte han på Kunsthåndværkerskolen i Kobenhavn 
og i 1944 fik han afgangseksanen son reklametegner. Siden 
1944 har han arbejdet son free-lance tegner i København. 
Helga Buch Ågård gik i skole i Jordrup og arbejdede deref
ter i huset, bl.a. hos noderens kusine Mette Buch på Skov
dalsgård i Lejrskov. 17 år gi. kon hun i lære i en triko
tageforretning i Kolding og som 21-årig havde hun ophold 
på dekoratorskolen i Århus. Hun arbejdede så 5i* år son de
koratør i Århus, hvorefter hun flyttede til København og 
fik arbejde i Fløjlsdepotet på Købmagergade, og her arbej
dede hun indtil hun blev gift.

a. Jan Buch Petersen er født i Frederiksberg den 25. maj 
1948.

b. Susi Neni Buch Petersen er født i København den 21. ju
ni 1952.

2. Anna Magdalene Buch Ågård er født i Andst, Ribe amt, den 
50. marts 1920 og hun blev gift i Jordrup kirke den 8. ju
ni 1946 mod Olaf Steffensen, der er født i Hornstrup den 
18. januar 1922, som søn af fisker Anders Peter Steffen
sen og hustru Kristine Madsen, Bredballe pr. Hornstrup. 
Bosat: Daugård St.

Olaf Steffensen gik i skole i Bredballe og arbejdede der
efter ved fiskeriet indtil han 25 år gammel fik ansættelse 
på Vejle Åle eksportfirma. Efter 15 år her forpagtede han 
Daugård kro, hvor han har været i 8 år.
Anna Magdalene Buch Ågård gik i skole i Jordrup og or ud
dannet indenfor husgerning. 1959 havde hun ophold på Klejs- 
gård Husholdningsskole.

a. Kristine Steffensen er født i Vejle den 2. april 1948.

b. Karin Steffensen er født i Bredballe strand den 5. marts
1953.
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3. Aksel Buch Âgârd er fodt i Jordrup den 3. januar 1923 og 

han blev gift i Vester Nykirke den 28. december 1952 med 
Edit Nielsen, der er fodt i Endrup, Ribe amt, den 6. jan
uar 1930, som datter af gårdejer Niels Peder Nielsen og 
hustru, Johanne Jensen, Endrup.
Bosat: Parkvej 12, Vejle.
Aksel Buch Âgârd gik i skole i Jordrup og på Skanderup 
Efterskole, hvorefter han kom i lære i Bække Brugsfore
ning. Han var i 1948 på Den Danske Andelsskole i Middel
fart og 1953-1963 var han uddeler i Kongeådal Lokalfore
ning. 1963 rejste han til Vejle og er nu ansat på fragt
centralen i Vejle.

Edit Nielsen gik i skole i Omme og kom i husot hos kob- 
mand Hansen, Endrupholm og derefter 16 år gammel begyndte 
hun at servere på Endrupholm. 1948 havde hun ophold på 
Den Jydske Idrætsskole i Vejle, hvorefter hun igen virke
de som servitrice bl.a. på Saxildhus i Kolding. Hun er nu 
bogholderske hos Svends Rutebiler i Vejle.
a. Pia Âgârd er fodt den 21. januar 1955 i Ribe.

b. Jane Âgârd er fodt den 4. januar 1961 i Kongeådal.

4. Andreas Buch Âgârd er gift med Lise ? og bosat i Canada.

IT. Metha Marie Buch
er født i Vanggaard den 15. maj 1859» og hun døde den 26. maj 
1859 samme sted.
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III. Ane Dahl ni. '• Agersbøl”, Egholt



III. Conrad Grove Buch

er født i Vanggaard den 12. juni 1860, Lejrskov sogn, og han dode 
i Ankershus, Kolding sogn, i februar 1936. Han var gift med Ane 
Dahl, der er født i Svinholdt den 9. august 1866 og som døde i An
kershus den 14. november 1925.
Faddere ved Conrad Grove Buch's dåb var: cand. politices T.A.Glie- 
mann af København, forvalter F. J. Grove af Lejrskov Præstegaard, 
møller P. Thomsen af Roles Mølle, gårdmand Frederik Sørensen og 
Jens Jensen af sognet.

A. Hans Buch er født i Lejrskov den 24. februar 1890 og han døde 
i Aggersbøl den 15. juni 1899 - 13. år gi.

B. Niels Hansen Buch er født i Agersbøl den 26. februar 1892 og 
han døde i Kolding den 15. november 1965. Han blev gift i Kol
ding den 4. august 1937 med Karen Lovise Strange, der er født
i Horbelev den 27. juni 1912, som datter af murer Rasmus Andre
as Andersen Strange og hustru Lavrine Mortensen, Horbelev. 
Bosat: Slotsparken 27, Kolding.

Niels Buch gik i skole i Lejrskov og aftjente værnepligten ved 
Arbejdstroppernes Depot i København. Efter ophold på Korinth 
Landbrugsskole og et maskinkursus i København oyevtog han 1922 
gården Ankerhus på Kolding Nørremark efter faderen, og han drev 
den indtil sin død.

Karen Lovise Strange gik i skole i Vesterhedeoog er uddannet 
indenfor husgerning. Hun har haft ophold på Borrehus Hushold
ningsskole og har i perioder været på malerskoler og virker nu 
som kunstnerinde.

1. Martha Strange Buch er født i Ankershus den 14. november 
1943. Hun gik i skole i Bramdrupdam og i Kolding, hvorfra 
hun tog preliminæreksamen. Hun er uddannet bankassistent i 
Kolding Bank og har siden 1966 været ansat i Varde Bank, 
Esbjerg.

2. Anna Maria Buch er født i Ankershus den 2. januar 1945 og 
hun gik i skole i Bramdrupdam og i Kolding Private Realsko
le, hvorfra hun tog preliminæreksamen. Hun er uddannet tek
nisk tegner og har desuden haft ophold på Borrehus Hushold
ningsskole i Kolding. Siden 1966 har hun virket som teknisk 
assistent hos A/S Vølund i Esbjerg.
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c. Valdemar Jørgen Aksel Buch er født i Aggersbøl den 10, marts 

1894 og han døde i Hoppeshuse, Vonsild sogn, den 16. marts 
1967. Han blev gift i Vonsild kirke den 6. september 1919 med 
Marie Thomsen, der er født i Erritsø den 6. februar 1893, som 
datter af gårdejer Niels Markus Thomsen og hustru Dorthea El- 
kjær, Erritsogård pr. Erritsø.
Bosat: Stenholdt Hoppeshuse pr. Vonsild.

Valdemar Buch gik i skole i Egholdt og er uddannet indenfor 
landbruget. 19 år gi. aftjente han sin værnepligt i København 
som trainkonstabel og derefter havde han ophold på Korint Land
brugsskole.

Marie Thomsen gik i skole i Erritsø og har lært husgerning for
skellige steder, bl.a. på gården ”Fovslet«, hvor hun var, ind
til giftermålet.

1. Gerda Buch er fodt i Hoppes den 10. november 1919 og hun blev 
gift i Vonsild kirke den 29. maj 1943 med Hans Axel Knudsen, 
der er født i Grumlose den 11. marts 1920, som søn af gård
ejer Hans Peder Knudsen og hustru Maren Sofie Pedersen, Grum- 
løse.
Bosat :: Tjørnehoved pr. Allerslev.

Hans Knudsen gik i skole i Grumlose og Rækkende og er uddan
net indenfor landbruget. 1941 aftjente han sin værnepligt ved 
Livgardens Kanonkompagni i Kobenhavn og efter en tid i Ødis 
i Jylland købte han 1943 Korshoj gård i Lilleballe, Eltang 
sogn, som han drev i 3 ar, hvorefter han solgte den og over
tog faderens gård Tjørnehoved pr. Allerslev ved Præstø.

Gerda Buch gik i skole i Hoppes og Vonsild og har lært hus
gerning forskellige steder. 19 år gi. havde hun ophold på A- 
skov Højskole og derefter arbejdede hun igen ved husgerning, 
bl.a. på gammel Oremansgård i Allerslev. (Det bemærkes, at 
GI. Oremansgård er den gård, som Carit Etlar i bogen ”Gønge
hø vdingen" omtaler som Ørremandsgård).

a. Grete Knudsen er født i Lilloballe den 21. september 1943. 
Efter endt skolegang var hun 5 mdr. på Ungdomsskole, hvor
efter hun arbejdede ca. 4 år ved husgerning. Hun har haft 
ophold på Haslev Højskole 1963 og begyndte derefter på Få
revejle Sygeplejehøjskole. Efter 1| år som sygeplejeelev
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har hun virket som sygehjælper i 2 år.

b. Tove Knudsen er født i Lilleballe den 30. december 1944 
og hun blev gift i Allerslev kirke den 28. december 1966 
med Bent Johannsen, der er født i Sønderborg den 23. juni 
1943, som søn af maskinarbejder Jens Peter Johannsen og 
hustru Dagny Margrethe Jørgensen Parre, Sønderborg. 
Bosat: Alsgade 70, Sønderborg.

Bent Johannsen kom efter endt skolegang i lære som klein
smed og blev udlært 1963. Efter endt militærtjeneste, bl. 
a. på Cypern er han nu blevet arbejdsstudietekniker i Søn
derborg.
Tove Knudsen havde efter endt skolegang ophold på Ungdoms
skole I960 og efter ca. 3i år i huset, blev hun uddannet 
smørrebrøds j omfru.

c. Hans Jørgen Buch Knudsen er født i Lilleballe den 11.marts
1946. Han kom efter endt skolegang på Abildhøjskolen ved 
Præstø; og er pr. 1. januar 1968 færdiguddannet radiotek
niker.

d. Ulla Marie Knudsen er født i Tjørnehoved den 20. oktober
1947. Hun virker som husassistent og er hjemmeboende.

e. Karen Knudsen er født i Tjørnehoved den 13. februar ±949.
>

f. Anne Lise Knudsen er født i Tjørnehoved den 29. september 
1950.

g. Poul Erik Buch Knudsen er født i Tjørnehoved den 31. de
cember 1952.

2. Svend Asger Buch er født i Vonsild den 9. november 1923 og 
han blev gift i Vonsild kirke den 3. oktober 1953 med Anna 
Elise Adolph, der er født i Vonsild den 23. november 1932, 
som datter af cykelhandler Valdemar Adolph og hustru Anna 
Ingeborg Mortensen, Vonsild.
Bosat: Vonsild.
Svend Buch gik i skole i Vonsild og var i 3 år landvæsense
lev. 1946-47 aftjente han sin værnepligt og 1953 begyndte han 
at arbejde som montør. Han er nu ansat hos Skandinavisk Motor 
Co., Kolding.
Anna Adolph gik i skole i Vonsild og er uddannet kontorassi
stent.
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a. John Buch er født i Vonsild den 2. september 1954.

b. Gitte Buch er født i Vonsild den 8. marts 1959.

3. Anna Dorthea Buch er fodt i Hoppeshuse den 27. april 1932 og 
hun blev gift i Allerslev kirke den 12. marts I960 med Hans 
Erik Rudbeck, der er født i Egholm den 20. januar 1931, som 
søn af herskabschauffør Enevold Rudbeck og hustru Jensine 
Kirstine Olsen, Sæby.
Bosat: Øster Ringvej 39, Næstved.

Hans Erik Rudbeck gik i skole i Rækkende ved Præstø og er ud
dannet mekaniker hos Albert Nielsen Mern ved Præstø. Værne
pligten aftjente han ved Sjællandske Luftværnsregiment i Kø
benhavn, hvorefter han havde ophold på Teknologisk Institut 
i Århus i 4 mdr. Siden 1957 har han arbejdet for Folkevogns
forhandler Per Nielsen, Næstved.

Anna Dorthea Buch gik i skole i Hoppeshuse og i Vonsild. Hun 
hjalp hjemme på gården,indtil hun tog ophold på en Ungdoms
skole på Sydfyn. Hun har arbejdet ved husgerning forskellige 
steder og kom 22 år gi. på Plastikfabrikken i Næstved og se
nere på en trævarefabrik, ligeledes i Næstved.

a. Henrik Rudbeck er født i Næstved den 28. juni 1962.

b. Carsten Buch Rudbeck er født i Næstved den 23. juli 1965.

4. Juliane Buch er født den 23. juli 1895.

5. Gustav Buch or født i Egholt den 1. april 1897 og han blev 
gift i Holsted kirke den 26. juni 1932 med Petrea Marie Pe
dersen, der er født i Treager den 15. juli 1905, som datter 
af gårdejer Hans Jøi’gen Pedersen og hustru Johanne Hansine 
Påch, Holsted.
Bosat: Agtrupvej 16, Kolding.

Gustav Buch gik i skole i Egholt og er uddannet indenfor land
bruget på faderens gård Ankershus ved Kolding indtil sit 17. 
år. Efter ophold på Vinding Højskole aftjente han sin værne
pligt ved Infanteriet i Værløse og kom på korporalskolen.
På grund af sit helbred måtte han holde op ved landbruget, 
og kom derfor i købmandslære hos købmand Hansen i Kolding. 
1924 etablerede han egen købmandsforretning, som han drev i
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43 år.

Petrea Marie Pedersen gik i skole i Lindrup ved Holsted og er 
uddannet indenfor husgerning«

Gustav Buch har været gift 2 gange, - forste gang med Elna 
Baunsgård, der er fodt den 15. maj 1900 og som døde i 1930. I 
dette ægteskab var de to ældste bom:

1. Ove Baunsgård Buch er født i Kolding den 25. juli 1925 og 
han blev gift i Silkeborg den 17. marts 1951 med Edith Anine 
Leth Jensen, der er født i Silkeborg den 11. februar 1928, 
som datter af væver Anton Leth Jensen og hustru Sigrid Ras- 
mine Johanne Christensen, Silkeborg.
Bosat: Kirsebærulle 12, Hillerød.

Ove Buch gik i skole i Kolding og kom derefter i Kobmandslæ- 
re hos købmand Richardt Berntsen, Kolding. Efter at være ble
vet udlært arbejdede han forskellige steder, bl.a. på Kolding 
Andelssvineslagteri, som ekspedient,og 1946 aftjente han sin 
værnepligt ved Infanteriet i Sonderbôrg. Han arbejdede en tid 
i Skanderborg som 1. kommi s og kom derfra til Silkeborg, hvor 
han virkede som kommis og dekoratør hos købmand Tage Møller 
Andersen i 9 år. Efter en periode ved Sunlight fabrikkerne i 
Århus som repræsentant, blev han forflyttet til Hillerød,hvor 
han er distriktschef.

Edith Anine Leth Jensen gik i skole i Silkeborg og er uddan
net indenfor toldvæsnet, hvor hun har arbejdet i ca. 16 år.

a. Mikael Baunsgård Buch er født i Silkeborg den 21. oktober 
1963.

2. Eli Baunsgård Buch er født i Kolding den 29. november 1929 
og hun blev gift i Kolding den 5. november 1949 med Marius 
Christian Madsen, der er født i Tyrstrup den 14. februar 
1926, som søn af arbejdsmand Johannes Madsen og hustru Fre
derikke Petersen, Tyrstrup.
bosat: Spurvevej 17, Kolding.

Marius Chr. Madsen gik i skole i Seest og i Kolding. 1947 af
tjente han sin værnepligt ved artilliet- i Ringsted, samt i 
Itzehoe i Tyskland. Siden 1951 har han haft ansættelse hos 
Sydjysk Korn- og Foderstof, Kolding, som lagerforvalter.
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Eli Baunsgård Buch gik i skole i Kolding, arbejdede ved hus
gerning og kom derefter som syerske til S. Vinklers fabrik 
i Kolding.

a. Allan Buch Madsen er født i Kolding den 16, febr. 1950.
b. Jørn Buch Madsen er født i Kolding den 22. august 1951.
c. Lars Buch Madsen er født i Kolding den 13. september 1955.
d. Ole Buch Madsen er født i Kolding den 13. september 1955*
e. Charlotte Buch Madsen er født i Kolding den 29. maj 1964.

3. Erik Buch er født i Kolding den 1. oktober 1932 og han blev
gift i Århus den 18. maj 1959 med Connie Jensen, der er født 
i Bøsden den 9. juni 1937, som datter af repræsentant Karl 
Henrik Jensen og hustru Dagny Andersen, Århus.
Bosat: A. Nauersvej 9, Århus.

Erik Buch gik i skole i Kolding og kom efter realeksamen i 
købmandslære hos købmand Albert Hansen, Kolding. Værneplig
ten aftjente han ved Jydske Trainregiment i Århus. Efter at 
have arbejdet som kommis i 5 år, blev han ansat ved Føtex, 
Århus, hvor han nu virker som indkøbschef.

