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EN SLÆGT
fra

SVENSTRUP i HØJSLEV SOGN

om

Christen Jensen, født 1792,
og hustru

deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS
1969

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,

og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand

ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;

læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,

mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,

i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.

Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,

og løfte mig en flig af livets gåde.
Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst

må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft

og lytter ud mod andre lærkesange,

mens himlen maler blåt sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.
Jeppe Aakjær.

Forord.
Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt:

”Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke ef

terlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne
om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt.” Ved at for
anledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til
at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i frem

tiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den
selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid

under læsningen få den tanke: ”Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens om
tale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i

det hele taget mig?”, så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger
på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeld har engang sagt: ”Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne

for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den
enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske
studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er
i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i li

vets mangeartede forteeiser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og viden
skab. ”

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som

kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bog igennem og

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

ner, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har
et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved

Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i Højslev sogn, så er det selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har
gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som den ens forfædre har henle-

vet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel

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

i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i

den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generatio

ner. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke

som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til

at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget,
værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det
drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står
summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som

slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbej

delsen af slægtsbogen er blevet omfattet,

og for den hjælp, som fra alle sider er blevet

ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.
Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommen
de generationer.

Skals, den 27. november 1969.
A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Christen
Jensen og hustru Mette Marie Christensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efter
kommeroversigten, bringer en omtale af de efterkommere efter nævnte ægtepar, det er lyk

kedes at finde.
Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister,

skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger
samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.
Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de
bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor förstaas saaledes, at

enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagæl
dende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres for

slægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa alle om
liggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre
og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved

at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4’s fader har nr. 8 og mo

deren nr. 9, ane nr. 8*s* forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9*s forældre nr. 18 og 19 etc.
Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer

man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift
med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld findes

i vedlagte plasticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.
1 samme plasticlomme findes et antal sole, paa hvilke slægtens medlemmer ses opført.
1 solenes midte staar ægteparret Christen Jensen og Mette Marie Christensdatter, derefter
følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med

store bogstaver, derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa
bogstaver, og eventuelle tiptipoldebørn mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette

bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den
paagældende staar opført i bogens tekst. Hvis man saaledes paa en af solene finder personen
Mikael Svenstrup, født 1966, vil man se, at han er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra

den paagældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem fire rubrikker,

hvori staar navnene paa hans tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst for

ældre, mærket med henholdsvis V. , G. , 10. og b. Mikael Svenstrup faar derfor registre

ringsnummeret V.G. 10.b. 1), under hvilket nummer han ses opført i selve teksten. Sætter
man sig grundigt ind i dette system, kan man ”stedfæste**enhver person i oversigten i forhold

til sig selv.

For efterkomme rover sigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er

udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som
det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saa-

ledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens
medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange

skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier
- landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold

til 1 td. rug eller byg, der var ”hårdt” korn i modsætning til havre, ”blødt korn”.
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige be
regning var følgende:

1 td. rug eller byg ..................................
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ti

1 ” gryn eller hvedemel....................

hartkorn
n

11 "
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1
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1
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”
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4 læs enghø .................................................

1 skp.
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12 gæs

1 td.

1

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

........................................................

h

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udar

bejdedes en fælles jordebög for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori

ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som

nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en ma
trikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således an
gav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed;

enge, overdrev og skove tak

seredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden

m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter ind

tægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning
var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hun
drede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes

forbedring m. m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udar
bejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var

denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste

jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14. 000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland
og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennem

snittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske
udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg

stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket

betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle
for

Christen Jensen
Og

Mette Marie Christensdatters

børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest
om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbej

det på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resulta

ter, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De
har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resulta
terne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt mang
lende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegø
relse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de

fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m. ),
Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland).

I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondan

ce, folketællinger etc. ), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebø
ger, godsarkivalier etc. ).
Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her

får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store
bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og proto

koller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk

sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne.
Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så
nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere

drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har
fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og

endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene,

dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkiva

lier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres
forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også

med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden,
hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professio
nelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på,
at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier,, han har haft til

sin rådighed.
Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, frem
går af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne

har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom

fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt
i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore
dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i
Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned

til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbe
varedes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkiva

liers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirke
bøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland
findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dob

belt kirkebogsføring i samtlige sogne.
Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangel

fulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpekilder, der
som kirkebøgerne svigter.. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også
fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling,

ægtefælle og hjemmeværende børn.
Skøde- og pant ep rotokoll erne fortæller os om ejendomshandelér og optagelser af lån

etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt.

Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med per
soner, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolk

ningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse proto
koller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede

en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder be
varede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra

det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt.
Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennem
førte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori

mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt
tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efter

ladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem.

I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for

et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skiftepro

tokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige
arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.
Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu

flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en
strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil

de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder

Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Peder
sen, som har overtaget den fra sin far o. s. v.

Justitsprotokollerne forteeller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, me
dens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer-

og fæsteforhold etc.
Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger,
stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts

linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne,

præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer
og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for for
skeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres
forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt
om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formaal at give Dem

et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som
muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION

Ane 2

Çhjjsten Jensen

er født 1792 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde i november 1852 samme sted.

Han blev døbt den 5. februar 1792; Peder Gamskiærs hustru fra Majgaard bar
ham til daaben, og faddere var Christen Knudsen fra Højslev, Jens Smed fra Halskov, Chri

sten Christensen fra Strandet og Mogens Pedersens hustru fra Svenstrup.

Christen Jensen blev gift den 12. oktober 1820 i Højslev med
Ane 3

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.
Mette Marie Christensdatter er født 1792 i Højslev, og hun døde den 25. maj 1853

i Svenstrup.
Hun blev døbt den 21. oktober 1792; Jens Mortensens hustru fra Ørum bar hende
til daaben, og faddere var Christen Nørgaard, Jens Christensen, Hans Smed og Jørgen Lyn-

derups hustru fra Højslev.

Christen Jensen overtog efter faderen dennes gaard i Svenstrup, der stod til
hartkorn 5 tdr.. Den 14. maj 182S ses der imidlertid at være blevet udstedt et sekvestrations
dokument (beslaglæggelses-) paa gaarden paa grund af forfaldne skatter paa ialt 36 rdlr. 11
sk. . Det lykkedes ikke Christen Jensen at tilvejebringe dette beløb, og den 26. juli 1825

"om Formiddagen Kl. 12, mødte i Auctionsdirecteuren Hr. Kammerjunker og Herredsfoged
Bulows Forfald ved at pleie den ordinaire Ret hans fuldmægtig Christensen i Overværelse af
Vitterlighedsvidnerne Sognefoged Peder Jensen og Lægdsmand Jørgen Frandsen, begge af
Høvslev hos Gaardmand Christen Jensen i Svendstrup for at afholde 3^e Auction over hans
iboende Gaard, alt ifølge de ved første Auction fremlagte Dokumenter. Auctionerne er kund

gjort i Overensstemmelse med Placaten af 22 April 1817.”
De betingelser, som var forbundet med salget, var følgende:

"Gaarden med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme af Hartkorn 5 Tdr.
bortsælges med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed Christen Jensen ejer samme efter

tinglæste Adkomster; alt iflg. Dom afsagt ved Fjends Nørlyng Herreders Ret den 8 Marts d.a.

hvorved bemeldte Gaard for resterende Skatter er tilkjendt den kongelige Kasse.
5.
Alle kongelige Skatter og Afgivter har Kjøberen at tilsvare af Eiendommen fra afvigte lste

Januar og fremdeles.
8.
Alle af Auctionerne, deres Bekjendtgjørelse^Seqvæstrationen, og dens, samt Dommens Ting

læsning, det Procurator Ørum tillagte Sallair, Prioriteternes Udslettelse, Auctionsskiødets

Udstedelse, Tinglæsning og 1 pcto Afgivt, flydende og paagaaende Omkostninger, betaler
Kjøberen paa Anfordring."

Efter at disse bestemmelser var blevet bekendtgjort, blev gaarden nu opraabt for
50 rdlr. sølv. Sognefoged Peder Jensen fra Halskov blev imidlertid højstbydende med 62 rdlr.

sølv, hvilket bud at Det kongelige Rentekammer accepteredes.
”Og da Kjøberen fornævnte Sognefoged Peder Jensen af Halskov har betalt Kjøbesummen og forøvrigt opfyldt Conditionerne saa bliver han og Arvinger hermed i Kraft af For
ordningen af 19 Decbr. 1693, paragr. 17, tilskiødet og overdraget forbemeldte Kiøbte og

betalte Eiendomme frie for hver Mands Paatale, ligesom Vanhiemmel i paakommende Tilfælde
bliver at erstatte af forrige Eier.” (Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol)

Umiddelbart efter at have mistet gaarden maa Christen Jensen have købt en anden
og mindre gaard, som han dog kun havde kort, idet han den 28. november 1826 ses at have

solgt denne gaard med et hartkorn paa 2 tdr. 1 skp. 1 fjdk. til Peder Nielsen i Hald. Aar sa

gen til, at Christen Jensen saa hurtigt solgte denne gaard igen, var, at han nogle dage forin
den, nemlig den 16. november 1826, af Peder Jensen atter havde købt sin gamle gaard tilbage.

I den anledning ses udstedt følgende skøde:

”Underskrevne Sognefoged Peder Jensen af Halskov i Høyslev Sogn, tilstaar her
ved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra

mig og mine Arvinger til Christen Jensen i Svenstrup og hans Arvinger den mig ved Skjøde
af 16 Novbr. 1825, læst 22 s. Md. tilhørende Gaard i Svenstrup bye, Høyslev Sogn af Hart
korn 5 Tdr., alt saaledes som jeg samme ejer og efter bemeldte Skiøde er overdraget. Og

da Kiøberen har betalt mig den accorderede Kiøbesumma 100 Rdr. Sedler, skriver Eet Hun
drede Rigsbankdaler Sedler, saa erklærer jeg herved ingen ydermere Ret eller Rettighed

at have til eller udi forbemeldte Gaard med tilliggende og tilhørende Eiendomme, men samme
skal tilhøre Kiøberen fri for hver Mands tiltale. Til Bekræftelse under min Haand

Wiborg den 16 Novbr. 1826
Peder Jensen.” (Fjends-Nørlyng herreders skøde- og
panteprotokol 1826-1830, folio 89)

De 100 rdlr. , som Christen Jensen betale Peder Jensen for at faa gaarden tilbage,
havde han ikke selv, hvorfor han laante dem hos en gaardmand Christen Jensen i Hald, til

hvem han den 7. december 1826 ses at have udstedt følgende panteobligation:
”Jeg undertegnede Christen Jensen Beboer af en Gaard i Svenstrup By, Høyslev
Sogn, Viborg Amt, tilstaar herved at være skyldig til Gaardmand Christen Jensen i Hald
By, Ørslevkloster Sogn den Summa 100 Rdr., siger Eet Hundrede Rigsvankdaler Sedler,

hvilken Capital jeg som laante Penge, forpligter mig til at tilbagebetale efter et halvt Aars
lovlig Opsigelse fra een af Siderne saavelsom til at forrente med 4 procento aarlig, saalæn-

ge den hos mig bliver staaende. Til Sikkerhed for min Creditor og Arvinger overdrager jeg
ham hermed lste Panterettighed i den mig tilhørende Gaard i Svenstrup Bye af Hartkorn

5 Tdr. , hvoraf følger, at der som Kapitalen eller Renterne ikke præ stere s til bestemt Tid,
at han da forlods for mine andre Creditorer gjør sig betalt i Pantet paa lovlig Maade.
de
Til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2
Vitterlighedsvidners Under

skrift.

Svenstrup d. 7 Decbr. 1926

Christen Jensen (med ført Pen).”
(Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol 1826-1830, folio 140)

Christen Jensen drev nu gaarden indtil sin død, hvorefter enken overtog den i

henhold til en oprettet selvejerdisposition. Hun døde imidlertid allerede aaret efter, hvorfor
der mellem børnene ses oprettet følgende kontrakt:

”Herredsfogden i Fjends-Nør lyng Herreder gjør vitterligt: 1853, Mandagen d.
4 Juli blev paa Herredscontoiret af den i Vacanen constituerede Skifteforvalter cand. jur.

Sommerlund i Overværelse af Undertegnede Vidner foretaget Skifte efter afdøde Gaardmands-

enke (Mette Marie Christensdatter) af S venstrups anmeldte Dødsfald. Tilstæde var Sønnen
Jens Christensen 32 Aar gi. der opgav den afdødes Arvinger at være: 1 Comparenten Jens

Christensen, 2. Sønnen Christen Christensen, 30 Aar, 3. Sønnen Christian Christensen,

24 Aar, 4- en Do. Jens Christensen, 22 Aar gi., 5. Datteren Ane Margrete, g.m. Peder
Christensen i Svenstrup, 6. Do. Ane Cathrine ugift, 19 Aar, 7. Do. Christine Marie 17 Aar

gi. . Samtlige Sønner var tilstede og tillige Gaardmand Laurs Christensen i Høislev som Cura

tor for Jens Christensen og Værge for de umyndige.
De Mødende bemærkede, at deres afdøde Moder, som var hensiddende i uskiftet

Boe efter deres Fader Selvejergaardmand Christen Jensen, under 20 Mai sidstleden har
oprettet i Medfør af Fr. 13 Mai 1769 og 22 Novbr. 1837, en Selvejerdisposition, hvoraf

blev fremlagt Udskrift saalydende: Løverdagen d. 21 Mai indfandt den constituerede Dom

mer og Skriver Cand. jur. Sommerlund med tiltagne Vidner, Gaardmænd Christen Jensen og