Connie Jensen gik i skole i Randers og kom efter endt mel
lemskoleeksamen i damefrisørlære i Randers og i Århus. 1959 
startede hun egen salon i Århus.

a; Susanne Buch er født i Århus den 30. marts 1961.
b. Steen Erik Buch er født i Frederikshavn den 9. juni 1964.

4. Lis Buch er født i Kolding den 28. juni 1934 og hun blev 
gift i Kolding den 9. juni 1956 med Knud Erik Sørensen, der 
er født i Århus den 29. maj 1930, som søn af manufakturhand
ler Harald Laurits Sørensen og hustru Inger Marie Jensen,I- 
kast.
Bosat: Skovbrynet 15, Frederikshavn.

Knud Erik Sørensen gik i skole i Ikast og er uddannet hos 
A/S Peter Jessen, Silkeborg. Værnepligten aftjente han ved 
7. regiment, tungt kompagni i Fredericia og derefter kom han 
igen tilbage til Peter Jessen. 1953 åbonde han en special
forretning i Kjole og konfektion i Frederikshavn og 1965 o- 
vertog han desuden "Deres Magasin" og endelig åbnede han i 
1967 en tredie forretning under navnet Marianne Shop.
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Lis Buch gik i skole i Kolding og er uddannet indenfor manu
fakturbranchen. Efter afsluttet handelsskoleeksamen rejste 
hun til Silkeborg til A/S Peter Jessen, hvor hun arbejdede 
indtil giftermålet. I Frederikshavn tager hun aktivt del i 
arbejdet.

a. Inge Buch Sorensen er fodt i Frederikshavn den 27. juni 
I960.

b. Helle Buch Sorensen er fodt i Frederikshavn den 6. okto
ber 1962.

c. Peer Buch Sorensen er fodt i Frederikshavn den 20. maj 
1967.

5. Poul Henning Buch er fodt i Kolding den 28. marts 1958 og 
han blev gift i Fredericia den 24. april I960 med Gurli Han
sen, der er fidt i Fredericia den 18. juli 1957, som datter af 
former Thorvald Hansen og hustru Anna Margrethe Pedersen, 
Fredericia.

* * . •

Poul Henning Buch gik i skole i Kolding og er uddannet kommis 
hos kobmand Svend E. Mikkelsen i Kolding. Værnepligten aftjen
te han i Århus og efter at have arbejdet adskillige steder, 
bl.a. som forretningsforer for Fotex i Viborg, virker han nu 
som forretningsforer i Åbenrå.

Gurli Hansen gik i skole i Fredericia og er uddannet barne
plejerske på Gentofte Vuggestue. Hun har desuden haft ophold 
i Skotland hos en familie som barneplejerske i 2 år.

a. Birgitte Buch er fodt i Silkeborg den 5. september I960.
b. Lone Buch er fodt i Fredericia den 10. juni 1965.

6. Yrsa Buch er fodt i Kolding den 17. maj 1940 og hun blev gift 
i Krist kirken i Kolding den 20. oktober 1962 med Jern Peder
sen, der er fodt i Skanderborg den 18. august 1956, som son 
af fhv. gasværksarbejder Ejner Pedersen og hustru Olga Niel
sen, Skanderborg.
Bosat: Vindegade 155, Odense.

Jorn Pedersen gik i skole i Skanderborg, hvor han tog preli- 
minæreksamen. Han er uddannet hos automobilforhandler Purup 
i Skanderborg og værnepligten aftjente han ved F.K.F. i Ål



borg, i Kobenhavn og ved Jydske Trainregiment i køresko
len i Århus. Efter at have arbejdet forskellige steder som 
automobilsælger, virker han nu som salgschef i Odense hos 
firma V. Holm Jensen.

Yrsa Buch gik i skole i Kolding og er uddannet kontoras
sistent hos P. Blicher A/S, Kolding.

. Hans Buch er født den 12. april 1906. Han er død i år gammel, 
men der findes intet indført i kirkebogen derom.

, Karl Buch er født i Agersbøl den 16. marts 1900 og han blev 
gift i Jordcup. kirke den 8. august 1937 med Dorthea Sindberg 
Olesen, der er født i Gclballe den 14. februar 1915, som dat
ter af murer Jeppe Olesen og hustru Karoline Mathilde Christen
sen, Gelballe.
Bosat: Knudsbol pr. Jordrup.

Karl Buch gik i skole i Egholdt og i Bramdrup og er uddannet 
indenfor landbruget. 20 år gammel tog han ophold på Vinding Høj
skole og efter et ophold på Silkeborg Sanatorium flyttede han 
hjem til broderen Niels, som havde Ankershus ved Kolding. 1936 
købte han selv gården Mariesmindc ved Jordrup.

Dorthea Sindberg gik i skole i Gelballe og er uddannet inden
for husgerning.

Valdemar Buch er født i Agersbol den 17. september 1901 og han 
blev gift i Thisét kirke den 25. juni 1930 med Dagmar Svendgård, 
der er født i Tander den 5. november 1905, som datter af gård
ejer Søren Peter Petersen Svendgård og hustru Babara Olivia Ras
mussen Borgbjerg, Tander.
Bosat: Amstrup pr. Ørting.

Valdemar Buch gik i skole i Egholdt og i Bramdrup og er uddan
net ved landbruget forskellige steder, bl.a. hos Åge Buch, Damg.. 
gården, Jordrup og på Fovsletgård i Povslet. Efter on tid som 
bestyrer på Bækkegården i Bække købte han 1930 gård i Ålestrup, 
som han drev i 21 år, hvorefter han solgte den og købte Vigs
gård i Ørting. 8 år efter solgte han også denne og købte Amstrup 
Skovgård i Amstrup, som nu bliver udstykket til sommerhusgrunde.

Dagmar Svendgård gik i skole i Battrup og er uddannet indenfor 
husgerning, afbrudt af et ophold på Beder Efterskole og Frede-



III. Familien pô "Rabenslyst" III.B. Karen og Niels 
Buch

III.B.1. Marta Buch

III.B.2. Anna Marie Buch III.C. Marie og Valdemar Buch

III.C.1.b. Tove og Bent 
Johannsen

III.C.3. Anna og Hans 
Rudbeck

III.C.1. Gerda og Aksel Knudsen

in.E.}. Connie og Erik 
Buch

III.E.5. Gurli og Poul 
Buch

III.E.6. Yrsa og Jørn 
Petersen



Ill H.
riksborg Højskole.
1. Inger Buch er fodt i Århus den 12. januar 1933 og hun blev 

gift i Falling kirke den 28. august 1953 med Soren Peter Pe
tersen, der er fodt i Neder Randlev den 26. oktober 1930,som 
son af murermester Rasmus Peter Petersen og hustru Anna Mik- 
keline Rasmussen, Neder Randlev.
Bosat: Ørting.

Soren Peter Petersen gik i skole i Eriksmindos friskole og 
er udlært murer hos faderen. Værnepligten aftjente han ved 
ingeniortropperne og efter at have arbejdet forskellige ste
der tog han ophold på Ollerup Håndværker Hojskole. 1958 eta
blerede han egen murervirksomhed i Ørting.
Inger Buch gik i skole i Ålstrup og på Efterskolen i Gylling. 
Hun er uddannet kontorassistent i Horsens og har arbejdet på 
forskellige sagførerkontorer.

a. Susanne Petersen er født i Odder den 13. juni 1954.

b. Jimmi Buch Petersen er født i Auning den 12. marts 1956.

2. Søren Peter Svendgård Buch er født i Ålstrup den 20. decem
ber 1936 og han blev gift i Bover kirke den 28. oktober 1961 
med Johanne Marie Pedersen, der er født i Madum den 14. april 
1939, som datter af købmand Knud Pedersen og hustru Kanna To
biasen, Funder.
Bosat: Vester Tammestrup,Virring pr. Skanderborg.

Soren Buch gik i skole i Olstrup og på Gylling Efterskole og 
er uddannet ved landbruget hjemme, indtil han i 1956 aftjen
te sin værnepligt ved Sonderjydsk Artilleriregiment i Varde. 
Efter ophold på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens købte han 
1961 gård i V. Tammestrup, som han drev samtidig med, at han 
arbejdede som murerarbejdsmand. Sammen med faderen forpagte
de han Ring Kloster på 300 tdr. land og 1966 købte han en 
gård i Handsted ved Horsens. Alle 3 gårde drives fra gården 
i V. Tammestrup.

Johanne Marie Pedersen gik i skole i Gjesing ved Esbjerg og 
i Ålborg, hvor hun tog realeksamen. Hun er uddannet kontor
assistent fra Ålborg Privatbaner og har desuden arbejdet på 
Skanderborg Amtsstue.
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a. Jesper Buch er født i V;Tammestrup den 2. december 1962.
b. Henrik Buch er født i V. Tammestrup den 19. februar 1966.

3. Svend Åge Svendgård Buch er født den 12. maj 1941 i Ålstrup 
og han døde i en alder af 2i år.

4. Anne Marie Buch er født den 24. november 1942 i Ålstrup. Hun 
er barneplejerske og bor Kongsvangsalle 4, Århus.

5. Fle mining Svendgård Buch er født i Ålstrup den 21. februar 
1945. Han er uddannet murer og bor hjemme.

J. Aksel Buch - bosat: Alpedal pr. Kolding.

K. Karen Buch er født i Lejrskov den 2. maj 1905 og hun gik i skole 
i Bramdrupdam. Hun er uddannet sygeplejerske på Kolding Sygehus 
1924-27 og har arbejdet på følgende hospitaler: Saxkobing, Hil
lerød « og JBondcrbQtg. Efter 2 år som privatsygeplejerske var hun 
på Militærhospitalet i 14 år og på Bispehjerg Hospital 1943-67, 
fra 1959 som afdelingssygeplejerske. 1939 deltog hun i Finlands
krigen, hvor hun blev dekoreret med tre ordner, bl.a. Tapperheds
medaljen.

L. Åge Buch er født i Agersbol den 30. november 1907 og han blev 
gift i Jordrup den 20. september 1935 med Agathe Boesen, der er 
født i Knudsbøl den 6. december 1908, som datter af gårdejer 
Jens Boesen og hustru Margrethe Strårup, Knudsbøl pr. Jordrup. 
Bosat: Jordrup.
Åge Buch gik i skole i Bramdrup og er uddannet ved landbruget. 
Værnepligten aftjente- han ved 3. batalion, 2. kompagni i Haders
lev og 1930 tog han ophold på Ladelund Landbrugsskole. 1935 køb
te han gård ved Jordrup.

Agathe Boesen gik i skole i Knudsbøl og er uddannet indenfor 
husgerning. Hun har desuden haft ophold på Frederiksborg Højsko
le. Begge ægtefæller er medlem af adskillige foreninger.
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1. Anne Margrethe Buch er fodt i Jordrup den 3. september 1936 

og hun blev gift i Jordrup kirke den 19. april 1962 med Hen
ning Hansen, der er fodt i Egholt den 14. maj 1936, som son 
af Jens Chr. Hansen og hustru Maren Julie Thuesen, Egholt. 
Bosat: Vonsild Molle.

Henning Hansen gik i skole i Jordrup og er uddannet kontor
assistent. Han har været sergent i 5 år og har i den tid del 
taget i et raketkursus i Texas.

Anne Margrethe Buch er uddannet kontorassistent, har haft op 
hold på Frederiksborg Hojskole 1958-59 og har været 8 mdr. i 
England i huset.

a. Tommy Buch Hansen er fodt i Bramdrupdam den 30, maj 1963.
b. Jane Buch Hansen er fodt i Rådvad-Harte den 27. februar 

1965.
c. Jens Âge Buch Hansen er fodt i Vonsild den 10. september 

1967.

2. Ida Boesen Buch er fodt i Jordrup den 17. september 1942 og 
gik i skole i Jordrup. Hun tog preliminæreksamen fra Kolding 
og handelseksamen fra Kolding Kobmandsskole. Efter at have 
arbejdet i 2 år hos A.B.Bucharth & Son havde hun ophold på 
Grundtvigs Hojskole i Hillerod. Hun var 5 mdr. i England og 
blev 1966-67 uddannet lægesekretær og er nu ansat på Fodsels 
anstalten i Århus.

3. Åse Boesen Buch er fodt i Jordrup den 23. februar 1945.

IV. Methea Buch
er født i Vanggaard den 4. september 18j61.

faddere: gårdmand Niels Borchs kone af Veerst, jomfru Pouline Sch 
sen og Frederik F. Grove af Lejrskov Præstegård, gårdmar 
Frederik Sorensen af Lejrskov og bagermester Habenich af 
Kolding.

Hun var gift med gårdejer Søren Qvist.
Der var ingen børn i ægteskabet.



V, Hans Jepsen Buch 
er fodt i Vanggård den 25. september 1862 og han dode i Frederiks
sund den 8. november 1921. Han blev gift i Lejrskov den 3. decem
ber 1897 med Julie Olivia Theodora Schjott, der er fodt i Kobenhavn 
den 14. maj 1874 og som dode i Roskilde den 15. november 1923. De 
Boede i Kong.
Faddere ved Hans Jensen Buch's dåb var: forvalter F.J. Grove af 
Lejrskov Præstegaard, gårdmand Christian Poulins kone af Vamdrup 
sogn, ungkarl Hans Nielsen Poulin af Veerst, Hans Bertelsen af Gjæ- 
sten sogn og jomfru Nicoline Lassen af Lejrskov Præstegaard.

A. Thora Julie Buch er fodt i Vanggård den 11. november 1898 og
hun dode i Kobenhavn den 21. november 1967. Hun blev gift i Kong 
kirke den 23. september 1920 med Jorgen Oscar Olsen, der er fodt 
i Kobenhavn den 19. november 1896, som son af civilarbejder Jens 
Peter Olsen og hustru Elise Josefine Christiane Jorgensen, Koben
havn.
Bosat: Norre Sogade 9b, Kobenhavn K.

Jorgen Oscar Olsen gik i skole i Kobenhavn og er uddannet inden
for landbruget. 18 år gi. aftjente han sin værnepligt ved Liv
garden i Kobenhavn og derefter havde han ophold på Lyngby Land
brugsskole. Efter at have arbejdet som forvalter kobte han gård, 

» Skovmosegården ved Tapperneje, som han solgte 1922 og kobte Land- 
ogård ved Nebbelunde pr. Rodby. Denne drev han 1 år, hvorpå han 
startede indenfor politiet.
Thora Julie Buch gik i skole i Nr. Alslev på Falster, hvor hun 
tog mellemskoleeksamen. Hun har lært husgerning og har haft op
hold på Haraidsborg Husholdningsskole ved Roskilde.

1. Hans Kai Buch-Olsen er fodt den 9. august 1923 i Kobenhavn. 
Han er gift med Vita Henriksen og er musiker.
Bosat: Engvej 168, Kobenhavn.

2. Ellen Lis Olsen er fodt den 15. oktober 1924 i Kobenhavn.Hun 
er gift med kobmand Ejler Bentsen og bor: Sobrinken 3, Stub- 
bekobing.

3. Poul Ole Jom Buch er fodt den 14. december 1925 i Kobenhavn. 
Han er gift med Anni Thorvaldsen Jensen, er jdisponent og bor: 
Set. Annegade 68, Helsingör.



Ill «G. Dorthea og Karl Buch III.H. Dagmar og Vald. Buch m/familie

III.H.2. Johanne og Søren Buch II I.K. Karen Buch

III.L. Agathe og Aage Buch III«L«2. Ida Boesen Buch III.L.3. Aase Boesen Buch

V.A. Thora og Jørgen Olsen V.B. Niels Neerdaard Buch V.B. Karen Larsen



VI. Jens Knudsen Buch
er fodt i Vanggård, Lejrskov sogn, den 15. juli 1864 og han 
dode i Lejrskov den 30. september 1944. Han blev gift i Lejr
skov kirke den 8. naj 1896 ned Metha Kristine Nielsen, der er 
fodt i Skovdalgård den 10. august 1871 og son dode i Lejrskov 
den 27. december 1927
Jens Knudsen Buch og hustru fik 5 bom:

A. Mette Buch er fodt i Skovdalgård den 7. februar 1897. Hun 
gik i skole i Lejrskov og havde ophold på Borkop Efterskole, 
hvorefter hun lærte husgerning forskellige steder.

B. Niels Jensen Buch er fodt på Skovdalgård den 16. naj 1901 og 
han blev gift i Middelfart kirke den 25. oktober 1932 ned 
Anna Margrethe Louise Gylscn, der er fodt i Middelfart den 
12. november 1908, som datter af kaptajn Carl Troels Gylsen 
og hustru Emma Julie Jensine Hansen, Middelfart.
Bosat: Hindsgavl pr. Middelfart.