Christen Johansen, begge af Svenstrup, sig paa Gaardmandsenke Mette Marie Christensdat
ter s Bopæl sammesteds for efter hendes Begjæring en Extract blev sat og holdt.
For Retten comparerede bemeldte Enke Mette Marie Christensdatter, der skjønt

sængeliggende var ved hendes Forstands fulde Kræfter. Hun foreviste Bevilling fra Viborg
Stiftsamt af 3 Septbr. 1852, hvorefter det er hende tilladt at hensidde i uskiftet Boe efter
hendes afdøde Mand, Selvejergaardmand Christen Jensen af Svenstrup. Hun tilkiendegav, at
hun i Medfør af Fr. af 13 Mai 1789 og 22 Novbr. 1837 gjorde saadan Testamentariske Dis

position: ”Efter hendes Død skal hendes eiende og iboende G aard af gi. Hartkorn 5 Tdr.,
hvorpaa hendes sal. Mand havde Skjøde, tinglæst 21 Novbr. 1826, fol. 89, med Sæd, Avl
og Afgrøde, Avlsredskaber og Inventarium, Besætning, Ind og Udboe, kort Alt, intet und
tagen tilhøre ham som udelukkende Eiendom Sønnen Christian Christensen paa følgende Vilkaar :

1.
Han foranstalter fraskilt af Gaardens nordre Mark saameget Eiendom af Ager, Eng, Heede

og Skudtørvebund, som kan svare til 1 Td. nyt Hartkorn, paa hvilken Parcel tilligemed

Gaardens nuværende Vesterhuse og det halve Østerhuus, han meddeler Broderen Jens Chri
stensen Skjøde for Kjøbesum 500 Rdr. , siger Fem Hundrede Rigsbankdaler; Af Gaardens
de
de
Besætning overlader han uden Godtgjørelse til Jens Christensen 2
Stude i 4
Aar, Ni

Faar, deraf 6 med Lam, en stærk Hjulvogn, en Plov, en Lederharve, samt af Indboet og de

mindre Avlsredskaber en tredie Deel.
2.

Disse 500 Rdr. betales saaledes: a. til Broderen Jens Christensen 400 Rdr. b. til Søsteren
Ane Cathrine Christensen, 100 Rdr..

3.
Christian Christensen betaler endvidere til hans øvrige Søskende, neml. til a. Ane Cathrine

Christensen, 200 Rdr., b. Christiane Marie Christensen, 300 Rdr., c. Christen Christen
sen, 150 Rdr. og d. Ane Margrete Christensen, 150 Rdr..

4.

Kjedel, Kakkelovn og Stueur tilfalder udeelt Christian Christensen. Christian Christensen
paalægges endvidere, at bekoste hans ugivte Søstre Ane Cathrine Christensen og Christine
Marie Christensens deres Bryllup samt forære en Sængs Klæder, eller betale derfor til
hver 80 Rigsbankdaler.

Søstrene have Valget om de vil have Sæng og Bryllup eller Penge, og saalænge
de ere ugifte paaligger det Christian Christensen eller Eieren af Hovedparcellen uden Godt
gjørelse at forsyne dem med Ophold og Klæder, forsvarlig, hvorimod de ingen Rente erholde

af deres hos ham indestaaende Capital, ligesom han i dette Tilfælde hæver Renten af den

Capital som Ane Cathrine har indestaaende, fra Jens Christensen; De øvrige Søskende hæver
først Rente 1 Aar efter Dødsfaldet, og kan efter i Aar s Opsigelse Beløbet fordres udbetalt

af samtlige Søskende.

Denne Disposition som blev tydelig oplæst for Enken Mette Marie Christensdatter
accepterede hun i enhver Henseende. Hun ansatte derefter Værdien af det............. hun i Dag
har disponeret til 2200 Rdr. ; Enkens Lavværge Gaardmand Laurs Christensen vare tilstæde.
Extraretten hævet.

Sommerlund
Vidner Christen Christensen

Christen Jensen.”
Paa Opfordring erklærede samtlige Tilstædeværende Arvinger og de umyndiges
Værge, at de intet havde imod det fremlagde Selvejertestamente, men afgive derhos den

Erklæring, at den dem tilfaldne Fædrendearv, ere uforkrænket, og at de vare tilfreds med

den af Moderen tillagte Arv samt at de intet havde at erindre imod den af hende paa Boets

Ejendomme satte Værdi. De begjærede derhos at Boet i Dag maatte blive sluttet i Henhold til
Testamentet, uagtet den Sønnen Jens Christensen tillagte Parcel ikke endnu er fraskilt Gaar

den, imod at Christian Christensen udsteder Obligation for de hans Søskende tillagte Arve
lodder og at Gaarden udlægges ham med Forpligtelse til, naar Udstykningen er approberet,

at udstæde Skjøde paa Parcellen til Broderen Jens Christensen d. ældre for 500 Rdr..
Skifteforvalteren havde imod denne samtlige Arvingers Begjæring intet at erindre, og blev

iflg. heraf Boet delt saaledes, da ingen Gjæld hviler paa samme:

1. Stervbogaarden i Svenstrup, Høyslev Sogn af Hartkorn 5 Tdr. , under Matr. No. 2 nyt
Hartkorn 2 Tdr. 7 Skpr. 2 Fjdkr. med Besætning efter Testamentets nærmere Bestemmel

ser udlægges Sønnen Christian Christensen, som
2. er forpligtet til at udstede Sk jøde paa en Parcel af ommeldte Gaard af omtrent 1 Td. ny

Hartkorn m.v. ligeledes efter Testamentets Bestemmelse mod en Kjøbesum af 500 Rdr. til

Jens Christensen den ældre
3. Sønnen Christen Christensen udlægges 150 Rdr.

4. Do. Jens Christensen udlægges 400 Rdr.
5. Datteren Ane Margrete, g.m. Peder Christensen udlægges 150 Rdr.

6. Ane Cathrine Christensen udlægges 300 Rdr. samt en Sængs klæder og Bryllup, eller i

Stedet herfor 80 Rdr.
7. Christine Marie Christensen udlægges 300 Rdr. samt Seng og Bryllup, eller 80 Rdr.

For disse Arve summer, der forrentes fra 11 Decbr. næstkommende udstæder
s te
Prioritets Panteret i den hele Gaard, dog

Christian Christensen Panteobligation med 1

clausuleret saaledes, at naar han udstæder Skjøde til Jens Christensen afskrives paa Obli

gationen 500 Rdr. , hvorfor sidstnævnte da udstæder Panteobligation med lste Prioritet i den
ham tilskjødede Eiendom, under disse Betingelser og med de nævnte Forpligtelser udlægges
herved i Henhold til den fremsatte Begjæring og Testamentets Bestemmelser Stervbogaarden

1 Svenstrup i Højslev Sogn af gi. Hdk. 5 Td. under No. 2 af nyt Hartkorn 2 Tdr. 7 Skpr.

2 Fjdkr. ene Christian Christensen til Ejendom og fri Raadighed, hvorfra han uden Ansvar
for hans Medarvinger at tilsvare al paa Boet hvilende Gjæld, betaler Skifte omkostning erne
og i procento Afgiften. Skiftets Bekostning udgjør saaledes:

Skifteforvalteren

22 Rdr.

Skiftebrevet

1 Rdr.

Justitsfondet

4 Rdr. 4 Mk. 10 Sk.

Refusion

7 Rdr. 4 Mk.

20 pct. heraf

1 Rdr. 2 Mk. 13 Sk.

4 Sk.

Stempel og slet Papir,

15 Rdr. 2 Mk.

2 Sk.

Vidner og Tilsigelser,

6 Rdr. 1 Mk.

3 Sk.

1 pct. Afgift

11 Rdr.

Skiftet er saaledes sluttet

Sommerlund
Chr. Christensen, m.f. Pen

Jens Christensen d. ældre, m.f. Pen.