Niels Jensen Buch gik i skole i Lejrskov, på Borkop Efter
skole, sant havde i 1921 ophold på Dalum Landbrugsskole. I 
1927 forpagtede han gården Hindsgavl ved Middelfart.

Anna Margrethe Louise Gylsen gik i skole i Middelfart, hvor 
hun tog realeksamen. Efter 4 mdr. i Belgien blev hun uddan
net kontorassistent, hvorefter hun lerte husgerning.

Niels Jensen Buch og hustru har 4 born:

1. Niels Ole Buch er fodt i Hindsgavl den 30. oktober 1933 
og han blev gift i Århus Domkirke den 8. november 1958 
med Anne Lise Pontoppidan, der er fodt i Århus den 4. ju
ni 1936, som datter af godsejer Aksel Constantin Pontop
pidan og hustru Elo Grotum Hvalso, Ormslev.
Bosat: Birkelose Nygårde pr. Ry.

Niels Ole Buch gik i skole i Middelfart, hvor han tog re
aleksamen 1951. Han var landvæsenselev, afbrudt af et op
hold på Ollerup og aftjente sin værnepligt indtil han i 
1955 blev hjemsendt som løjtnant. Efter at have arbejdet 
nogle år ved landbruget, bla. som forpagter af Sophien- 
dal ved Skanderborg, blev han udnævnt til premierløjtnant 
1958 og til kaptajn 1962. 1965 påbegyndte han arkitekt- 
og entreprenorvirksomhed.
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Anne Lise Pontoppidan gik i skole indtil 1953, hvorefter 
hun blev husholdningselev på Merlosegården ved Holbæk. 
Hun har været et år i England sant veret okononaelev på 
Ortopedisk Hospital 1955-1958.

a. Claus Buch er fodt den 29. august 1961 i Venge.

b. Borte Buch er fodt den 16. april 1966 i Birkelise, Ny
gårde.

2. Mogens Grove Buch er fodt i Hindsgavl den 7. november 1935 
og han blev gift i Fraugde kirke den 22. august 1958 ned 
Karen Kirstine Poulsen, der er fodt i Fraugde den 25. ok
tober 1937, son datter af arbejdsmand Knud Christian 
Poulsen og hustru Rona Viola Ruth Jespersen, Fraugde. 
Bosat: 0.Thorsted pr. Egtved.

Mogens Grove Buch gik i skole i Middelfart og er uddannet 
ved landbruget. Han har haft ophold på Askov Slojdskole 
og son 18-årig på Ollerup Gynnastikhojskole. Værnepligten 
aftjente han ved Livgarden i Kobenhavn saut son korporal 
i Viborg. Efter soldatertjenesten var han på Ladelund 
Landbrugsskole og derpå bestyrede ban onklen, Hans Buch's 
gård Norreholn i Vonsild i 2 år. I960 kobte han gården 
Hojgård i 0.Thorsted, son han stadig driver.

Karen Kirstine Poulsen gik i skole i Fraugde og er uddan
net danefrisor hos fru Jenny Hansen, Odense. Nu leder hun 
gymnastikundervisning i Bække for store og snå piger og 
1. april d.å. startede hun salon på Hojgård.

a. Hanne Buch er fodt den 13. januar 1959 i Venge ved Skan
derborg.

b. Lene Buch er fodt den 28. oktober 1961 i Egtved.

3. Birthe Meta Buch er fodt i Hindsgavl den 17. april 1940 og 
hun blev gift i Middelfart den 21. august 1964 ned Jens 
Erik Horsens, der er fodt i Vejgård den 14. juni 1938, son 
son af Frederik Vilhelm Horsens og hustru Karla Holnsgård, 
Vejgård.
Bosat: Vinartsgård, Stauning pr. Skjern.
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Jens Erik Horsens gik i skole i Ålborg er uddannet ved 
landbruget. Han har været elev på Langholdt, Gronnesogård 
Hollufgård ved Odense og på Enggården ved Hjørring og ar
bejdet som forvalter på Grønnesøgård i Nordsjælland og på 
Fænøgård ved Middelfart. 1966 forpagtede han Vienarks gård 
i Stauning ved Skjern. Jens Erik Horsens aftjente sin vær
nepligt ved Ingeniortropperne i Farum 1957-58.

Birthe Meta Buch gik i skole i Middelfart og tog realeksa
men. Efter i år hjemme tog hun ophold på Ollerup Gymnastik
højskole og derpå arbejdede hun som husassistent indtil 
hun påbegyndte barneplejeuddannelsen på Mariehjenmet i 
Hjallese ved Odense. Efter at have været ansat i en børne
have i Middelfart flyttede hun til Århus, hvor hun tog ud
dannelsen til børnehavelærerinde. Efter endt uddannelse i 
1962 rejste hun til Sønderborg i Kirketorvs Børnehaven, og 
her var hun indtil giftermålet.

4. Jens Gylsen Buch er født i Hindsgavl den 14. maj 1944 og 
han blev gift i Fredericia den 22. januar 1966 med Grethe 
Larsen Schütz, der er født i Fredericia den 2o. oktober 
1944, som datter af portner Ågnus Marinus Larsen Schütz og 
hustru Thyra Margrethe Hansen, Fredericia.
Bosat: Danmarksgade 75» Fredericia.

Jens Gylsen Buch gik i skole i Middelfart og er uddannet 
indenfor landbruget. 18 år gammel kom han på Idrætshøjsko
len i Vejle, hvorefter han igen arbejdede ved landbruget, 
indtil han aftjente sin værnepligt ved Kongens Fodregiment 
i Fredericia, de sidste 14 mdr. som sergent. 1966 kom han 
på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens,

Grethe Larsen Schütz gik i skole i Fredericia og arbejdede 
derefter forskellige steder i huset bl.a. hos lærer Kaj 
Warming i Fredericia. 18 år gamnel tog hun ophold på Vejle 
Idrætsskole og i 1965 var hun forpraktikant i Randalgård 
Børnehave i Fredericia i 9 mdr. samt på Askov Højskole i 5 
mdr. Hun blev herefter uddannet børnehavelærerinde i Odense.

a. Niels Gylsen Buch er født den 28. juni 1966 i Fredericia-?



. VI. Jens Knudsen Buch
. ____xz

VI. Metha Kristine 
Nielsen

VI.A» Mette Buch

r

VI.A. "Skovdalgaard" VI.B. Anna M. og Niels
Buch

VI.B.1. Anne og Niels Ole Buch VI.B.2. Karen og Mogens 
Bush

VI.B.2. "Højgaard", 0. Thorsted VI.B.3* Birthe og Jens 
Horsens

VI.B.4* Grethe og Jens 
Buch
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C. Peter Nielsen Buch er fodt i Skovdalgård den 16. narts 1903 
og han blev gift i Viuf den 16. april 1929 ned Mette Marie 
Petersen, der er fodt i Viuf den 25. april 1903, son datter 
af gårdejer Peder Pedersen og hustru Marie Mikkelsen, Viuf. 
Bosat: Ødis Brandrup.

Peter Nielsen Buch gik i skole i Lejrskov og er uddannet ved 
landbruget. 1926 havde han ophold på Malling Landbrugsskole 
og 1929 kobte han Pilegården i Ødis Brandrup. Af tillidshverv 
har Peter Nielsen Buch bl.a. været sognerådsnedlen sant sogne
foged.

Mette Marie Petersen gik i skole i Viuf og er uddannet ved 
husgerning.
a. Jens Âge Buch er fodt den 30. oktober 1930 i Ødis Bran

drup. Han gik i skole i Ødis og tog rcaleksanen fra Van- 
drup realskole. Efter at have været landbrugselev på Byg- 
holn aftjente han sin værnepligt i Sonderborg og i Vording-r 
borg son korporal. 1953-54 ophold på Dalun Landbrugsskole.

b. Anna Marie Buch er fodt i Ødis Brandrup den 20. oktober . 
1932 og hun er uddannet indenfor husgerning. Hun gik i 
skole i Ødis Brandrup og på Skanderup Efterskole og i 1951 
havde hun ophold på Soro Husholdningsskole. Efter en tid 
ved husgerning havde hun igen ophold på en skole, Valle
kilde Hojskole, og derefter var hun 5 ndr. i Norge i huset.

D. Hans Buch er fodt i Skovdalgård den 12. april 1906 og han 
blev gift i Lejrskov den 28. oktober 1952 ned Else Marie So
rensen, der er fodt i Uhre den 21. juli 1904, son datter af 
gårdejer Carl Sorensen og hustru Else Kristoffersen, Lejr
skov.
Bosat: Sjolund.

Hans Buch gik i skole i Lejrskov og på Skanderup Efterskole 
og han er uddannet indenfor landbruget. 20 år gannel kom han 
på Næsborg Agerbrugsskole på Falster og i 1932 forpagtede han 
Brændkjærgård i Kolding. 1947 kobte han Vissingninde i Skan
derup, som han igen solgte 1949 og kobte en gård ved Herning 
son han ligeledes solgte 2 år efter. 1954 forpagtede han Ud- 
bygård ved Ørsted i Nordjylland og her boede han i 10 år ind
til han i 1965 bosatte sig på gården Lervang i Vonsild.
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Else Marie Sorensen gik i skole i Vrå og på Skanderup Efter
skole og hun er uddannet indenfor husgerning. Hun har arbej
det forskellige steder og har haft ophold på Borrehus Hus
holdningsskole i Kolding.

1. Erik Buch er fodt i Brændkærgård denl5. juni 1934, og han 
blev gift i Ørsted kirke den 14. januar 1961 ned Jonna 
Kronborg Nielsen, der er fodt i Ørsted den 28. november 
1939, son datter af bogtrykker Niels Arne Kronborg Niel
sen og hustru Martha Skriver Jacobsen, Ørsted. 
Bosat: Norreholn, Vonsild.

Erik Buch gik i skole i Kolding og tog studentereksamen 
fra Kolding Latinskole. Han aftjente værnepligten på Lan
gelandsgades kaserne i Århus, samt i Padborg og Tyskland 
som sergent, ca. 22 år gi. havde han ophold på Balun Land
brugsskole, hvorefter han rejste til Amerika for at stu-
-dere landbrug. Han bestyrer ny Norreholn i Vonsild og har 
gjort det siden november I960.

Jonna Kronborg Nielsen gik i skole i Ørsted og tog præli
minæreksamen på kursus. Hun har været elev på Ørsted Kob- 
nandsgård i 3 år og har taget handelsskoleeksamen ned ud
mærkelse, hvorfor hun fik præmie af Tuborgfondet. Præmien 
var en rejse til England og Irland. I960 kora hun på en 
gård og derefter s.å. på Vejle Husholdningsskole.

a. Anne Mette Kronborg Buch er fodt den 7. februar 1966 i 
Vonsild.

1. Kirsten Buch er fodt i Kolding den 12. marts 1937 og hun 
blev gift i Fausing den 18. oktober 1958 med Knud Knakke- 
gård Andersen, der er fodt i Thisted den 27. februar 1930, 
som son af murermester Jens Kristian Andersen og hustru- 
Ottoraine Marie Knakkegård, Thisted.
Bosat: Engesvang.

Knud Knakkegård Andersen gik i skole i Thisted og Birke
rod og tog studentereksamen. 1957 bestod han medicinsk em
bedseksamen på Aarhus Universitet og 1958-64 var han i 
Sverige på Hagfors Sjukstuga. 1964 nedsatte han sig son 
praktiserende læge i Engesvang, hvor han stadig virker.

Kirsten Buch gik i skole i Kolding og tog realeksamen.
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Efter et ophold på Mariaforbundet 1954-55 blev hun syge
plejeelev på Randers Centralsygehus.

a. Jens Buch Andersen er fodt den 7. april 1959 i Hagfors 
Sverige.

b. Ulla Buch Andersen er fodt den 11. september 1961 i 
Hagfors, Sverige *

3. Jens Carl Grove Buch er fodt i Kolding den 4. narts 1941 
og han dode don-9. narts 1954 og blev begravet i Kolding.

4. Knud Grove Buch er fodt i Kolding den 8. januar 1946 og 
han gik i skole i Kolding, samt i Ørsted, hvor han tog re
aleksamen. Han arbejder ved landbruget og har aftjent sin 
værnepligt ved Livgarden i Kobenhavn.

E. Julius Albert Buch er fodt den 28. marts 1912 i Skovdalgård, 
Lejrskov sogn, og han blev gift i Hoven kirke den 28. april 
1937 ned Bagny Gudrun Hvelplund, der er fodt i Ørbæk den 9. 
juli 1912,son datter af gårdejer Holger Kr. Theodor Hvelplund 
og hustru Juliane Madsine Jensen-Skærris, Ørbæk.
Bosat: Lejrskov.

Julius Albert Buch gik i skole i Lejrskov og er uddannet ved 
landbruget. 19 år gi. havde han ophold på Balun Landbrugssko
le og værnepligten aftjente han ved Livgarden i Kobenhavn.
i 1937 overtog han fødegården på 137 tdr. land og 1941 kobte 
han gården Havegård på 54 tdr. land, der havde tilhort far
broderen Aksel Buch. Julius Albert Buch har været i sognerå
det i 12 år, de sidste 4 år son formand. Besuden er han i be
styrelsen for Kolding Slagteri, Kolding Folkebank samt Hojrup- 
Jordrup Mejeriers Landokonomiske Forskudsforoning.

Bagny Gudrun Hvelplund gik i skole i Hoven og er uddannet in
denfor husgerning. Hun har desuden haft ophold på Ollerup 
Gymanstikho j skole.
I ægteskabet er der 3 bom;

1. Jytte Hvelplund Buch er fodt i Skovdalgård den 7. april 
1940 og hun blev gift i Lejrskov kirke den 15. august 1964 
med Niels Christian Nielsen, der er fodt på Frederiksberg 
den 27. oktober 1934, son son af kaptajn Hans Chr. Niel-
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sen og hustru Harriet Pedersen, Frederiksberg.
Bosat: Carl Jensensvej 22, Aarhus.

Niels Chr. Nielsen blev student fra Schneekloths skolen 
1953 og i I960 bestod han medicinsk embedseksamen med 1. 
karakter.1962 fik han Kobenhavns Universitets guldmedal
je. Han har haft forskellige hospitalsansættelser og har 
været på studierejser til England og Italien (kirurgi)-

Jytte Hvelplund Buch tog preliminæreksamen 1956, hvoref
ter hun var 1 år i huset. Efter et ophold på Ollerup Gyn
nas tikhø j skole kom hun til Testrup Sygeplejehojskole og i 
1962 var hun uddannet sygeplejerske. Hun har arbejdet på 
forskellige hospitaler og er nu halvdags hjælp på Niels 
Chr. Nielsens laboratorium.
a. Henrik Buch Nielsen er fodt i Århus den 25. februar 

1965.
b. Anette Buch Nielsen er født i Århus den 9. februar 

1967.

2. Birgit Hvelplund Buch er født i Lejrskov den 22. marts 
1943. Hun er laborant og bosat i København.

3. Jens Holger Grove Buch er født den 13. marts 1946 i Lejr
skov. Han er landmand og bor hjemme.

Birgit Hvelplund Buch gik i skole i Lejrskov og i Kolding, 
hvor hun tog preliminæreksamen. 1959-60 havde hun ophold på 
Borrehus Husholdningsskole i Kolding og 1960-61 på Ollerup 
Gymnastikhojskole. 1962 tog hun handelseksamen og 1963 be
gyndte hun som laborantelev på Middelfart Statshospital og 
afsluttede uddannelsen på Vejle Amtsygehus 1966. Hun er nu 
hospitalslaborant på Frederiksberg hospital.
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VII. Frederikke Cathrine Buch

er fodt i Vanggård den 4. oktober 1865 og hun dode i Lemvig den 4. 
september 1932. Hun var gift i Lejrskov den 17. maj 1899 med Knud 
Magnus Bech Larsen, der er fodt i Flynderso den 5. januar 1854 og 
som dode i Lemvig den 29. august 1928. Han var son af Lars Jensen 
og hustru Ida Margrethe.
Faddere ved Frederikke Cathrine Buch’s dåb var:
Fru Frederikke Cathrine Grove> Frk. H.S. Schmidt af Lejrskov Præ
stegård, gårdmand Niels Jensen Poulin af Vec-rst, gårdmand Frederik 
Sorensen og forvalter Grove af Lejrskov.

A. Juliane Marie Albertine Larsen er fodt i Lemvig den 11. oktober 
1901 og hun blev gift i Kobenhavn den 3. december 1932 med Erich 
Peter Kirchhoff, der er fodt i Flensborg den 25. august 1901,som 
son af Johan Kirchhoff og hustru Marie Juul, Flensborg, Tyskland. 
Bosat: Engelsborgvej 51, Lyngby.