Christen Christensen m.f. Pen
Laurs Christensen m.f. Pen.” (Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol
1852-1856, folio 210ff)
1 Christen Jensen og Mette Marie Christensdatters ægteskab var børnene: 1.

dødfødt dreng, 1820, 11. Jens Christensen, født 1821, 111. Christen Christensen, født 1823,
IV. Ane Margrethe Christensdatter, født 1825, V. Christian Christensen, født 1828, VI.
Jens Christensen, født 1831, VII. Ane Cathrine Christensdatter, født 1833, og Vlll. Chri

stine Marie Christensdatter, født 1835. Angaaende disse børn og deres efterkommere se
bogens andet afsnit.

2. GENERATION

Ane 4

Jens Christensen

er født 1751 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 7. september 1821 samme sted og
blev begravet den 13. september.

Han blev døbt den 23. januar 1752; Søren Jensens hustru fra Vinkel bar ham, og

faddere var Jens Vistisen, Knud Larsen, Jens Pedersen, Inger Bonde og Chr. Jensens pige
Anna.
Jens Christensen blev trolovet den 27. oktober 1778 og derpaa gift den 6. decem

ber samme aar i Højslev kirke med
Ane 5

Anna Margr e t e Chr i s ten sdattg r

Trolovelsen kendte s allerede i middelalderen og var en ægte skab s stiftende hand
ling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans

af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirke
lige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og

fem andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun

ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de Tro
lovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men
blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfat

telse af trolovelsen som den egentlige ægte skab s stiftende handling.

1 aaret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar,
men trolovelse s skikken fortsatte dog - uden at være ægte skab s stiftende - og er i vore dage

afløst af forlovelsen.
Som ydre tegn paa trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere

fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "thi viise Mestre

og Læger skriver, at der ganger er Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".
Anna Margrete Christensdatter er født 1751 i Majgaard, Højslev sogn, og hun
døde den 15. december 1818 i Svenstrup og blev begravet den 20. december.

Hun blev døbt den 1. august 1751; Bodil Kolding bar hende til daaben, og faddere
var Peder Kiærgaard, Niels Colding, Jens Colding, Espers hustru fra Degnsgaard og Chri

sten Kudskes hustru fra Svenstrup.

Jens Christensen var fæster af en gaard i Svenstrup, som han derpaa i 1804 ses
at have købt til selveje. Selve skødet paa gaarden lyder saaledes:
"Underskrevne Bagge Lihme til Staarupgaard, giør hermed vitterligt at have solgt
og afhændet, ligesom jeg hermed sælger skiøder og fra mig og mine Arvinger aldeles afhæn

der til Jens Christensen i Svenstrup og hans Arvinger, den Gaard i Højslev Sogn i Svenstrup
Bye, som han selv beboer, med alle dertil henhørende Ejendomme der er matriculerede for
Hartkorn Agger og Eng 5 Tdr., alt uden Undtagelse og med selvsamme Eiendomsret og Ret
tighed, som jeg den ejet haver, dog paaligger det Kiøberen at lade Gaardens Bygninger for

sikre udi den. almindelige Brandcasse, samt ellers iagttage, at Gaardens Hartkorn eller Eien-

domme aldrig maae tiene til at complettere nogen Hovedgaard; og da Jens Christensen for
ovenmeldte Gaard og Eiendomme har betalt mig den fulde Kiøbesumma 670 Rdr. skriver Sex

hundrede og Halvfierdesindstyve Rigsdaler, saa til forpligter ieg derimod mig og mine Ar
vinger at frie frelse hiemle og tilstaae Jens Christensen og hans Arvinger samme som fuld
kommen kiøbte.

Dette mit Skiøde som ifølge kgl. allernaadigste Bevilling udstædes paa 24 Skil
lings Papiir, bliver saaledes med min egenhændige Underskrift og Forsegling bekræftet.

Staarupgaard d. 20 Juni 1804.
B. Lihme."
Aaret efter ses Jens Christensen derpaa at have udstedt en panteobligation paa
680 rdlr. dansk kurant til den almindelige enkekasse mod pant og sikkerhed i den af ham
ifølge skødet af 20. juni 1804 ejende gaard i Svenstrup. Beløbet skulle aarlig forrentes med

4 procent.
Af folketællingen 1801 fremgaar det, at Jens Christensen og hustru da havde 5 børn

boende hjemme i alderen fra 19 til 4 aar. Endvidere boede hos dem Jens Christensens moder,
som da var 81 aar og paa aftægt, samt Kirsten Christensdatter, 53 aar og søskendebarn til
Jens Christensen.

Jens Christensen drev nu g’aarden i Svenstrup indtil kort før sin død, da den blev
overtaget af sønnen Christen.

Ane 6

ÇJlTjsten jÇmidsen

er født 1756 eller 1757 i Højslev, og han døde den 24. marts 1830 samme sted.

Han blev døbt den 2. februar 1757; Søren Jensens hustru fra Vinkel bar ham til

daaben, og faddere var Jens Vististen, Christen Jensen, Morten Larsen, Kirsten Svenske og
Kirsten Knudsdatter.
Christen Knudsen blev trolovet den 11. april 1780 og derpaa gift den 25. juni

samme aar i Vridsted kirke med

Ane 7

Ane Cathrine Christensdatter

Forlovere ved trolovelsen var Jens Mortensen fra Sejstrup i Højslev sogn og
Niels Cabbel fra Iglsø.
Ane Cathrine Christensdatter er født ca. 1758 i Iglsø, Fly sogn, og hun døde den
25. november 1830 i Højslev og blev begravet den 1. december.

Da kirkebogen for Fly sogn først begynder i 1777, er det ikke muligt at finde

Ane Cathrine Christensdatters fødsel og daab. Hun kan være datter af den Christen Søren
sen i Iglsø, der nævnes i Ørslevklosters jordebog 1768 som fæster af en gaard samme sted
af hartkorn 4 tdr. 1 skp. , men hendes fader er dog snarere den Christen Cappel i Iglsø,

hvis enke i jordebogen 1765 for Ørslevkloster og Strandet ses opført som fæster af et hus
i Iglsø. Flere ting taler for, at denne Christen Cappel er Ane Cathrines fader. Saaledes

optræder ved hendes trolovelse som forlover Niels Cabbel fra Iglsø, og i folketællingen

1801 for Højslev by ses Ane Cathrine Christensdatter og hendes mand Christen Knudsen at
have en 70-aarig enke ved navn Karen Kabbel boende. Det nævnes utrykkekeligt i folketællin

gen, at hun var en slægtning.

Christen Knudsen fik i 1778 fæste paa den gaard i Højslev, som hans fader indtil
da havde været fæster af, og som ejedes af Staarupgaard. I forbindelse hermed ses udstedt

følgende fæstebrev til Christen Knudsen:
”Underskrevne Hans Christian Moldrup til Staarupgaard, hans kgl. Mayestæts

Major af Cavalleriet, hermed tilstaar og vitterliggiør at have stæd og fæst, saasom ieg og
hermed steder og fæster til Christen Knudsen, som i et Aarstid har staaet som Rytter ved
det Slesvigske Rytter regiment, en mig tilhørende Gaard, beliggende i Høyslef Sogn og Bye,

som hans Fader Knud Lauritsen har haft i Fæste, men formedelst Sygdom og Svaghed er
bleven nødt til at afstaae samme, hvilken Gaard som udi Hartkorn er ansat for 3 Tdr. 6 Skpr.

2 Fjdkr. og 11 Alb., tilligemed sin tilliggende Ejendom og Rettighed som nu tilligger og med

Rette tilligge bør, fornefnte Christen Knudsen skal nyde, bruge og sin Livstid udi fæste be
holde, paa de Vilkaar: 1. At hand til rette Sædetiid* eller Michelsdag yder aarlig Landgilde

1 Td. 1 Skp. 1 Fjdkr. got Sæderug. 2. Betaler han af foranførte Hartkorn alle kongelige

Skatter og Contributioner, som nu er, eller herefter vorder paabudne, udi rette Tiid.
3. Fra lste Maj 1778 skal Fæsteren være forbunden at svare fuld Hoverie af en Heelgaard,
Ægt og Arbejde her til Staarupgaard, alt ifølge Loven, og den desangaaende udgangne For
ordning samt den allernaadigst approberede Hoveriereglement for Staarupgaard og Gods.

4. Skal Fæsteren være forbunden aarlig at give sine Forældre ved Mortensdags tider til
Ophold 2 Tdr. Rug, 1 Td. Byg og frie Husværelse, men naar hans Fader Knud Lauritsen

ved Døden afgaar, svarer hand til sin Moder Ellen Jensdatter 4 Skpr. Rug og 4 Skpr. Byg.

5. Holder hand Gaarden stedse baade i Henseende til Bygning og Besætning udi forsvarlig
Stand og bruger ikke Eiendommen til nogen Upligt, men retter sig i alle Maader efter Loven

og de udgangne kongelige allernaadigste Forordninger. 6. Og som han har annammet Gaar
den med fuld Besætning af Bæster, Fæehøvder, Faar, Vogne, Plov, Harver og andet til

Gaardens Avl og Drift behøvende Redskaber saa haver hand eller Arvinger og i sin Tiid
at svare til samme. Desuden er Fæsteren af Herskabet, for at sætte ham i nogenledes Stand,

givet 3 Tdr. Rug til Hielp til dette Aar s Sommerføde.

Paa saadanne Conditioner nyder ovenmeldte Christen Knudsen Gaarden i Fæste
sin Livstid med alt hvis den med Rette tilhører, baade i Mark og Bye. løvrigt haver hand

sig at rette efter kongel, allernaadigste Lov og Forordninger, samt være sit Herskab og

deres Ordre hørig og lydig som en Fæstebondepligtig er og bør, alt under dette Fæstes

Forbrydelse.

te
Til Bekræftelse under min Haand og Forsegling. Staarupgaard den 30 Martii
1778.
H. C. Moldrup.”
(Staarupgaard fæsteprotokol 1719-1801, folio 158ff).

Den 14. januar 1795 blev der paa Højslev birketing oplæst og protokolleret en
udskiftningsforretning af fællesskabet for Højslev by*s lodsejere, hvoraf det fremgaar,

hvilke vange, agre og aase Christen Knudsen fik tildelt. Navnene paa fælles agrene var:

”Korsdal Fald, Kirkeagre, Giedbæk Agre, Grydhøj Fald, Fløyager, Ramsdal, Vasagre,

Stenagre, Tisselbak Fald, Frøiborre Jord, Kaustrup Toft, Fald Høhlagre, Balling Fald,

Støtbak." Christen Knudsens egen toftjord udgjorde 11 skpr. land. Af engskifter havde
han et skifte i Langvad enge, hvorpaa han avlede 1 læs 4 lispd. , et skifte i mellemste Bagbroe

enge, hvor han aarlig avlede 1 læs og 4 lispd. , et skifte i Hald enge, hvor han avlede 1 læs
5 lispd. , det saakaldte Norderste Reb i Hald enge, hvor han kunne avle 1 læs 16 lispd. om
aaret og endelig et skifte i Øster enge, hvor han ligeledes avlede 1 læs 16 lispd. . Af fælles

heder havde beboerne: ''Bruddals Bakker, Teglovn Brinker, Vinkel Kohl Bakker og Giedbæks
Bakker."

Christen Knudsen var nu fæster under Staarupgaard indtil ca. 1808, da han købte
en gaard i Højslev, der stod til hartkorn 4 tdr. 2 skp. 2 fjdk.. 1 forbindelse med købet ses
han at have optaget et laan paa 300 rdlr. hos tømrermester Jens Møller i Skive, til hvem

han den 26. juni 1808 udstedte følgende panteobligation:

"Underskrevne Christen Knudsen af Høyslef Sogn og Bye i Fiends Herred, Wiborg

Amt, kiendes og hermed vitterliggiør skyldig at være til velædle Hr. Jens Møller Borger og
Tømmermester i Skive den Summa 300 Rdr., Skriver tre Hundrede Rixdaller Dansk Courant,

som herved mig efter Begiæring laant og forstrakt haver, thi lover og forpligter ieg mig her
ved efter et halvt Aars forudgaaende lovligt Opsigelse, skadesløs i alle Maader at tilbage
betale denne Sum til min Hr. Creditor, hans Arvinger eller hvem denne min Obligation med

Rette ihændehaver. Til ydermere Sikkerhed pantsætter jeg hermed til ham min eiende og
iboende Gaard i Høyslev, staaende for Hartkorn 4 Tdr. 2 Skpr. 2 Fjdkr. med aid sin tii
ste
hørende Rettighed og Herlighed og dette med 1
Prioritet og Panterettighed, indtil be
rørte Capital, hvoraf den hos mig saalænge den bliver indestaaende betaler aarlig Rente

4 procento, er udbetalt.
Denne min Panteforskrivning udståede s herved under min egenhændige Underskrivt og forseigling samt nærværende Vitterlighedsvidners Underskrift og bliver det Hr.
Creditor efter Behag at lade denne min Obligation protocollere uden at indvarsle mig, dog

paa min Bekostning, dette tilstaas hermed.