O. . ? u ... _
1. Hans Kirchhoff er fodt i Kobenhavn den 9. oktober 1933. Han 

er magister og gift med Inger Schlanbusch.
Bosat: Sondermarken 39, Esbergærde.

2. Karen Elisabeth Kirchhoff er fodt i Kobenhavn den 21. okto
ber 1936. Hun er uddannet fysioterapeut og bor: Solnavej 55, 
Soborg.

3. Else Margrethe Kirchhoff er fodt i Kobenhavn den 17. maj 
1941. Hun er gift.med stud. mag. Helge Land Hansen. 
Bosat: Dommervænget 22, Roskilde.

B. Ida Margrethe Larsen - dod.

C. Lars Buch-Larsen er fodt i Lemvig den 25. juli 1904 og han blev 
gift i Sundby Kirke den 14. maj 1931 med Olga Avilda Petersen, 
der er fodt i Sundby den 18. oktober 1902, som datter af port
ner Adolf Petersen og hustru Kirsti Månsdatter, Sundby.
Bosat: Gustav Adolfsgade 10, Kobenhavn.

D. Nelly Methea Buch Larsen er fodt i Lemvig den 5. juli 1908 og 
gik i skole i Lemvig, hvor hun tog realeksamen og handelsskole
eksamen. 1933-34 ophold på menighedsskolen Marthabo, Kobenhavn, 
1935-41 sekretær i KFUK, Esbjerg, 1941-43 i Roskilde, 1943-48 
korpssekretær for KFUK spejderne i Danmark, 1948-57 forstander-
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inde for Ungdommens Vels Børnehjem Erritsøhus ved Fredericia 
og siden 1958 har hun været konsulent for Indre-Missions bør- 
negudtjenester i Danmark.

E. Jens Louis Buch-Larsen er født i Lemvig den 19. oktober 1910 og 
han blev gift i Lyngby kirke den 4. januar 1938 med Kamma Ben- 
dahl Pfeiffer, der er født i København den 111 december 1914, 
som datter af inkassator Aage Pfeiffer og hustru Agnes Hansen. 
Bosat: Tornebakken 3, Virum.

Jens Louis Buch-Larsen tog studentereksamen fra Birkerød Stats
skole 1929 og 1936 bestod han embedseksamen i statsvidenskab 
med 1. karakter. Indtil 1937 arbejdede han i Det statistiske 
Departement og i Statens Ligningsdirektorat, hvorefter han af
tjente sin værnepligt, samt havde tjeneste i sikringsstyrken 
indtil 1940. 1945 blev han sekretær i Dansk Damskibsrederifor- 
ening og blev sekretær for forskellige udvalg, der skulle ord
ne forholdene for dansk skibsfart efter krigen, bl.a. i England 
og Frankrig. 1949 kom han til Ø.K., hvor han de påfølgende år 
rejste rundt til filialerne i Malaya, Bangkok, Østafrika, Kon
go, Ghana og Nigeria med rationalisering for øje. Han er nu 
kontorchef og leder af skibsafdelingens statistik.

Kamma Bendahl Pfeiffer tog studentereksamen fra Christianshavns 
Gymnasium og begyndte 1933 på Musikkonservatoriet, hvorfra hun 
tog afgangseksamen 1936.

a. Bertel Buch-Larsen er født i København den 2. november 1938. 
Han er gift med Birgit Olsen og bor: Engvej 15, Himmelev.

b. Ane Lone Buch-Larsen er født i København den 18. juni 1942. 
Hun er gift med prokurist Bent Lilja Jensen og bor: 
Jellerodhave 104, Kokkedal.

c. Knud Jan Buch-Larsen er født i København den 25. november
1945



VIII. Marie Abigael Kirstine Buch

er fodt på Vanggård den 13. maj 1867, Lejrskov sogn, og hun dode 
i Lejrskov den 28. narts 1938. Hun var gift ned gårdejer Mathis 
Hansen Bech, der er fodt i Seest den 6. oktober 1873 og son dode 
i Lejrskov den 26. december 1940. Vielsen fandt sted i Kobenhavn 
den 25. oktober 1906.

Mathis Hansen Bech var son af teglværksejer Hans Nissen Bech og 
hustru Inger Kirstine Skovgård. Han gik i skole i Seest og hav
de ophold på Borkop Hojskole 1899 og på Ladelund Landbrugsskole 
1900. 1906 kobte han gården Vanggård og ved siden af driften af 
gården har han været kirkeværge, været i adskillige bestyrelser, 
bl.a. Sparekassen, sygeplejeforeningen, foderstofforeningen,n.m. 

Marie Buch var i 8 år medhjælper på et bornehjem i Kobenhavn og 
har siden haft 2 born på Vanggård som ”Kobenhavnske ferieborn”. 
Denne forbindelse holdes stadig vedlige.

A. Inger Juliane Bech er fodt på Vanggård den 25. juli 1908 og 
hun blev gift i Lejrskov den 29. oktober 1936 med Holger Glic- 
mann Hjort, der er fodt i Asbolgård den 1. juni 1903, som son 
af gårdejer Magnus Nissen Hjort og hustru Astrid Gliemann, 
Asbolgård, Lejrskov.
Bosat: Lejrskov.

Holger Gliemann Hjort gik i skole i Lejrskov og er uddannet 
ved landbruget. 1920 var han på Skanderup Efterskole, og ef
ter at have hjulpet en tid hjemme på fødegården, blev han i 
1922 landvæsenselev hos Marius Iversen på Frorup Domænegård 
ved Ødis. 21 år gammel aftjente han sin værnepligt ved Fod
folket i Værlose og i 1926 tog han ophold på Ladelund Land
brugsskole. Han bestyrede faderens gård Asbolgård indtil han 
1936 kobte Vanggård i Lejrskov. Holger Gliemann Hjort har 
haft forskellige tillidshverv, bl.a. sognefoged siden 1953, 
25 år i bestyrelsen for Hojrup Mejeri, heraf de 9 år som for
mand samt i bestyrelsen for Lunderskov Foderstofforening i 
6 år - 3 år som formand.
Inger Juliane Bech gik i skole i Lejrskov samt i Dotreskolen 
i Kolding, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun er uddannet 
indenfor husgerning bl.a. som stuepige hos A. Buch Rabenslyst 
ved Nyborg, som kokkenpige på Juelsminde Kuranstalt samt på 
Hindsgavl ved Middelfart.
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1. Kirsten Marie Hjort er fodt i Vanggård den 12. september 
1937 og hun blev gift i Lejrskov kirke den 18. maj 1963 
med Hans Jacob Johnsen, der er fodt i Skovgård den 13. sep
tember 1939, som son af gårdejer Anders Olivarius Johnsen 
og hustru Agnethe Marie Jacobsen, Ildved.
Bosat: Hojgård Ildved pr: Jelling.

Hans Jacob Johnsen gik i skole i Ildved og på Vestorlund 
Efterskole. Han har haft ophold på Ollerup Gynnastikhoj- 
skole samt på Gråsten Landbrugsskole. 19 år gi. aftjente 
han sin værnepligt ved Livgarden i Kobenhavn, hvorefter 
han tog ophold på Askov Hojskole og i 1961-62 på Bygholm 
Landbrugsskole. Siden 1963 har han bestyret faderens gård.

Kirsten Marie Hjort gik i skole i Lejrskov og tog prelimi- 
næreksamen fra Kolding. Hun er uddannet barneplejerske, 
og begyndte I960 på Spædbomshj emnet i Herning, hvor hun 
var indtil hun tog ophold på Hadsten Husholdningsskole.

2. Jom Glienann Hjort er fodt på Vanggård den 3. juli 1939 
og han gik i skole i Lejrskov. Novenber 1955 gik han på 
Skibelund Efterskole og værnepligten aftjente han på Øster- 
vold kaserne i Fredericia. I960 tog han ophold på Den Jyd- 
ske Idrætshøjskole og 1962 på Bygholn Landbrugsskole.

3. Lis Glienann Hjort er fodt i Lejrskov den 29. narts 1941 
og hun blev gift i Lejrskov kirke den 20. december 1964 
med Jörgen Larsen, der er fodt i St.Ry den 30. marts 1940 
som son af gårdejer Kristian Budolfsen Larsen og hustru 
Agathe Christensen, "St.Ry" Astrup pr. Sindal.
Bosat: Cypressen 24, Svogerslev pr. Roskilde.

Jorgen Larsen gik i skole i Astrup og Sindal og tog mellem
skole eksamen. Efter 3 år ved landbruget havde han ophold 
på Idrætshojskolen i Sønderborg og 1959 aftjente han sin 
værnepligt ved Artilleriet i Århus. Han har været 1 år på 
Riso som forsøgsassistent i landbrugsafdelingen, haft op
hold på Lyngby Landbrugsskole samt 1962-1966 været tilslut
tet Landbohojskolen. Han har siden september 1966 været 
licentiat-studerende ved Landbohojskolen.

Lis Glienann Hjort gik i skole i Lejrskov og Kolding, hvor 
hun tog realeksamen. Efter 1 år i huset havde hun ophold
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på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Hun er først uddannet 
barneplejerske I960 og siden sygeplejerske. Hun har ar
bejdet på Frederiksberg hospital i 5 år og som aften- og 
nattevagt på Set. Hans hospital samt på Roskilde Sygehus.

a. Jacob Gliemann Larsen er født på Frederiksberg den 30. 
juni 1966.

4. Henning Gliemann Hjort er født på Vanggård den 4. april 
1944. Han gik i skole i Lejrskov og i 1959 på Skanderup 
Efterskole. Han arbejdede ved landbruget indtil han 19 år 
gammel aftjente sin værnepligt i Haderslev. 1965 havde han 
ophold på Idrætshøjskolen i Viborg og 1966 på Bygholm Land
brugsskole .

B. Bora Elisabeth Bech er født på Vanggård den 14. februar 1911 
og er uddannet indenfor husgerning. 1928 var hun på Ølgod Ef
terskole, og efter at have arbejdet som husassistent forskel
lige steder, bor hun nu på Vanggård.
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IX. Thora Emilie Puch

or fodt i Lejrskov den 18. december 1868 og hun dode i Koben- 
havn den 14. december 1945. Hun var gift i Lejrskov den 25. maj 
1897 ned Knud Friis Dalgård, der er fedt i Lemvig den 24. de
cember 1873, og som dode i Kobenhavn den 18. marts 1947. Han 
var son af bundtmagermester Jens Moller Dalgaard og hustru Mar
grethe Dalgaard.

Thora Emilie Buch og Knud Friis Dalgård traf hinanden i Lemvig, 
hvor Knud Friis Dalgård var kommis hos kobmand Holm og Thora 
var på besog hos sosteren Juliane Sorensen. Knud Friis Dalgård 
aftjente sin- værnepligt i Viborg, Randers og Kobenhavn. Han 
startede som selvstændig forretningsmand, og var derefter 23 år 
hovedbogholder i firmaet Simon Olesen A/S. Efter yderligere 15 
år som kordegn ved Nazareths kirken i Ryesgade i Kobenhavn do
de han og blev begravet i familiegravstedet på Bispebjerg.
Deres bopæl var: Strandboulevarden 135, Kobenhavn.
I ægteskabet var der 4 bom:

A. Ester Johanne Dalgård er fedt den 1. marts 1898. Hun var 
o'.r.cand. mag. og var en del år ansat på Øregård Gymnasium i Hel

lerup. Hun dode den 29. maj 1944 og blev begravet på Bispe
bjerg kirkegård.

B. Juliane Margrethe Dalgård er fodt den 29. maj 1901 og hun 
blev gift i 1925 med Jacob Hjorth, men dode allerede i 1926.

C. Jens Axel Buch Dalgård er fodt den 13. august 1906 og han 
blev gift med Ebba Baden og bosatte sig i Amerika. Han er 
uddannet læge.

D. Poul Johannes Buch Dalgård er fodt i Kobenhavn den 27. sep
tember 1909 og han blev gift i Kobenhavn den 11. juni 1943 
med Grethe Eline Hjorth, der er fodt i Kobenhavn don 29. au
gust 1919, som datter af toldbetjent Edmund Sigvard Hjorth 
og hustru Carla Nielsen, Kobenhavn.
Bosat: Strandboulevarden 135, Kobenhavn.

Poul Dalgård gik i skole i Østergades Gymnasium, hvor han tog 
mellemskoleeksamen. Han er uddannet indenfor manufakturbran
chen hos S. Seidelin, Skindergade, Kobenhavn og har derefter 
arbejdet forskellige steder bl.a. Willum Petersen, Gronncga-
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de, Silkehuset, Vimmelskaftet og hos Jens Henriksens Da
mekonfektion en gros pâ Østergade. Under 2. verdenskrig 
og derefter, ialt i 10 år; virkede han som inkassator for 
forsikringsselskabet Nordisk Brand og nu er han ansat i 
A/S Daells Varehus, Nørregade som lagerekspedient*

Grethe Eline Hjorth gik i skole i Holsteinsgade og var 
i perioden 1954-1942 ekspeditrice i grosserer SiChr. Ils
hø j’s Smør- og Kaffeforretninger. 1942 tog hun ophold på 
Haslev Højskole og derefter blev hun ansat i varehuset 
Vefa, Vesterbrogade. Hun lerte at sy huer og kasketter, 
og arbejdede dermed i 6 år. Hun har nu i de sidste 10 år 
veret hjemmehjelper under sygekassen Blågård i København.

1. Knud Jens Hjorth Dalgård er født i København den 25. juni 
1945 og han blev gift i Sundby kirke den 2. april 1966 
med Kirsten Sondervang, der er født i København den 19. 
februar 1947» som datter af værkfører Gunner Leif Peder 
Søndervang og hustru Else-Marie Karla Christiansen, Sund
by.
Bosat: Marstalsgade, København 0.

Knud Jens Hjorth Dalgård gik i skole på Vibenshusskolen 
og på Holsteinsgades skole, hvor han tog mellemskoleeksa
men. Han har været i handels- og kontorlære i 4 år og har 
taget handelsmedhjælpereksamen. Desuden har han bestået 
statskontrolleret bogholdereksamen og er igang ned til
svarende reklamekursus.

Kirsten Sondervang gik i skole i Frankrigsgade skole og 
er uddannet kontorassistent ved speditørfirmaet Gylden- •• 
stein.

a. Henrik Knud Søndervang Dalgaard er født i København 
den 8. august 1966.

2. Jørgen Johannes Hjorth Dalgård er født den 12. august 
1952.

5. Jens Axel Hjorth Dalgård er født den 5. marts 1954.



X* Magdalene,. Buch

er født i Vanggård den 29* december 1870 og hun dode i Kolding den 
20. juni I960« Hun blev gift i Lejrskov kirke den 3* august 1900 
med Jens Frederik Larsen) der er født i Mørkøv den 26. oktober 1872, 
og som døde i Vonsild den 22. september 1956;

Jens Frederik Larsen var skovfoged og forstkandidat i Nærum i ca. 
5 år, hvorefter han blev skovrider i Randbol Skovdistrikt. Herfra 
tog han 70 år gammel sin afsked, og flyttede til Vondsild ved Kol
ding, hvor han boede indtil sin dod. Magdalene Buch flyttede efter 
mandens dod til sonnen Kaj Buch Larsen i Kolding.

Faddere ved Magdalene Buch’s dåb var:
Pigen Mette Marie Bertelsen af Revsing, gårdmand Frederik Sorensens 
enke, ungkarl Jens Chr. Poulin og Mads Adrian Nielsen af Lejrskov 
og ungkarl Hans Buch Poulin af Vamdrup,

A. Holger Buch Larsen er fodt i Egholdt den 8. maj 1901 og han do
de i Sinding den 3. marts 1966. Han blev gift i Vinding den 8. 
maj 1929 med Rigmor Boysen, der er fodt i Vandborg den 5. novem
ber 1902, som datter af proprietær Knud Laurids Boysen og hustru 
Mathilde Christensen, Vandborg Vestergård.
Bosat: Sinding pr. Herning.

Holger Buch Larsen gik i skole i Norup og tog preliminæreksamen 
fra Grindsted realskole. Værnepligten aftjente han ved Intendah- 
turet i Fredericia og derefter kom han som elev til Vejle Bank. 
Siden 1929 har han drevet købmandsforretninger forskellige ste
der, sidst i Sinding ved Herning.

Rigmor Boysen gik i skole i Frk. Langs Skole i Silkeborg, efter 
at have fået privat undervisning indtil sit 13. år. Efter endt 
realeksamen blev hun uddannet kontorassistent.