Høyslev den 26 Juni 1808
Christen Knudsen.

3. GENERATION

Ane 8

ÇJlTjsten Jensen

er født I719 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde 1780 samme sted og blev begravet den
23. februar.
Han blev døbt den 30. juli 1719; hans storesøster Maren fra Skive bar ham til
daaben, og faddere var Andreas Johansen fra Svenstrup, Jens Bruse, Knud Majgaard, Else

Clausdatter og Anne Larsdatter fra Højslev.

Christen Jensen blev trolovet den 24. marts 1747 og gift den 21. juni samme aar
i Højslev kirke med
Ane 9

l^banne Christensdatter

Hun er født 1720 eller 1721 i Bruddal, Højslev sogn, og hun døde 1806 i Sven

strup og blev begravet den 12. oktober.

Hun blev døbt den 25. marts 1721; Peder Coldings hustru fra Sejstrup bar hende
til daaben, og faddere var Jens Bruse, Jens Rasmussen, Jens Eliasen fra Majgaard, Else
Clausdatter, Chr. Knudsens hustru og dennes søster Anne.
Christen Jensen var fæster under Strandet hovedgaard, af hvis landgildebog fra
1765 det fremgaar, at han i aarlig landgilde skulle betale 1 td. rug, 2 tdr. byg, 7 skpr.

havre, 2 par høns og 4 snese æg. 1 en fortegnelse over hornkvæg paa Ørslevkloster og
Strandet hovedgaardes fæstegaarde, dateret den 4. april 1774, oplyses det, at Christen
Jensen i Svenstrup havde 4 køer paa 3 aar og derover, 1 kvie paa over 1 aar samt en stud
paa mellem 1 og 3 aar.

Onsdag den 17. april 1776 ses Christen Jensen at have optraadt paa Højslev
birketing for Laurits Christensen i Svenstrup. Paa tinget meddelte Christen Jensen, at

sagsøgte Laurits Christensen ikke havde penge til at betale de forbrudte bøder med. "Men

dersom hand faar Straf paa Kroppen i Henseende til Bøderne, ville hand af Medynk betale

til hans Mayestæts Casse 1 Rexdaller, hvilke hand forventede blev i modtaget af Retten”.

Ane 10

Çhjigteii Jloder^en C^amskiær

er født 1696 i Gamskærgaard, Kobberup sogn, og han døde Ylll i Majgaard, Højslev sogn,
og blev begravet den 1. juni.

Hans daab fandt sted den 2. juni 1696, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Navnet paa Christen Pedersen Gamskiærs første hustru kendes ikke, men det
vides, at hun døde 1746 i Majgaard og blev begravet den 27. marts, hvorefter han trolovedes

anden gang den 2. juni 1746 og derpaa viet den 6. juli samme i Højslev kirke med

Ane 11

Maren P edersdatter Colding

der fødtes 1719 i Sejstrup, Højslev sogn.

Hun blev døbt den 20. august 1719; hendes mormoden bar hende til daaben, og

faddere var Anders Colding, Niels Colding, Christen Knudsen, Else Clausdatter og Anne

Colding.
Christen Pedersen Gamskiær fik i 1727 fæste paa den ene af de to Majgaarde,

som begge stod til hartkorn 7 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2 alb.. 1 den anledning blev der udstedt et
fæstebrev, som indeholdt betingelserne i forbindelse med fæstet, bl.a. vedligeholdelse af
gaarden. Dette synes Christen Pedersen Gamskiær imidlertid ikke at have taget særlig al

vorligt, og den 5. oktober 1763 blev derfor paa Ørslevkloster og Højslev birkers ting ud

taget syns- og taksationsmænd til at syne og taksere ”brøstfælden” paa saavel Christen
Pedersen Gamskiær som Peder Kiærgaards fæstegaarde i Majgaard. Aarsagen til dette
skridt var en skrivelse fra fogden paa herregaarden Ørslevkloster, sr. Eiler Dyrhauge,

hvori han bl.a. skrev: ”Da jeg ved dend i disse Dage holden Visitation hos mit Bøndergods,
de
iblandt andre og især hos de 2
Fæstebønder Christen Gamskiær og Peder Kiærgaard udi

Majgaard gandske uformodentlig har befunden, at begge, nemlig den ene efter 36 og dend

anden efter 26 Aars Besiddelse, meget uforsvarlig har ladet fornæfnte deres Gaardsparters

Huus Bygninger, imod Landsloven og deres fæsteforpligtelser udi mange Maader forfalde
h

De udtagne syns- og taksationsmænd indfandt sig nu først hos Christen Pedersen

Gamskiær, hvor de begyndte med at taksere stuehuset. ”... denne Bygning som bestaar af
9 Fag paa Sønderside og 10 Fag paa nordre Side, deraf er de fem Østerfag i nogenlunde
god Tilstand paa Tømmer, Vægge og Tag, men Loftet over Stuen behøver Forbedring og 2

Tylter 12 foods bord, a 15 Mk. tylten, er 5 Rdr. Arbeidsløn at indlegge dem, 3 Mark. De
gamle Brædder, som bliver aftaget, behøves til at forbedre det øvrige Loft med, og Søm

ialt til begge Deele, 100 Stkr., 2 Mk. og 4 Skill. , de øvrige Fiiere Fag paa Søndre og
Fem Fag paa nordre Siide af denne Bygning staar tildeels paa Hæld og tildeels ud og ind,

som vil Rættes og forbedres da Tømmeret som er deri kand blive staaende, fomæmmelig
hvad Stolper, foed leeder og Løsholter betræffer, men paa nordre Side behøves en nye Rem

af 1 Dobbelt 12 alens, - 2 Mark og 4 Skill. Lægterne over denne Bygning ere gandske for
faldne, og i stæden behøves 7 Tylter Bygning s lægter a. 4 Mk. , er 4 Rdr. og 4 Mark..

Søm til at lægge Lægterne fast med 100 Stkr., er 2 Mark og 4 Sk. Arbeidsløn til Tømmer
manden for at rætte og drive Huuset, indsætte og forbedre Remmerne og under Tømmeret
samt oplægge Lægterne, 3 Rdr. 2 Mark. Dend forreste Stue behøver et Tølt bredder at for

bedre Loftet med, 2 Rdr. og 3 Mark. Arbeidsløn, 3 Mark. 25 Søm, 9 Skill. Denne Bygning
behøver 8 Læs Tag a. 4 Mark, er 5 Rdr. og 2 Mark. 800 Faune Simmer a. 4 Sk. er 2 Mk.