1. Kaj Buch-Larsen er fodt i Seest den 28. september 1929 og han 
blev gift i Sinding kirke den 6. juni 1954 med Kirsten Marie 
Hauge, der er fodt i Sinding den 18. september 1951, som dat
ter af gårdejer Albert Emil Christensen Hauge og hustru Hed
vig Jensine Kjærgård, Sofiedal Sinding pr. Herning. 
Bosat: Hampen.

Kaj Buch-Larsen gik i skole i Norup og i Giudsted og tog stu
dentereksamen fra Th. Langs Skole i Silkeborg. Værnepligten 
aftjente han i Haderslev og efter soldatertiden blev han ud- 
.lært købmand. Han driver nu en købmandsforretning i Hampen.
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Kirsten Marie Hauge gik i skole i Sinding og har haft ophold 
på Salling Ungdomsskole. 18 år gi. lærte hun syning og til
skæring i Århus og derefter arbejdede hun på fabrikken Ciki, 
Herning. Hun arbejdede derpå ved husgerning i Viborg og i 
Storholm.

a. Holger Buch-Larsen er fodt i Klakring den 13. november 
1954.

b. Else Buch-Larsen er fodt i Klakring den 20. april 1957.

2. Jens Erik Buch-Larsen er fodt i Kolding den 16. januar 1932 
og han blev gift i Herning den 22. juni 1952 med Lissy Ør
skov Christensen, der er fodt i Timring den 3. marts 1933, 
som datter af lagerarbejder Peter Edvard Cenius Christensen 
og hustru Kirsten Katrine Ørskov, Herning.
Bosat: Nordahl Griegsvej 3, Sonderborg.

Jens Erik Buch-Larsen gik i skole i Giudsted og på Th.Langs 
Skole i Silkeborg, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han er 
udlært kobmand og aftjente sin værnepligt ved Flyvertropper
ne i Karup. Efter at have virket som lagerchef indenfor tri
kotagebranchen er han nu ansat som disponent i Sonderborg.

Lissy Ørskov Christensen gik i skole i Timring og på Lægård, 
ungdomsskolen ved Holstebro. Hun er uddannet hos E. Moller 
Jensen Vilbjerg og tog handelseksamen.

a. Ulla Buch-Larsen er fodt i Vilbjerg den 27. oktober 1952.
b. Bo Buch-Larsen er fodt i Herning den 30. januar 1956.

B. Niels Buch Larsen er fodt i Lejrskov den 24. april 1902 og han 
blev gift i Norup ved Randers den 20. juni 1942 med Ingeborg 
Skovsted, der er fodt i Odense den 20. juni 1905.
Bosat: Hvilehjemmet, Riis pr. Give.

C. Svend Buch-Larsen er fodt i Egholdt den 31. maj 1903 og han do
de i Goddinggård, Norup sogn, den 13. juni 1941. Han blev gift 
i Norup kirke den 26. oktober 1931 med Julia Johanne Buhl Niel^ 
sen, der er fodt i Norup den 16. januar 1910, som datter af 
gårdejer Åge Nielsen og hustru Bodil Johanne Buhl, Norup. 
Bosat: Norup.
Svend Buch-Larsen gik i skole i Norup og blev derefter uddannet 
ved landbruget. Efter ophold på Dalum Landbrugsskole forpagtede
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han 26 år gammel Goddinggård.

Julia Buhl Nielsen gik i skole i St. Lihme ved Norup og arbej
dede derefter ved husgerning, afbrudt af et ophold på Ollerup 
Gymnastikhøjskole.
Efter Svend Buch-Larsens dod blev hun uddannet damefrisør og 
drev egen salon i 10 år i Norup, indtil hun indgik nyt ægteskab 
med Oluf Raldorf, der er fodt i Norup den 29. januar 1912. Viel
sen fandt sted den 23. oktober 1953.

1. Magdalene Buch Larsen er fodt i Norup den 2. august 1932 og 
hun blev gift i Norup kirke den 7. juli 1956 med Georg Jor
gensen, der er fodt i Kobenhavn den 1. december 1932. 
Bosat: Kornmarken 60, Gladsaxe.

Georg Jorgensen er uddannet lærer fra Jonstrup Statsseminari
um 1954 og har virket ved Mørkhøj skole i Gladsaxe siden 1954.

Magdalene Buch Larsen blev student 1951, dimitterede fra Jon
strup Statsseminarium 1955 og virker nu som lærerinde ved 
Stengård Skole i Gladsaxe.

a. Niels Buch Jorgensen er fodt i Søborg den 13. december 
1957.

b. Peter Buch Jorgensen er fodt i Søborg den 9. november I960.

2. Bodil Buch Larsen er født på Goddinggård i Godding den 23. ju
ni 1935. Bosat: Allegade 15, København P.

Bodil Buch Larsen tog realeksamen fra Vejle Gymnasium 1952 
og blev derefter uddannet laborant. Efter at have arbejdet i 
2 år på Tarm Sygehus havde hun ophold i England i 8 mdr. Her 
efter arbejdede hun 1956 på Blegdamshospital, 1958-59 på Dram
men Sygehus i Norge,'og igen på Blegdamshospitalet. 1962 tog 
hun kursus i ledelse og instruktion og 1963 tog hun orlov og 
rejste til Korea i et år, hvor hun adopterede et 8 mdr.korea
nerbarn. Siden hjemkomsten har hun været ansat på Bispebjerg 
Hospital, dels ved undervisning og dels ved Centrallaborato
riet. Endvidere sidder Bodil Buch Larsen i bestyrelsen for 
landsorganisationen ”Glemte born”.
Barnet blev dobt Hanne Buch Larsen og er fodt den 9. septem
ber 1963 i Korea.
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3. Gudrun Buch Larsen er fodt i Norup den 30. juli 1939 og er 
uddannet Defektrice på Love apoteket i Vejle. Efter 7 år her 
var hun 3 mdr. i London i huset og nu virker hun på apoteket 
på Københavns Amtssygehus i Gentofte.

D. Kaj Buch Larsen er fodt i Århus den 2. juni 1905 og han blev 
gift i Gauerslund kirke den 27. oktober 1934 med Karen Jorgen
sen Buhl, der er fodt i Brejning den 17. juni 1912, som datter 
af Hans Buhl og hustru Margrethe Kirstine Jorgensen, Gauerslund. 
Bosat: Pyensvej 163, Kolding.

Kaj Buch Larsen gik i skole i Norup og i Grindsted og tog real
eksamen fra Soro Akademi. Han er bygningskonstruktør fra Odense 
og aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i København. 
1930 dimitterede han fra Horsens Teknikum og han virker nu som 
amtsvejingeniør i Kolding.

Karen Jørgensen Buhl gik i skole i Børkop, hvor hun tog mellem-r 
skoleeksamen. Hun er uddannet ved husgerning og har haft ophold 
på Borrehus Husholdningsskole.

1. Gerda Buch Larsen er født den 30. oktober 1935 i Vejle.

2. Jens Frederik Buch Larsen er født i Kolding den 12. maj 1940 
og er uddannet landinspektør.

E. Ove Buch-Larsen er født i Århus den 1. juli 1907 og han blev 
gift i Norup kirke den 14. november 1937 med Kæthe Anine Loren- • 
zen, der er født i Gråsten den 8. november 1909, som datter af 
lærer Andreas Jens Lorenzen og hustru Kristine Bruhn, Gråsten. 
Bosat: Bag Hjælm 9, Åbenrå.

Ove Buch-Larsen gik i skole i Nørup og på Sorø Akademi. 1931 
bestod han juridisk embedseksamen og 1932-34 virkede han som 
sagførerfuldmægtig i Nykøbing F. Efter at have været ansat ved 
Åbenrå-Sønderborg amt som amtsfuldmægtig blev han 1941 aratsråds
sekretær ved Åbenrå amtsråd. 1965 blev han ridder af Danebrog.

Kæthe Anine Lorenzen gik i skole i Feldsted og tog studenterek
samen fra Åbenrå 1928. Hun er uddannet defektrice på Svane apo
teket i Åbenrå.

1. Mogens Buch-Larsen er født i Åbenrå den 13. maj 1939 og hr.r. 
blev gift i Odense den 31. marts 1962 med Antje Hansen, der 



er fodt i Åbenrå den 3. august 1939, som datter af autolake
rer Bruno Hansen og hustru Irma Christina Sorensen, Åbenrå. 
Bosat: Kastanievej 8, Havnbjerg pr 4 Als.
Mogens Buch-Larsen gik i skole i Åbenrå og kom derefter i 
maskinlære på Sonderjyllands Hojspændingsværk. Han er uddan
net teknikumingenior fra Odense og værnepligten aftjente han 
ved soværnet. Han er ansat på Danfoss, Nordborg.
Antje Hansen gik i skole i Åbenrå, hvor hun tog realeksamen 
1956. Hun er uddannet kontorassistent ved automobilfirmaet 
Peter Petersen i Åbenrå.

a. Henrik Buch-Larsen er fodt den 14. marts 1965 i Åbenrå.

2. Svenning Buch-Larsen er fodt i Åbenrå den 22. oktober 1940 
og han blev gift i Hjorring den 3. juni 1967 med Tove Toft 
Norgaard, der er fodt i Hjorring den 22. januar 1944, som 
datter af direktor Holger Nielsen Norgaard og hustru Ellen 
Marie Toft, Hjorring.
Bosat: Polensgade 20, Kobenhavn. .
Svenning Buch-Larsen gik i skole i Åbenrå, blev student 1959 
og begyndte derefter at studere jura indtil han 1962 aftjen
te sin værnepligt. Efter endt militærtjeneste fortsætter han 
studiet.
Tove Toft Norgaard gik i skole i Hjorring og er uddannet de
fektrice på Svane apoteket i Hjorring. 1964 tog hun ophold i 
England som "au-pair” og 1965 blev hun ansat på Kobenhavns 
Amtssygehus i Gentofte.

3. Bjarne Buch-Larsen er fodt i Åbenrå den 27. december 1945 og 
han blev gift i Ringsted den 15. april 1967 med Aileen Niel
sen, der er fodt på Frederiksberg den 14. juli 1947, som dat
ter af kokkenchef Joseph J.A. Nielsen og hustru Hilda Vikto
ria Jorgensen, Frederiksberg.
Bosat: Albertslundsvej 121, Albertslund.
Bjarne Buch-Larsen gik i skole i Åbenrå, hvor han tog stu
dentereksamen 1964. Efter et forberedelses kursus til Poly
teknisk Læreanstalt arbejdede han med forskelligt,indtil han 
1966 blev optaget på Danmarks Ingeniorakademi, Maskinafd. 
Studiet ventes afsluttet 1970.
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Aileen Nielsen gik i skole i Ringsted og tog realeksamen. 
Efter en tid ved husgerning begyndte hun på rederikontoret 
Moore & McCormack, hvor hun arbejdede om formiddagen, mens 
hun om eftermiddagen læste til lægesekretær.

XI. Viggo Thorvald Buch

er født i Vanggaard den*?.’ maj I872 og’døde samme sted som ugift. 
Faddere ved dåben var: Ungkarl Jens Poulin af Veerst, madame Grove 
af Aastrup, pigen Karen Bertelsen af Revsing, ungkarl Hans Buch 
Poulin af Vamdrup og ungkarl Mads Adrian Nielsen af Lejrskov.

XII. Juliane Nielsine Buch
er fodt i Vanggård den 23. juli 1873 og hun dode i Lemvig den 8. 
december 1951. Hun blev gift i Lejrskov den 24. september 1901 med 
Soren Andreas Sorensen, der er fodt i Lemvig den 28. marts 1874 og 
som dode sst. den 24. august 1954.

Faddere ved Juliane Nielsine Buch’s dåb var: Dora Knudsen af Præ
stegården, Laura Sorensen af Lejrskov, ungkarl Hans Buch Sorensen 
af Harthe sogn og gårlmand Niels Borch af Veerst.

Om forældrene fortæller datteren Anna Elisabeth:
”Vi soskende har haft nogle prægtige forældre, som vi kun kan min
des med ærbødighed."

Soren Andreas Sørensen tog realeksamen i Lemvig og blev uddannet 
tandlæge i Kobenhavn 1895. Han havde ophold i Berlin og i Dresden 
og slog sig ned i Lemvig 1900, hvor han i mange år var eneste tand
læge. Han var en dygtig og energisk mand og levede et langt liv.
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Juliane Nielsine Buch omtales af datteren:

Mor var meget godgørende i det stille. Jeg husker ved juletid,hvor 
jeg var med mor i de små børnerige hjem og delte pakker ud ned for
skelligt - såsom madvarer og beklædning. Hjemløse mænd stod også 
hendes hjerte nær. Der blev samlet tøj ind og sendt til København. 
Om vinteren sad der ofte en farende svend i kokkenet, dor fik god 
mad og et lille ord med på vejen. Mændene havde et mærke på husmu
ren, så de kunne finde de gode madsteder.

A. Âge Christen Buch-Sørensen er født i Lemvig den 1. oktober 1902 
og han blev gift i Lemvig den 28. juli 1931 ned Karen Kirstine 
Tarp, der er født i København den 11. august 1908, som datter 
af købmand Chresten Veje Tarp og hustru Hedevig Råbjerg.
Bosat: Tranebjerg, Samsø.
Åge Christen Buch-Sørensen er uddannet købmand og Karen Tarp er 
sparekas s edirektø r.

1. Inge Buch-Sørensen er født i Tranebjerg den 21. maj 1937. 
Hun er gift med civilingeniør Peter Holten Bartsch og bosat 
i Syd Afrika.

B. Anna Elisabeth Buch-Sørensen er født i Lemvig den 19. januar 1904 
og hun blev gift i Lem kirke den 4. august 1926 med Poter Chri
stian Skou, der er født i Lemvig den 21. januar 1890, som søn af 
savværksejer Jens Peter Skou og hustru Ane Mogensen, Lemvig. 
Bosat: Voldgade 14, Lemvig.
Peter Skou gik i skole i Lem og i Lemvig, hvorefter han blev ud
dannet på faderens savværk. 28 år gammel overtog han sammen med 
broderen faderens forretning, der siden kom til at omfatte tøm
merhandel, kulhandel og betonvarefabrik. Han fejer- desuden en 
gård, der drives af en bestyrer. Peter Christian Skou er medlem 
af tilsynsrådet i Sparekassen, formand for sømandshjemmet i Lem
vig samt i bestyrelsen for Lemvig Børnehjem.
Anna Elisabeth Buch-Sørensen gik i skole i Lemvig samt på Th. 
Langs skole i Silkeborg, hvorefter hun hjalp faderen på klinik
ken i 2 år. Hun har derefter arbejdet forskellige steder i hu
set, bl.a. i Løjt-Kirkeby Præstegård.
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1. Martha Elise Obel Skou (datter af Peter Chr. Skou’s forste 

ægteskab) er fodt i Lemvig den 24. april 1918 og blev gift 
i Sollerod kirke den 6. marts 1946 med Henning Carl Bjerre- 
gård, der er fodt i Kobenhavn den 29. juli 1918, som son af 
cyklefabrikant Hjalmer Peter Vilhelm Bjerregård og hustru 
Selma Andren, Kobenhavn.
Bosat: H.C.Ørstedsvej 48b, Kobenhavn.

a. Mogens Bjerregård er fodt i København den 15. november 
1947.

b. Tove Bjerregård er fodt i Kobenhavn den 15. november 
1947.

2. Preben Skou er fodt i Lemvig den 10. februar 1932 og han 
blev gift i Brædstrup kirke den 27. marts 1965 med Ida Grethe 
Jensen, der er fodt i Ring den 17. marts 1939, som datter af 
gårdejer Jens Jensen og hustru Marie Pedersen, Ring pr. Bræd
strup.
Bosat: Lemvig.
Preben Skou gik i skolo i Lemvig og i Struer, samt tog stu
dentereksamen fra Haslev Gymnasium 1952. Værnepligten aftjen
te han 1954-55 ved Dronningens Livregiment i Viborg og i It
zehoe i Tyskland. Han er nu ansat i faderens firma som dis
ponent .

Ida Grethe Jensen gik i skole i Ring ved Brædstrup,og tog re
aleksamen fra Brædstrup.Efter ophold på Vejle Husholdningssko
le blev hun uddannet på Brædstrup Trælasthandel og derpå kom 
hun til Vesterbro Trælasthandel i Århus, hvor hun var i 5 år.

a. Jette Skou er fodt i Nr. Lem den 17. januar 1966.

3. Bitten Skou er fodt i Lemvig den 5. april 1941 og tog realek
samen 1958. Hun er uddannet laborant på Holstebro Centralsy
gehus 1961 og tog herefter ophold på Rodding Højskole. Efter

års ophold i Kenya på en østafrikansk farm blev hun ansat 
ved Kjellerup Amtssygehus og siden på Amtssygehuset i Odder. 
Bosat: Eduard Suensonsgade 4, Århus C.

4. Ole Peder Skou er født i Lemvig den 9. december 1944. Han 
er kontorist og bor hjemme.
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C. Carl Buch-Sorensen er fodt i Lemvig den 25. september 1905 og 
han blev gift i Assing kirke den 50. juni 1953 med Elna Ingrid 
Wellendorf, der er fodt i Varde den 5. december 1899 og som do
de i Fredericia den 18. december 1965. Hun var datter af sta
tionsforstander Soren Sofus Wallendorf og hustru Karen Kirsti
ne Harder, Kibæk.
Bosat: Anders Billesvej 28, Fredericia.

Carl Buch-Sorensen gik i skole i Lemvig og blev student fra 
Hasle Gymnasium 1924. 1952 cand. med. ved Kobenhavns Universi
tet, hvorpå han havde forskellige stillinger på Frederiksberg 
hospital, Risskov Sindsygehospital, Frederiksværk Sygehus, Bo
gense Sygehus, Sundby Hospital og på Øreafdelingen på Roskilde 
Amtssygehus. 1941 fik han anerkendelse som ore, næse- og hals
specialist og fra 1942 praktiserede han som sådan, samtidig med 
at han var overlæge på Set. Joseph Hospitals oreafdeling i Fre
dericia.
Elna Ingrid Wellendorf gik i skole i Losning og Troldhede og 
blev uddannet sygeplejerske på Skanderborg Sygehus og Frederiks
berg Sygehus. Hun var endvidere afdelingssygeplejerske på Ris
skov Sindsygehospital.

Carl Buch-Sorensen blev gift anden gang den 14. januar 1967 
med Ebba Skovmark Jorgensen, der er datter af Henrik Jorgensen 
og hustru Karen Hansen. Hun gik i skole i Fredericia og er ud
dannet damefrisor.

1. Kirsten Buch-Sorensen er fodt i Vejle den 14. oktober 1942. 
hun er stud. med. og bor Thorvaldsensgade 28, Århus.
Hun gik i skole i Fredericia, hvor hun tog studentereksamen 
i 1962 og 1964 var hun på studierejse til England.

D. Niels Ejner Buch-Sorensen er fedt i Lemvig den 9. maj 1907 og 
han blev gift i Hellerup kirke den 9. maj 1955 med Isse Marie 
Kastberg Andersen, der er fodt i Lemvig den 12. december 1910, 
som datter af tobaksfabrikant Andreas Hanson Andersen og hustru 
Astrid Ingeborg lisager, Lemvig. Niels Ejner Buch-Sorensen do
de i Lemvig den 22. maj 1964.

Niels Ejner Buch-Sorensen gik i skole i Lemvig og tog studenter
eksamen fra Haslev Gymnasium. 1934 blev han uddannet tandlæge i 
Kobenhavn og derpå flyttede han til Odense, hvor han var ca. 1
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år, hvorefter han flyttede til Lemvig og sammen med faderen e- 
tablerede en ny klinik.
Niels Ejner Buch-Sorensen har siddet i forskellige bestyrelser 
bl.a. for Bomehjemmet of for Lemvig Bank.

Isse Marie Kastberg Andersen gik i skole i Hellerup, hvor hun 
tog realeksamen. Hun har haft 2 år på Musikkonservatoriet i Ko
benhavn.
a. Per Buch-Sorensen er fodt den 21. oktober 1936 i Lemvig. Han 

er gift den 29. juli 1967 med Anni Christensen, der er fodt 
i Århus den 17. juni 1937, som datter af boxforvalter Andre
as Christensen og hustru Ella Ingrid Helene Nielsen, Århus. 
Bosat: GI. Landevej 51, Herning.

Per Buch-Sorensen gik i skole i Lemvig og tog studentereksa
men fra Haslev Gymnasium 1955. Han har taget lægevidonskabe- 
lig embedseksamen 1964 fra Århus Universitet og har siden 
1964 virket på Herning Centralsygehus.
Anni Christensen gik i skole i Århus og kom 18 år gammel til 
A/S Jyko, Århus, äon.kontorelev. Efter 2 år her kom hun til 
Århus Boligstål og derpå tog hun ophold på Kalo Landbohøj
skole. Efter 8 mdr. "au-pair" i England kom hun tilbage til 
Århus Boligstål, hvor hun var indtil giftermålet.

b. Aage Buch-Sorensen er fodt den 12. januar- 1944 i Lemvig. 
Hun er sygeplejerske og bosat: Brunsgade 43, Århus.

c. Finn Buch-Sorensen er fodt i Lemvig den 13. februar 1948.

d. Jan Buch-Sorensen er fodt i Lemvig den 12. juni 1951.
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er fodt på Vanggård i Lejrskov den 6. juli 1875 og han dode den 
25. december 1945 i Jordrup. Han blev gift i Jordrup kirke den 
24. september 1896 med Maren Elise Jensen, der er fodt i Knuds- 
bol, Jordrup sogn, den 5. juni 1878, som datter af gårdejer Poul 
Jensen og hustru Maren Nielsen, Jordrup. Hun dode i Jordrup den 
6. juni 1945.
Aage Julius Buch arbejdede hjemme på gården et par år, hvorpå 
han tog ophold på Dalum Landbrugsskole. Efter 1| år på godset 
Erholm ved Årup aftjente han sin værnepligt son dragon i Århus, 
og derefter overtog de Maren Elise Jensens fodegård Damgård.

A. Elise Katrine Marie Buch er fodt i Damgården den 9. juni 1898 
og hun dode i Anslet den 9. juni 1955 og blev begravet den 15. 
juni 1955. Hun blev gift den 27. oktober 1920 med Max Theodor 
Brodsgård Olsen, der er fodt i Jordrup den 11. januar 1891, 
som son af gårdejer Jorgen Olesen og hustru Maren Marie Brods
gård, Jordrup.
Bosat: A.D.Buchardtsvej 23, Kolding.

Max Olsen gik i skole i Jordrup og Kolding, hvor han tog pre
liminær eksamen. Han er uddannet ved landbruget og aftjente sin 
værnepligt på Solvgades kaserne i Kobenhavn. Fra 1920 drev 
han eget landbrug, indtil han i 1965 solgte gården og flytte
de til Kolding.

Elise Katrine Marie Buch gik i skole i Jordrup og er uddannet 
indenfor husgerning indtil hun blev gift.

1. Kamma Buch Brodsgård Olsen er fodt i Brylle den 16. januar 
1922 og hun blev gift i Fjeldstrup den 15. september 1946 
med Jorgen Peter Jepsen, der er fodt i Farvervrå den 5. ju
ni 1917, som son af gårdejer Hans Peter Jepsen, Farvervrå. 
Bosat: Genner.

a. Kirsten Brodsgård Jepsen or fodt don 20. oktober 1947 
i Åbenrå.

b. Karin Brodsgård Jepsen er fodt i Genner den 11. juni
1950.

c. Margit Brodsgård Jepsen er fodt i Genner den 8. marts
1957.
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2. Jorgen Âge Olsen er gift med Gudrun Bonnelykke.

Han er gårdejer og bosat Tandholdt Seest pr. Kolding. 
De har 2 bom.

3. Esther Olsen er gift med Egon Dengso, der er landmand og 
bosat: Gudme pr. Gudme, Fyn.
De har 1 gift barn.

4. Gunnar Olsen er gift med Inge Marie Bang. Han er chokola
dearbejder og bosat: Nybyvej 12, Seest.
De har 2 born.

5. Preben Olsen er stud. tekn. Bosat: Teknisk Collegium, Hor-r 
sens.

B. Juliane Marie Albertine Buch er fodt på Damgården den 5. jan
uar 1902 og hun blev gift i Jordrup don 24. naj 1935 ned Carl 
Sorensen, der er fodt i Ødsted den 12. februar 1906, son son 
af Soren Hans Sorensen, gårdejer, og hustru Dorthea Thomsen, 
Lejrskov.

Carl Sorensen gik i skole i Eltang og er uddannet ved land
bruget. Efter at have arbejdet forskellige steder forpagtede 
han faderens ejendom i 1932 og kobte den i 1935. Ved siden 
af gårdens drift, har han haft produktion af torv, samtidig 
med, at han har handlet ned husdyr og drevet omecentral.

Juliane Albertine Marie Buch gik i skole i Jordrup og har ar
bejdet forskellige steder i huset, bl.a. hos gårdejer Kristen
sen, Gadbjerg mark og hos loge Gadbjerg.
Juliane Buch og Carl Sorensen blev gift samme dag som kong 
Frederik og dronning Ingrid og på deres solvbryllupsdag blev 
de gratulerede ned et statstclegram fra kongen og dronningen.

1. Benny Elisabeth Sorensen er fodt i Assens den 25. januar 
1927 og hun blev gift i Jordrup den 24. maj 1948 med Hans 
Poulsen, der er fodt i Fuglsang den 11. naj 1918, son son 
af arbejdsmand Valdemar Poulsen og hustru Mette Christen
sen, Fuglsang.
Bosat: Jordrup.

Hans Poulsen gik i skole i Bolling og har arbejdet ved 
landbruget forskellige steder, indtil han begyndte ved 
brændselsindustrien og med bygning af kornsiloer. 1955 be-
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gyndte han som skovarbejder i Jordrup fællesskov (128 tdr) 
som han selvstændigt har passet gennem 12 år.

Benny Sorensen gik i skole i Jordrup og arbejdede i huset 
indtil hun kom på Skanderup Efterskole. Berefter begyndte 
hun igen ved husgerning.

a. Bent Poulsen er fodt i Jordrup den 27. juni 1949.

b. Anni Marie Poulsen er fodt i Jordrup den 11. december
1951.

c. Carl Erik Poulsen er fodt i Jordrup den 25. februar
1958.

C. Mary Buch er fodt i Damgården den 24. marts 1905 og hun blev 
gift i Jordrup den 8. oktober 1931 med Peder Jorgen Elvig 
Holm, der er fodt i Skade den 15. oktober 1904, son søn af 
gårdmand Anders Holm og hustru Marie Jensen, Skådc pr. Århus. 
Bosat: Jordrup St.

Peder Holm gik i skole i Skade og er uddannet ved landbruget. 
Efter at have arbejdet forskellige steder, blev han forvalter 
på Jordrupgård i Jordrup. I 1931 kobte han et stykke jord fra 
Damgården i Jordrup, hvorpå han byggede en ejendom, som han 
solgte 1937 og blev forpagter på Damgården, indtil han i 1945 
overtog den. Efter at have drevet den i 18 årsforpagtede han 
den ud til sin datter og svigersøn og flyttede selv til Jor
drup by. Peder Holm havde flere tillidsposter bl.a. i Foder
stof foreningen, Brugsforeningen og Mejeriet.

Mary Buch gik i skole i Jordrup og er udlært ved husgerning, 
bl.a. hos Poul Madsen i Ødis.

1. Elise Mario Buch Holm er fodt i Skovvang den 3. juli 1933 
og hun blev gift i Jordrup kirke den 18. september 1954 
med Hans Henry Pedersen, der er fodt i Ferup-Nyvang den 
31. oktober 1932, som son af husmand Alfred Marinus Pe
dersen og hustru Marie Dorthea Jessen, Lejrskov.

Hans Henry Pedersen gik i skole i Fcrup og er uddannet 
ved landbruget. Efter at have arbejdet forskellige steder 
bl.a. på Damgården, Jordrup, aftjente han sin værnepligt 
ved 5. Eskadrille i Skrydstrup. Han kom derefter igen 
tilbage til Damgården, hvor han samtidig kobte en lille
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ejendom i nærheden. I 1963 forpagtede han sarmen ned sin 
kone hendes hjem, Damgården.
Elise Buch Holm gik i skole i Jordrup og er uddannet ved 
husgerning.

a. Alfred Peder Holm Pedersen er fodt i Jordrup don 7. 
matf 1955.

b. Gitte Holm Pedersen er fodt i Jordrup den 22. juli
1959.

c. Steen Holm Pedersen or fodt den 22. juli 1959 i Jordrup. 
(Tvillingepar).

2. Birthe Buch Holm er fodt i Skovvang den 27. oktober 1956 
og hun blev gift i Jordrup kirke den 8. oktober 1957 ned 
Knud Pedersen, der er fodt i Ferup don 26. marts 1950, 
som son af baneformand Aksel Pedersen og hustru Signe Pe
dersen, Ferup St.

Knud Pedersen gik i skole i Ferup og or uddannet vod land
bruget. Efter et ophold på Askov Slojdskole arbejdede han 
ved landbruget, indtil han i 1950 aftjente sin værnepligt 
ved Jydsko Dragonregiment i Randers. Han arbejdede deref
ter i år ved landbruget og begyndte så som slagter hos 
slagtermester Kvist i Jordrup, hvor han var i 14 år, ind
til han selv kobte forretning i Pjedsted i 1967.

Birthe Buch Holm gik i skole i Jordrup og i Kolding. Hun 
er telefonistinde og har arbejdet på Jordrup central i 2 
år og på Egtved Central i 12 år, indtil den blev automa
tiseret.

a. Marianne Holm Pedersen er fodt i Egtved den 29. juni 
1958.

b. Bente Holm Pedersen er fodt i Egtved den 2o. marts 
1964.

3. Else Buch Holm er fodt i Jordrup den 3. juli 1941 og hun 
blev gift i Jordrup den 13. maj 1961 med Jens Ole Bjorris- 
gård, der er fodt i Jordrup den 8. maj 1940, som son af 
fiskeriejer Severin Bjerrisgård og hustru Marie Lund, Jor
drup.
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Jens Ole Bjerrisgård gik i skole i Jordrup og er udlært 
maskinarbejder. I I960 aftjente han sin værnepligt ved 
Sonderjydske Artilleriregiment i Varde, hvorefter han ar
bejdede som mekaniker ved Varde-Nr. Nebel-banen, indtil 
han begyndte ved fiskeri. Han forpagtede 1966 et fiskeri 
i Sdr. Bork.

Else Buch Holm gik i skole i Jordrup, tog en 1-årig han
delseksamen, hvorefter hun arbejdede på forskellige kon
torer.

a. Lars Bjerrisgård er fodt i Varde den 12. oktober 1961.

b. Mette Bjerrisgård er fodt i Varde den 6. juni 1963.

4. Gerda Buch Holm er fodt i Jordrup den 27. september 1944. 
Hun gik i skole i Jordrup og har desuden gået på handels
skole. Som 17-årig begyndte hun som kontorassistent og ar
bejder for arkitekterne- Bech-Nielsen & Juul-Sorensen, Kol
ding.

B. Thora Buch er fodt i Jordrup den 11. juni 1909 og hun blev 
gift i Malt den 29. august 1954 med Viggo Hansen, der er 
fodt i Andst den 11. april 1885 og som dode i Malt den 14. 
oktober 1959. Han var son af landmand Hansen, LI. Balgård pr. 
Ands.t.
Bosat: Malt pr. Vejen.

Viggo Hansen gik i skole i Andst og arbejdede ved landbruget, 
indtil han aftjente sin værnepligt i Fredericia. 25 år gam-r 
mel kobte han en ejendom i Malt, som han solgte 1945, hvor
efter han virkede som handelsmand, indtil han dode.