80 Staurer a. 8 Sk. , er 2 Mark. , Væggene at opmure og kline, 1 Rdr. .
det
2
. Dend vestre Lænde i Gaarden bestaar af 50 Alen lengde og bruges til Vogn
remise, Hestestald, Faar og Feehuus med mere, befindes saa forældet forsømmet og i saa

ringe en Tilstand paa Tag, Tømmer og Vægge, at det hverken kan forsikres at staae denne

Vinter over, eller være til udkrævende Nytte for Gaardens Aufl, Høvder og Creaturer med
viddere, hvorfore det gandske til Grunden vil nedtages og et andet forsvarligt Huus paa
Stæden af Hige Længde og størrelse opbygges, til hvis Bekostning de gamle Materialier ikke

kan nyttes til andet, end til Skillerummene, Saadan behøvende Nye Bygning vilde altsaa
komme til at koste som følger: 60 stolper a 12 Sk. er 7 Rdr. 3 Mk., 1 tylt enkelt Aliens til
Remmer, 3 Rdr., 5 tylter 10 Alens til Spær a tylt 1 Rdr. og 3 Mk. er 7 Rdr. 3 Mk., 18

tølter Lægter a 4 Mk. er 12 Rdr., 2 tylter 8 Alens til Hanbielcker a 7 Mk. er 2 Rdr. og
2 Mk. , 24 Læs tag a Læsset 4 Mk. er 16 Rdr., 1 tylt Enkelt 12 alens til Bielcker, 3 Rdr.,
2400 faune Simmer a 4 Sk. er 1 Rdr. , Tømmermændsarbejdsløn, 6 Rdr. , Hvori og er be

regnet at nedtage det gamle Huus og giøre pladsen ryddelig. Tækkemænds Arbeidsløn for
at oplægge de 24 Læs tag og Tække Huset, 2 Rdr., for Væggene at opmure og kline samt

for Leret at ælte m.m. beregnes, 2 Rdr. , i Tylt fielle til Døre for 1 Rdr. 1 Mk. 8 Sk.
for Dørene at forfærdige, 1 Mk.
3die Ladehuuset sønden og Vesten i Gaarden bestaar af 31 3/4 allen og behøver
følgende Reparation: 8 stolper a 12 Sk. er 1 Rdr., 4 stkr. enkelt 12 Alens til Remmer a
24 Sk. er 1 Rdr., 4 tylter Lægter a 4 Mk. er 2 Rdr. 4 Mark, 6 Læs tag a 4 Rdr., 600

faune Simmer a 4 Sk. , 1 Mk 8 Sk., 3 Snese Staurer a Snesen 8 Sk., 1 Mk. 8 Sk., Ar
bejdsløn til forestaaende forbedring, 1 Rdr. 3 Mark. , Væggene at opkline og mure 4 Mark.
4^e Ladehuset Østen i Gaarden bestaar af 28 Allen og befindes i god Stand,

som efter Beboernes Beretning for fiire Aar siden af Nye er bleven opbygt og har dertil

brugt de Materialier, som kunde tiene af dend gamle needbrudt Lade, som tilforn stod paa
Gaarden.

Efter Sagsøgerens paa Visning begav vi os at efter see dend Skov og Krat, som

findes saavel paa Maygaards som paa den saakaldte Skovmølles Grund for at beskrive i
hvad Tilstand samme befandtes, og befandtes paa Maygaards Grund en temmelig deel afhug
gede Stabber langs med Bækken ved Siden af Hald Byes Eiendom, men Riisen og Staven som

deraf vare afhuggede, vare borttaget og fandtes ikke paa Stæddet, ligesaa fandtes og hugget
udi Meldskovbusker ungefæhr et Læs Riis, som laae væsten paa Stedet, og desforuden en
deel flere Stabber, hvoraf kunde være huggen forkort Tid siden, eftersom Stabberne endnu

vare røde i Enderne. Udenfor Gaarden befindes og huggen eendeel Elle og Æskeriis og Bu
sker, omtrændt 60 unge Elle og Eske iblandt hinanden.

Sagsøgeren spurgte dernæst Opsidderen Christen Gamskiær:
1. Om hand efter Loven har lagt de aarlig befalede 5 Humlekuler paa sin ifæste

havende G aards Grund i hans Beboelsestid siden Majdag 1727. Dertil fæsteren svarede Ney,

at hand saadant ey havde efterkommet, og undskyldte sig med Uvidenhed i dette Støkke om
sin pligt.

2<iet Qm hand aarlig havde ympet og plantet de 3^e Æble, pærre eller andre gode
Træer, og derforuden 10 Piile aarlig, som Loven befaler, dertil hand svarede Ney, at hand
intet saadant havde ympet eller opælsket.
3die
hand og aarligen haver saaet til Gaarden Hampefrøe efter Loven, dertil
hand svarede, at hand for omtrændt 8 Aar siden havde saaet noget Hampefrøe, men som
Auflen derefter var ikkun ringe, fordi Jorden var kold og magger, samt behøvede megen

Giøde, saa havde hand befunden bedre fordeel af at besaae sin Jord med andet Korn, og for
dend Aufl at tilkiøbe sig den fornødne Hamp.
4^e om hand haver sin fulde Besætning af Bæster efter Hartkornet 8 Tdr. 3 Skpr.

3 Fjdk. og 2 Alb. , ifølge Forordningerne, dertil svarede Fæsteren, at hand ikkun havde
Fem Arbeidsbæster og et Føll, Thi hand havde solgt et for 8te Dage siden.” (Ørslevkloster
og Strandet gods dokumentparter)

Det stod saaledes ganske klart, at Christen Pedersen Gamskiær ikke havde over
holdt det indgaaede fæstebrev, og at han havde forbrudt sig mod loven. Imidlertid synes han

at være sluppet med en bøde, for i Ørslevklosters jordebog fra 1768 ses han stadig opført
som fæster af den ene af de to Majgaarde, og det oplyses her, at han i aarlig landgilde be
talte 14 rdlr.. Han nævnes endvidere i en fortegnelse over hornkvæg paa Ørslevkloster og

Strandet hovedgaardes fæstegaarde, dateret den 4. april 1774, hvori det oplyses, at han
paa gaarden havde en besætning paa 2 kvier over 1 aar, 4 køer over 3 aar samt 2 stude over

1 aar.

Ane 12

er født ca. 1703 i Sejstrup, Højslev sogn, og han døde 1779 i Højslev og blev begravet den

26. september.

Han blev trolovet den 21. marts 1738 og gift den 7. maj samme aar i Højslev kirke
med
Ane 13

Jensdatter

Hun er født 1716 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde 1785 i Højslev og blev
begravet den 3. juli.

Hun blev døbt den 30. august 1716; hendes faster Maren fra Skive bar hende til

daaben, og faddere var Peder Møller, Mogens Espersen i Svenstrup, Maren Andersdatter

i Starup, Helvig i Møllen og Birgitte Christensdatter fra Hald.
i Staarupgaards godsarkiv er opbevaret en reserverulle for det unge mandskab
for aaret 1761. Heri opføres 14 gaardmænd i Højslev by, hvoriblandt Knud Lauritsen, der
var fæster af en gaard i Højslev med et hartkorn af 3 tdr. 4 skpr. 2 fjdk. 1 alb.. Han op

gives at være fritaget for hoveri, men svarede istedet herfor 4 rdlr. 4 mk. og 10 sk..
Den 9. december 1761 ses Knud Lauritsen at være blandt de 8 udtagne tinghørere,

som paa Højslev birketing skulle dømme angaaende den bortrømte Laurs Christensen Back
fra Hald by.