Thora Buch gik i skole i Jordrup og Skanderup Efterskole og 
kom siden på Borrehus Husholdningsskole i Kolding.
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Sonnen Conrad Buch fortæller folgende om faderen:

”Far var yngste bam og son af Niels Hansen Buch til Vanggård. 
Han kom i Kolding Latinskole son 11-årig og kon til at bo hos 
hans ældste soster Kathrine, son var lærerinde i Soest. Det var 
en stor omvæltning for han, og længslen hjcn har været sien. 
Det hjalp lidt, da Kathrine gik med han op på en bakke, hvor
fra han kunne se Lejrskov kirke, så var der ligeson knapt så 
langt hjen. - Efter skolegangen i Kolding kon han i lære son 
naskinsned på Nakskov Skibsværft, og drog på "valsen", son det 
var skik dengang for rigtige svende. Forinden var han dog en tur 
hjemme på Vanggård, hvor han gerne ville prove krafter ned de 
store brodre. Han fortalte selv, at han lagde sin oldste bror 
Aksel så eftertrykkeligt ned, så han måtte gå ned stok i 8 dage. 
Han ville også prove kræfter ned Hans og Jens, men de ville 
kun prove kræfter med han, hvis han kunne sætte kokkepigen Dine 
ud af kokkenet. Forst efter lange og nange overtalelser lykke
des det, at få Bine til at gå med til det, non det blev far, 
der blev sat ud af kokkenet, og så ville Hans og Jens selvfol- 
gelig ikke prove kræfter ned ham. Efter 2 år på valsen kon han 
på maskinistskolen i Kobenhavn og sejlede så som maskinassistent 
på Syd-Amerika et halvt års tid, efter forst at have aftjent 
sin værnepligt ved marinen. Blev så i 1903 ansat ved Vandbyg
ningsvæsenet, og blev 1904, den 6. december gift ned Jenny Lar
sen, datter af moller Peter Larsen, Kalundborg, og boede i Lem
vig g- år. Derefter til Logstor, hvor do boede indtil 1908, og 
her blev de to ældste bom fedt. Herefter flyttede de tilbage 
til Lemvig, hvor Albert blev fodt. 1910 flyttede de så til 
Ringkobing, hvor Peter, Conrad, Ernst Vilhelm, Juliane Marie, 
Ellen, Erik og Georg blev fodt. 1924 flyttede vi til Sonder
borg og 1928 til Logstor og blev i 1930 bevilget sygeorlov på 
grund af dårligt hjerte. 1931 fik han bevilget afsked og han 
kobte da Petreasninde i Videbæk, hvor han dode den 3o. april 
1936. - Den 23. marts 1939 dode Jenny Larsen Buch."

Faddere ved dåben: Pottemager Nielsens hustru af Kolding, gart
ner M. Nielsens hustru af Kolding og skomagersvend Jessen af Vraa.
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A. Gudrun Larsen Buch er fodt i Logstør den 24. juli 1905 og 
hun blev gift i Videbæk kirke den 4. august 1935 med Willy 
Jørgensen Beck, der er født i Bovrup den 5. november 1906, 
som son af gårdejer Jorgen Beck og hustru Ingeborg Steg, Bov
rup.
Bosat: Stadion alle 32, Århus.

Willy Jorgensen Beck gik i skole i Bovrup og Agerskov Efter
skole, hvorefter han kon i koloniallære i Gråsten. Han ar
bejdede som kommis i Sønderborg, nen begyndte 1929 son repre
sentant for forskellige firnaer og har siden 1948 været fast 
ansat ved Forsikringsselskabet Scandinavia som assurandør.

Gudrun Larsen Buch gik i skole i Ringkøbing og tog prelini- 
næreksamen. Hun har lært husgerning forskellige steder og 
har siden 1925 haft kontorarbejde, de senere år son boghol
derske .

B. Sara Ottilia Larsen Buch er født i Løgstør den 5. oktober 
1907, og hun blev gift i Videbæk kirke den 10. oktober 1948, 
ned Jens Christian Jensen, der er født i Buderup, Støvring, 
den 13. november 1896 og son døde på Ålborg Sygehus den 17. 
decenber 1964. Han var son af Søren Bruhn Jensen og hustru 
Signe, Støvring.
Bosat: Østerbrogade 90, Nørresundby.

Jens Chr. Jensen gik i skole i Støvring og har tjent på lan
det siden sit 10. år. Han blev udlært karetnager i Ellits- 
hoj og havde selvstændig forretning i Skørping indtil 1923, 
da han kobte Skørping Savværk ved tvangsauktion. 1958 over
drog han savværket til sønnen Erik, nen blev der son direk
tør. Værnepligten aftjentes under krigen i Fredericia og i 
Århus, ialt ca. 1J år. Jens Chr. Jensen har iøvrigt været 
fornand i Borgerforeningen, i bestyrelsen og medstifter af 
handelsskolen.

Sara Buch gik i skole i Ringkøbing, hvor hun tog prelininær- 
eksanen 1924. Hun arbejdede derefter på kontor i Sønderborg, 
sant i huset hos fasteren Magdalene Larsen, Gørdinggård pr. 
Norup og i 1932 var hun færdiguddannet sygeplejerske fra Ål
borg Amtssygehus. Hun arbejdede på forskellige hospitaler i
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Kobenhavn, hvorefter hun kom tilbage til Ålborg 1939 og ar
bejdede her indtil giftermålet. Hun har desuden veret på År
hus Universitet på kursus for ledende og undervisende syge
plejersker 1946-47. november 1966 flyttede hun til sin nuvæ
rende adresse.

C. Albert Grove Buch er fodt i Lemvig den 6. juli 1909 og han blev 
gift i Nr. Vium den 2. februar 1941 med Marie Katrine Knudsen, 
der er fodt i Skovby den 9. februar 1913, som datter af gårde
jer Kristian Kjeldgård Knudsen og hustru Kirsten Nielsen, Nr. 
Vium.
Bosat: Videbæk.

Albert Grove Buch gik i skole i Ringkobing og begyndte derefter 
ved landbruget, bl.a. som elev hos proprietær Skafte Bansted pr. 
Rodby. 20 år gammel aftjente han sin værnepligt ved 3. dragon
regiment i Århus og efter soldatertjenesten arbejdede han igen 
ved landbruget. 1932 blev han bestyrer for faderens gård i Vi
debæk, som han 1936 forpagtede og ved moderens dod 1939 over
tog han gården.

Marie Katrine Knudsen gik i skole i Nr. Vium og er uddannet in
denfor husgerning. Hun har desuden haft ophold på Vallckilde 
Hojskole.
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1. Jorgen Gliemann Buch er fodt i Videbæk den 9. august 
1942 og han dode i Videbæk den 11; januar 1967.

Han gik i skole i Videbæk samt på Skanderup Efterskole* 
Efter at have arbejdet ved landbruget hjemme, aftjente 
han sin værnepligt ved Artilleriet i Århus i perioden 
1962-63, og derefter kom han i lære på Videbæk Tommer
handel. 1966 afsluttede han handelsskoleeksamen.

2. Uffe Grove Buch er fodt i Videbæk den 9. juni 1944.
Han gik i skole i Videbæk, hvor han tog realeksamen 1961. 
1965 blev han udlært elektriker og for tiden har han op
hold på Sonderborg Håndværkerskole.

3. Svend Kjeldgård Buch er fodt i Videbæk den 27. oktober 
1947. Han gik i skole i Videbæk og tog realeksamen 1965, 
og nu er han ansat ved Toldvæsenet.

4. Grethe Buch er fodt i Videbæk den 8. maj 1950. Hun er de
fektriceelev og bor hjemme.

D. Peter Larsen Buch er fodt i Ringkobing den 20. februar 1911 
og han blev gift i Urlev kirke den 10. juli 1938 med Inge 
Marie Madsen, der er fadt i Urlev den 16. august 1911, som 
datter af gårdejer Nis Peter Jensen Madsen og hustru Anthoi- 
nette Jensine Marie Frandsen, Spettrup.
Bosat: Oens pr. Horsens.

Peter Larsen Buch gik i skole i Ringkobing og Sonderborg, 
hvorpå han kom i mollerlære på Dybbol Molle. Han har arbej
det på forskellige moller som svend og i 1940 forpagtede 
han Skalmstrup molle. Efter 1 år her forpagtede han Ny mol
le pr. Vivild på Djursland, som han drev i 4 år,indtil han 
forpagtede Neder Molle pr. Hatting. 1950 blev han forvalter 
på Aggerbechs Sæbefabrik i Horsens og 1951 kobte han ejen
dom i Oens pr. Horsens, hvor han stadig bor.

Inge Madsen gik i skole i Spettrup og er uddannet indenfor 
husgerning. Efter at have arbejdet forskellige steder blev 
hun husbestyrerinde: på St. Dalby Skole og 1937 blev hun as-
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sistent på Kystsanatoriet Kalovig pr. Skodstrup.
1. Akset Grove Buch er fodt i Århus den 26. maj 1939 og han 

blev gift i Gylling den 17. juni 1961 med Karen Margrethe 
Petersen, der er fodt i Århus den 8. april 1942, som dat
ter af gårdejer Martin Kristian Johansen og hustru Else 
Petersen.

Aksel Grove Buch gik i skole i Hatting og tog realeksamen 
fra Horsens. 1956 kom han i lære som autoelektriker hos 
Bosch, Horsens, og efter at være blevet udlært har han 
arbejdet hos Bosch i Sonderborg og i Vejle. Siden 1964 
har han været ansat hos Villiam T. Lindberg i Esbjerg.

Karen Margrethe Petersen gik i skole i Gylling, var ir år 
i huset, og kom derefter i lære hos Bosch i Horsens og 
tog handelsmedhjælpereksamen. I960 flyttede hun til Son
derborg og arbejdede her indtil giftermålet.

a. Henrik Grove Buch er fodt i Sonderborg den 11. oktober
1961.

b. Preben Grove Buch er fodt i Jerlev den 24. september
1962.

c. Anders Grove Buch er fedt i Darum den 10. juli 1964.

2. Georg Bruhn Buch er fodt i Hatting den 27. august 1946. 
Han er chaufför og bor hjemme.

3. Hans Gliemann Buch er fodt i Hatting den 25. juli 1948. 
Han er i handelslære og bor hjemme.

E. Conrad Bruhn Buch er fodt i Ringkobing den 10. november 1912 
og han blev gift i Videbæk kirke den 14. april 1940 med Kir
stine Laursen, der erfbdt i Videbok den 30. juli 1912, som 
datter af gårdejer Hans Senius Bank Laursen og hustru /me 
Petersen, Vorgod.
Bosat: Jegervænget 21, Vejle.

Conrad Bruhn Buch gik i skole i Ringkobing og tog studenter
eksamen fra Sonderborg Statsskole. Han arbejdede ved land
bruget , indtil han i 1932 aftjente sin værnepligt på Hærens 
Kornetskole på Kronborg Slot. 1940-43 var han bestyrer på 
Kideris Mollegård og 1943-50 drev han selvstændigt landbrug i



XIV E

Drejning ved Ringkobing. 1950-51 var han formand på Sajyka 
i Herning og derefter var han salgschauffor for bryggeriet 
Godthåb i Holstebro. 1954 flyttede han til Vejle og er her 
ansat som inspektor for Vejle Badmintonhal.

Kirstine Laursen gik i skole i Videbæk og er uddannet in
denfor husgerning, bl.a. hos pastor Kastrup i Videbæk. I 
1932 havde hun ophold på Tonnerup Hojskole på Fyn.
I ægteskabet er der 8 bom:

1. Anne Elisabeth Buch er fodt i Kideris den 14. maj 1942. 
Hun gik i skole i Holstebro og Vejle og tog mellemskole
eksamen. Efter 1 år i huset tog hun den 1-årige barne- 
plejeuddannelse i Horsens, hvorefter hun blev uddannet 
sygeplejerske på Amtssygehuset i Århus. Hun arbejdede 1 
år som assistent på Vejle Amts- og Bys Sygehus og tog 
derpå 3 mdr. til Paris på sprogkursus. Son tropsforer
i en pigespejderlejr var hun 3 mdr. i Amerika, og hun er 
nu praktiserende hjemmesygeplejerske på Bispebjerg i Ko
benhavn.

2. Birgit Glienann Buch er fodt i Brejning den 29. decem
ber 1944. Hun gik i skole i Holstebro og Vejle og tog 
mellemskoleeksanen. Efter 1 år i huset havde hun ophold 
på Hoptrup Hojskole ved Haderslev; derpå var hun 2 mdr.
i Norge, hvorefter hun påbegyndte sin uddannelse til bor- 
neforsorgspædagog, ned afvekslende ophold på Jægerspris 
Borneforsorgsseninarium og på andre institutioner. Hun 
er nu ansat som assistent på "Red Barnets Vuggestue" i 
Århus.

3. Hans Theobald Buch er fodt i Brejning den 29. december 
1944 og han dode samme dag.

4. Kaj Bruhn Buch er fodt i Brejning den 4. april 1946. 
Han er flyveroverkonstabel ved Flyvevåbnets Sergentskole 
i Værlose.

5. Herdis Gliemann Buch er fodt i Brejning den 12. december 
1949, og hun dode den 2. juni 1950.

6. Doris Gliemann Buch er fodt i Holstebro den 12. septem
ber 1951.
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7. Inger Gliemann Buch er fodt i Holstebro den 25. oktober 
1953.

8. Tove Gliemann Buch er fodt i Vejle den 12. marts 1956.

F. Ernst Vilhelm Bruhn Buch er fodt i Ringkobing den 29. okto
ber 1913 og han blev gift i Vistoft kirke den 10. november 
1946 med Ida Karen Thuesen Andersen, der er fodt i Hjorring 
den 5. august 1923, som datter af rejseinspektor Jens Thue
sen Jensen og hustru Nanna Elida Bostrup Andersen, Hjorring. 
Bosat: Hvilsager pr. Morke.

Ernst Buch gik i skole i Ringkobing og Sonderborg, hvor han 
tog realeksamen. Han arbejdede ved landbruget,indtil han af
tjente sin værnepligt ved Marinen. Efter soldatertiden var 
han bl.a. forvalter på Kuelstrup på Mols. 1946 forpagtede 
han en gård i Nr. Snede og 8 år efter kobte han hus i Hvils
ager ved Morke og er nu ansat på La Cours Fabrikker i Pind
strup.

Ida Andersen gik i skole i Vrinders på Mols og er uddannet 
indenfor husgerning. Hun har haft ophold på Vejlby-Risskov 
Husholdningsskole.

1. Jorgen Buch er fodt i Vistoft den 4. oktober 1947.

2. Johan Holger Buch er fodt i Vistoft den 28. juni 1952.

G. Juliane Marie Buch er fodt i Ringkobing den 30. august 1916 og 
og hun blev gift i Videbæk kirke den 1. januar 1942 med Bor
ge Nielsen, der er fodt i Videbæk den 11. januar 1915, son 
son af skræddermester Hans Nielsen og hustru Kirstine Pug- 
dahl Madsen, Videbæk.
Bosat: Vestergade 16, Videbæk.

Borge Nielsen gik i skole i Videbæk og arbejdede derefter ved 
landbruget indtil han 16 år gi. kon på Staby Efterskole. Han 
blev udlært konnis og drev egen kobnandsforretning i Aulun i 
6 år, hvorefter han flyttede til Videbæk.

Juliane Buch gik i skole i Sonderborg og Logstor, hvorefter 
hun lærte husgerning,indtil hun 1935 kon i lære son defektri
ce på Videbæk Apotek. Hun har været ansat i Trojborg Apotek
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Århus og på Hannerun Herreds Børnehjen i Herning.

1. Tage Buch Nielsen er fodt i Aulun don 8. novenber 1942.
Han er salgschauffør og bor Højgårdsvej, Herning.

2. Ingolf Buch Nielsen er født i Aulun den 26.
Han er stud, techn, og hjenneboende.

naj 1944

4.

Carsten Buch Nielsen
Han er naskinlærling

Oluf Buch Nielsen er

er fodt i Aulun den 
og hjenneboende.

9. naj 1946

født i Videbæk den
z

30. april 1949.

3

H. Ellen Christine Buch er født i Ringkøbing den 30. naj 1918 
og hun blev gift i Videbæk kirke den 15. narts 1940 ned Åge 
Johannes Kring, der er født i Højen den 12. uarts 1913, son 
son af gårdejer Niels Markus Kring og hustru Karen Marie An
dersen, GI. Hojen.
Bosat: GI. Hojen, pr. Vejle.
Åge Kring gik i skole i Hojcn og er uddannet ved landbruget. 
19 år gi. havde han ophold på Borkop Hojskole og 1934 aftjen
te han sin værnepligt ved 2. batalion 2. reginent i Tonder. 
Herefter arbejdede han igen ved landbruget, bl.a. son besty
rer på Møllerhøjgård, Rosnæs ved Kalundborg, sant efter gif
temåler son bestyrer på Stagegård ved Hojen. 1942 kobte han 
12 tdr. land jord i GI. Højen og byggede sanne år en ejendon.

Ellen Buch gik i skole i Sønderborg, Logstør, Rindun og Vide
bæk, hvorefter hun lærte husgerning forskellige steder bl.a. 
på Ørre Mejeri ved Herning og hos svigerforeldrene i Højen. 
1936-37 havde hun ophold på Grindsted Efterskole og 1938 rej
ste hun hjen til broderen, hvor hun var husbestyrerinde ind
til giftemålet.

1.Niels Glienann Kring er født i GI. Højen den 20. januar 
1941 og han blev gift i Gaurslund kirke den 5. deconber 
1964 ned Edelgard Margrete Bruckner, der er født i Dresden 
i Tyskland den 25. januar 1944, son datter af konstruktør 
Ernst Hans Bruckner og hustru Ida Marie Elfride Dinesen, 
Dresden.
Bosat: Diakonhojskolen, Dalgas Avenue 52, Århus C.
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Niels Gliemann Kring gik i skole i Højen og kom 16 år gi. 
på Blåkilde Ungdomsskole og 21 år gi. på Haslev Udvidede 
Højskole. 1963-64 havde han ophold på Diakonhøjskolen i År
hus og han blev uddannet fritidspædagog 1965-67.

Edelgard Bruckner gik i skole i Hemhut i Tyskland, i Gau- 
erslund og i Fredericia, hvorefter hun arbejdede som husas
sistent, indtil hun som 17-årig tog ophold på Hoptrup Høj
skole. Efter en tid som forpraktikant i Vejle blev hun ud
dannet barneplejerske og 1964-66 læste hun til børnehavelæ
rerinde .
a. Allan Dinesen Kring er født i Århus den 15. september 

1966.

2. Arne Buch Kring er født i GI. Højen den 27. januar 1942 og 
han blev gift i Tanderup kirke den 19. november 1966 med 
Birgit Rasmussen, der er født i Gamborg den 18. december 
1942, som datter af husmand Johannes Rasmussen og hustru 
Ruth Nielsen, Voldby mark.
Bosat: Viby mark pr. Aaby.

Arne Buch Kring gik i skole i Højen og er uddannet indenfor 1 
landbruget. Efter et ophold på Hoptrup Højskole arbejdede 
han igen ved landbruget, indtil han flyttede til København, 
hvor han arbejdede på KFUM's soldaterhjem. Efter bl.a. at 
have virket som chauffør, bager og nattevægter i København 
kom han igen til landbruget et par år. Han arbejder nu som 
fabriksarbejder ved typehuse i Karlslunde.

Birgit Rasmussen gik i skole i Gamborg og Nr. Aaby, hvor hun 
tog preliminæreksamen. Efter at have arbejdet forskellige 
steder ved husgerning begyndte hun 18 år gi. på sygepleje
gerningen på Odense Amts- og Bys Sygehus. 1964 blev hun sy
gehjælper i Nyborg og nu arbejder hun ved Middelfart Syge
hus.

a. Søren Johannes Buch Kring er født i Håre pr. Gelsted den 
10. oktober 1966.

5. Jenny Ottilia Kring er født i GI. Højen den 26. juni 1943 og 
hun blev gift i Højen kirke den 1. august 1964 med Arne Chr. 
Kiltang, der er født i Højgård den 11. juni 1939, som søn
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af tekstilarbejder Åge Chr. Nielsen og hustru Emma Vilhel- 
mine Lauesen, Dalby.
Bosat: Hestehaven 37, Kolding.

Arne Chr. Kiltang gik i skole i Dalby og Vonsild samt i Kol
ding Realskole. Efter at have arbejdet ved forskellige ting 
bl.a. som chauffør og cowboy i Canada, aftjente han sin vær
nepligt i Ålborg og havde li år i Congo som sergent. Han er 
uddannet finmekaniker hos firmaet J.P. Kontormontering i Kol
ding.
Jenny Ottilia Kring gik i skole i Højen og er uddannet in
denfor husgerning indtil hun 18 år gi. tog ophold på Hoptrup 
Højskole. Hun er nu uddannet lærerinde fra Kolding Seminari
um.
a. Lene Kring Kiltang er født i Kolding den 22. november 

1965.

4. Helge Buch Kring er født den 11, april 1946 i GI. Højen. 
Han er overgergent i København.

5» Ingrid Kring er født den 15. december 1947 i GI. Højen.
Hun er kontorelev og bor hjemme.

6. Erling Kring er født i GI. Højen den 20. august 1950.

J. Erik Gliemann Buch er født i Ringkøbing den 22, januar 1921 og 
han blev gift i København den 5. februar 1950 med Minna Tove 
Harriet Petersen, der er født i Åstruplund den 22. december 1927 
som datter af landmand Magnus Petersen og hustru Emma Katrine 
Johanne Winther, Skovby pr. Rask Mølle.
Bosat: Tøndergade 15, København.

Erik Gliemann Buch gik i skole i Sønderborg, Løgstør, Rindum og 
tog • ellemskoleeksamen i Herning. 1940 blev han uddannet murer 
hos murermester Lethager i Videbæk og siden har han arbejdet 
forskellige steder.
Minna Petersen gik i skole i Føvling og er uddannet indenfor 
husgerning, bl.a. som stuepige på Apoteket i Hørsholm.

1. Jan Gliemann Buch er født i København den 29. august 1950.

2. Henning Gliemann Buch er født i København den 9. marts 1955.

3. Inger Lis Gliemann Buch er født i København den 29. marts 
1958.



K. Georg Larsen Buch
er født i Ringkøbing den 25» maj 1923 og han døde i februar 
19^1.
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XIV.D.1. Karen og Aksel 
Grove Buch

XIV.D. Inge Marie og Peter Buch

XIV.F. Ida og Ernst Buch

XIV.G. Juliane og Borge Nielsen XIV.H. Ellen og Aage Kring 
Kring

XIV.H.1. Edelgard og Niels 
Kring

XIV.H.2. Birgit og Arne 
King

XIV.H.3. Jenny og Arne
Kiltang



XIV.J. Minna og Erik Buch



Supplement

IB.- Magdalene Katrine Buch og Jes Thomsen Aagaard.

Efter endt skolegang og nogle år ved landbruget tog Jes Thomsen 
Aagaard ophold på Frederiksborg Hojskole. Efter at have handlet 
med kreaturer kobte han ”Skovbo", en lille gård i Gejsing ved Lun
derskov og denne drev han i nogle år, hvorefter han flyttede til 
Jordrup og fortsatte kreaturhandlen indtil sin dod.

Magdalene Katrine Buch er uddannet indenfor husgerning og havde 
ophold på Vejstrup Hojskole på Fyn. I Jordrup var hun næstformand 
for Sygeplejeforeningen. Efter sin mands dod floj hun til Canada, 
for at besage sin son og svigerdatter, og underdette ophold dode 
hun.

I A.- Niels Hansen Buch og Hedvig Dahl

Niels Hansen Buch tog preliminæreksamen i Kolding og han afslutte
de sin militærtjeneste som löjtnant i kystartilleriet. Efter at 
have arbejdet som postassistent i Stubbekobing begyndte han som 
repræsentant.

Hedvig Dahl gik i skole i Sindal og er uddannet indenfor husger
ning. Hun har bl.a. været et par år i huset i Kobenhavn samt væ
ret ansat hos en soster og svoger på hotel.

VI.- Jens Knudsen Buch og Metha Kristine Nielsen.
Jens Knudsen Buch havde privatlærerinde på Vanggaard og kom sene
re på kostskole i Odense. Han arbejdede hjemme på gården, indtil 
han 1884 skulle aftjene sin værnepligt i Fredericia. Ca. 1890 o- 
vertog han sammen med broderen Hans fodegården, og 1896 solgte 
han sin part til broderen og overtog istedet sin kones fodegård, 
Skovdalgaard i Lejrskov. Gården drev de med stor dygtighed og kun
ne i 1917 udvide arealet til 135 tdr. land og 1918 bygge stuehuset 
om og indlægge elektricitet.
Metha Kristine Nielsen gik i skole i Lejrskov og er uddannet in
denfor husgerning. Hun har bl.a. arbejdet på Korsvanggaard i Vraa 
og på gården Knapperup ved Vejle.

VII A 1.- Hans Kirchhoff
Hans Kirshhoff er fodt i Kobenhavn den 9. oktober 1933 og han 
blev gift i Gladsaxe den 3. november 1956 med Inger Agnete Schlan-
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husch, der er født i Soborg den 23. maj 1934, son datter af læge 
Preben Schlanbusch og hustru Agnete Cohn, Hareskov.
Bosat: Søndermarken, Espergsrde.

I ægteskabet er der 2 børn:
a. Camilla Kirchhoff, der er født den 27. juni 1962 i Bagsværd,og
b. Øyvind Kirchhoff, der er født den 27. juni 1962.

VII A3.- Else Margrethe Kirchhoff«
Else Margrethe Kirschhoff er født i København den 17. maj 1941 og 
hun blev gift i Lyngby den 27. juni 1964 med Helge Land Hansen, 
der er født den 30. juni 1939 i Åle, som søn af res. kapellan Jo
hannes Tage Hansen og hustru Ebba Marie Land Hansen, Hjørring. 
Bosat: Dommervænget 22a, Roskilde.

I ægteskabet er det 1 datter, nemlig:
Anne Katrine Land Hansen, der er født den 5. september 1965 i Ros
kilde .

V B. Niels Neergård Buch
er gift med Karen Margrethe Larsen. Han er fabrikant og bor 
Karl Johans Gade lo, København 0.



over direkte efterkommere efter Niels Hansen Buck og hustru

Andersen Jens Buch VI D 2 
Ulla Buch VI D 2

Bech Dora E. VIII A 3
Inger J. VIII

Bjerregaard, Mo. XII
Tove XII

Bjerrisgaard Lars XIII C 3
MetteXIII C 3 

Buch Aksel III H 2a
Aksel Gr. XIV D
Albert Gr. XIV B
Anders Gr. XIV D
Anders L. I A 2
Anders N. IB
Anker I
Anna D. III C2a
Anna M. VI C
Anna M.K. VI D
Anna Marie III H 2a
Anna Elis. XIV E
Anna Marie III

- Anna Margr. XIV E
Bibi I A 2
Birgit GI. XIV E
Birgit Hv. VI E 1
Birthe M. VI B 1
Claus VI B 1
Conrad Gr. III
Doris GI. XIV E

Î Dorte VI B 1
Eli Ba. III E
Elise K.M. XIII
Else A. I B lc
Erik VI D
Erik GI. XIV H 3
Ernst V.B. XIV E 7
Flemming S. III H 2a
Frederikke VII A

- •? Georg-‘Bruhn XIV D
Gerda III C
Gitte III C 2a
Grethe XIV C 1
Gudrun E. I B 1
Gudrun L. XIV A
Gudrun Bruhn XIV D
Gustav III C 2a
Hanne VI B 1
Hans III E 6
Hans III
Hans VI C
Hans Erik I B lc

- Hans Gliemann XIV D
Hans Jensen V
Hans Theo. XIV E
Henning GI. XIV H 3
Henrik III H 2 a

Buch Henrik Grove XIV D
Herdis Gliemann XIV E

- Ida Boesen III L 1
Inger Gliemann XIV H 3
Inger III H
Jan Gliemann XIV H 3
Jens Carl Gr. VI D 2
Jens Gylsen VI B 3

- Jens Holger VI E 1
Jens Knudsen VI
Jens Knudsen Suppl.
Jens Âge VI C
Jesper III H 2a
Johan Holger XIV E 7
John III C 2a
Juliane III C 2b
Juliane M. Alb. XIII A 2
Juliane Marie XIV E 7
Juliane M.A.G. I B 3b

- Juliane Nielsine X E 3
- Julius A, VI D 2

Jytte Hv. VI D 2
Jørgen XIV E 7
Jørgen Gl. XIV C 1
Kaj Bruhn XIV E
Karen Magd. I B 3b
Karen III H 2a
Karl III E 6
Kirsten VI D
Kirsten M. IB
Knud Grove VI D 2
Lene I A 2
Lene VI B 1
Lili I
Magdalene X
Magdalene K. I C 5
Magdalene K. Suppl.
Marie A.K. VIII
Martha St. III
Mary XIII B 1
Methea Else III L 1
Mette VI
Michael III E
Mogens Grove VI B 1
Niels VI B 3
Niels A.B. I
Niels Axel I B
Niels Hansen I
Niels Hansen III
Niels Hansen Suppl.
Niels Jensen VI
Niels Neergaard V B
Niels Ole VI
Ole Baunsgaard III E
Per I A 2
Peter Larsen XIV C 1
Peter Nielsen VI C



Hansen Tommy III L 1
Hjort Henning VIII A 3

Jørn VIII A 1
Kristen VIII A 1
Lis VIII A 1

Holm Birthe XIII C 1
Elise M.B. XIII B 1
Gerda Buch XIII C 1
Else Buch XIII C 1

Jensen Jens Ole I C
Jens Schmidt I C
Karen Schmidt I C

Jepsen Karin XIII
Kirsten XIII
Margit XIII

Jørgensen Niels X C
Peter X C

Kibsgaard Anna G. 1 B 3b
Helen I B 3
Lene I B 3b

Kiltang Lene XIV H 3
Kirchhof Camilla Suppl.

Else M. Suppl.
-r Else M. VII A

Hans VII A
Hans Suppl.
Karen VII A
Øyvind Suppl.

Kring Allan XIV H 1 a
Arne XIV H 1 a
Erling XIV H 3
Helge XIV H 3
Ingrid XIV H 3
Jenny XIV H 1 a
Niels XIV G
Søren XIV H 1 a

Knudsen Anna Lise III C 1 b
Grete III C
Hans III C 1 b
Karen III C 1 b
Poul E. Ill C 1 b
Tove III C 1 b
Ulla III C 1 b

Larsen Bodil X C
Gerda X C 3

- Gudrun X C 3
Ida M. VII A
Jacob VIII A 3
Jens Fr. X C 3
Juliane VII A
Kaj B. X C 3

Madsen Allan B, III E 2
Charlotte III E 2
Erik III E 2

- Jørn III E 2

Buch Preben Grove XIV D 
Sara O.L. XIV A 
Svend Asger III C lb 
Svend A.S.B. Ill H 2a 
Svend Kjeldg. XIV C 1 
Søren P.S. Ill H 
Theobald XIV
Thora XIII C 3
Thora Emilie IX 
Thora Julie V 
Tove Gliemann XIV E 7 
Uffe Grove XIV C 1 
Valdemar III E 6
Valdemar J.A. III C 
Viggo Th. X E 3
Âge B. III L 1
Åge Julius XIII

Buch-Larsen Ane L.VII I) 
Bertel VII D
Bjarne X E 1

- Bo X A 1
Else X A 1

- Henrik X E 1
Holger X A 1
Holger X
Jens Erik X A 1
Jens Louis VII I)
aj X

Knud Jan VII D
Lars VII A
Magdalene X C
Mogens X C 3
Nelly VII A

- Ove X C 3
Svend X A 1

- Svenning X E 1
Ulla X A 1

Buch-Olsen Ellen Lis V 
Hans K. V
Poul O.J. V

Buch-Sørens en Anna XII 
Carl XII C
Finn XII D
Inge XII
Jan . XII D
Kirsten XII C
Niels XII C
Per XII D

Dalgård Esther J. IX 
Henrik IX D
J ens IX
Jens Axel IX D

- Juliane IX
Jørgen IX D
Knud IX D
Poul IX

Hansen Anna Suppl.
Jane III L 1
Jens III L 1



Madsen Lars III E 2
Lis III E 2
Ole III E 2

- Steen III E 2
Susanne III E 2

Mossberg Anette I
Bibi I
Irene I

Mygind-Rasmussen B. I B 2 a
T. I B 2 a

Mørk Birgitte I B 3
Nielsen Anna Buch VT E 1

Anni Buch I A 2
Berit Buch I A 2

- Carsten XIV G
Ellen K. XIV G

- Hanne M.B. IB lc
- Henrik VI E 1

Ingolf XIV G
Jens D. I B 2 a
Knud D. I B 2 a
Oluf XIV G
Tage XIV G

Olsen Esther XIII A 2
Gunnar XIII A 2
Jørgen XIII A 2
Kamma XIII
Preben XIII A 2

Pedersen Alfred XIII C 1
Bente XIII C 1
Gitte XIII C 1
Jan I D 1

- J i mini III H
- Marianne XIII C 1

Sten XIII C 1
- Susanne III H

Susi I D 1
Poulsen Anni XIII B 1

Bent XIII B 1
Carl XIII B 1

Rudbeck Carsten III C 2 a
Henrik III C 2 a

Sandager Axel I B 3 b
- Jørgen I B 3 b

Knud I B 3 b
Ole I B 3 b

Schmidt Aksel I C 3
- Axel Str. I C 5

Bodil Ph. I C 2
Bodil Str. I C 5
Ejner I C 3
Ellen I C 3
Flemming I C 3
Gunner I C 2
Holger I C
Jes Ph. I C 2
Kirsten I C 3

Schmidt Lars I C 3
Magdalene I C
Peter L. I C 3
Peter Ph. I C 2

Skou Bitte XII
Jeppe XII
Martha XII
Ole XII
Preben XII

Steffensen Karin I D 1
Kristine I B 1

Sørensen Benny XIII A 2
Birgitte III E 4
Helle III E 4
Inge III E 4

- Lone III E 4
Per III E 4
Poul III E 4

Ågård Andrea I D 3
Anna I D 1
Axel I D 3
Helga I C 5
Jane I D 3