Knud Lauritsen drev nu fæstegaarden i Højslev i en aarrække, hvorefter fæstet
af stode s til sønnen Christen.

4. GENERATION

Ane 16

Jens .Christensen

er født ca. 1693 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde 1762 samme sted og blev begravet

den 1. juni.

Navnet paa hans hustru kendes ikke, men af kirkebogen fremgaar det, at hun
blev begravet den 10. januar 1751 i Højslev.

Jens Christensen ses i Ør slevklo sters jordebog 1719 opført som fæster af en
gaard i Svenstrup, der stod til hartkorn 5 tdr. 1 skp. 1 fjdk.. Han nævnes atter i jorde-

bogen 1734, hvoraf det fremgaar, at han i aarlig landgilde skulle svare 6 rdlr., 1 lam og
2 høns.

Ane 18

Christen Jensen

ogsaa kaldet Christen Colding, er født omkring 1690, hvor vides ikke, og han døde 1736 i
Højslev sogn og blev begravet den 22. maj. Det har desværre ikke været muligt at finde

oplysninger om hans hustru.

Christen Jensen var fæster af gaarden Bruddal i Højslev sogn, af hvilken gaard

han ifølge jordebogen 1734 i aarlig landgilde svarede 3 rdlr. 3 mk. og 8 sk. samt 1 lam og
2 høns.
1 1688 var Bruddalgaard ifølge matriklen beboet af en Søren Christensen. Gaar

den ejedes da af oberst Rantzau og havde et hartkorn paa 6 tdr. 3 skpr. 3 fjdk.. Om der
bestaar noget slægts skab mellem Christen Jensen og nævnte Søren Christensen, vides ikke,
men utænkeligt er det ikke, at Søren Christensen var morbroder til Christen Jensen.

Ane 20.

P^derChri s ten sen

der var fæster af gaarden Gamskær i Kobberup sogn samt af en halvgaard i Søby, ligeledes

Kobberup sogn, er født 1653, og han døde 1735 i Gamskær og blev begravet den 17- april,
81 aar, 9 maaneder og nogle dage gammel.

Han blev gift den 1. juli 1694 i Kobberup kirke med
Ane 21

MarenJ^ edersdatter

der maa være født omkring 1670, antagelig i Kobberup sogn, hvis kirkebog imidlertid først

begynder 1687. Hun maa være død før 1730, men hendes død ses ikke indført i kirkebogen.
Kort før Peder Christensens død ses i Horsens oprettet en kontrakt, hvori det

hed, at Gert Hansen de Lichtenbergs to fæstebønder Jens Pedersen og Peder Christensen i

Gamskær, som var halvbrødre, var blevet enige om, at Peder Christensen til halvbroderen,
der boede i Søby, skulle afstaa sin fæstegaard Gamskær samt den halvgaard i Søby, som han

desuden havde i fæste. De to fæstegaardsparter var ansat til ialt hartkorn 8 tdr. 4 skp.

3 fjdk. 2 alb. , og den aarlige landgilde androg 20 rdlr.. I kontrakten forpligtede Jens Peder

sen sig endvidere til at udrede 10 rdlr. i landgilde, som halvbroderen Peder Christensen

stod i restance for. (Ørslevkloster gods arkiv)
Da Peder Christensen i Gamskær saaledes havde en halvbroder ved navn Jens

Pedersen i Søby, og da han endvidere selv var fæster af en halvgaard i samme by, er der
god grund til at tro, at han selv er fra Søby, og at hans fader er en af de ifølge matriklen

1688 her bosatte personer med fornavnet Christen. Paa matrikel nr. 3 nævnes gi. Christen

Nielsen, paa matrikel nr. 5 boede unge Christen Nielsen, paa matrikel nr. 7 finder vi
Christen Jensen, paa matrikel nr. 8 nævnes ligeledes en Christen Jensen, og paa matrikel

nr. 10 boede fæsterne Peder Christensen og Christen Christensen. En af de her nævnte per

soner er sandsynligvis fader til Peder Christensen, men hvem vides ikke.

Ane 22

?eder_ Ceding

der i Ør slevklo sters jordebog 1719 nævnes som fæster af en gaard i Sejstrup, Højslev sogn,
der stod til hartkorn 5 tdr. , døde 1736 i Sejstrup og blev begravet den 18. november.

Hans hustru Margrete Coldings nævnes 1727 som gudmoder ved Esper Blæsborg
fra Sejstrup barns daab.
Peder Colding og Christen Jensen, ogsaa kaldet Christen Colding, i Bruddal

(ane 18) synes at være brødre og muligvis sønner af den Jens Andersen i Sejstrup, der næv

nes i matriklen 1688 som fæster af en gaard her, der stod til hartkorn 3 tdr. 6 skp. 2 fjdk.
og ejedes af oberst Grantzau.

En søn af Peder Colding var den Niels Pedersen Colding, der nævnes i en lægs
rulle fra 1749 for Strandet gods, hvori det oplyses, at han hos sig havde brødrene Jens,

23 aar, Thomas, 22 aar, Christen, 21 aar, og Michel, 16 aar gammel.

Ane 24

Laurids Knudsen

boede i Højslev, hvor han antagelig var fæster. Navnet paa hans hustru kendes ikke, og
det har heller ikke været muligt at finde hans dødsdato.

Ane 26

Jens Chri s ten s e n

er identisk med ane 16.

5. GENERATION

Ane 32

ten Jensen

maa være født omkring 1640, og han døde før 1709, fra hvilket aar Højslev sogns kirkebog
er bevaret.
Ifølge matriklen 1688 var han fæster af en gaard i Svenstrup, som tilhørte oberst

Rantzau og stod til hartkorn 5 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 alb..

Ane 48

Knud Laursen

der var fæster af Skovmøllen i Højslev sogn, er født omkring 1620, og han døde før 1688,
idet det af matriklen det aar fremgaar, at hans enke Anne da var fæster af møllen, som
stod til mølle skyld gammel hartkorn 15 tdr. og nyt hartkorn 2 tdr. 5 skp. , og som ejedes

af oberst Rantzau til Staarupgaard.

Efterkommere
efter

Christen Jensen
Og

Mette Marie Christensdatter

Il J2?dfødt_dreng

den 25. december 1820 i Svenstrup, Højslev sogn.

II._ Jens _Çhr istensen_

er født den 30. november 1821 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 16. september

1899 paa Svenstrup Kfeirk. Han blev gift den 27. december 1853 i Højslev med Maren Chri
stensen. Hun er født den 17. september 1823 i Steensgaard, Højslev sogn, som datter af

aftægtsmand Christen Sørensen og hustru Maren Pedersdatter, og hun døde den 30. novem

ber I902 i Svenstrup.
Bosat: Svenstrup pr. Højslev.
Jens Christensen var gaardejer.

I ægteskabet er børnene ll.A.-ll.F.

II. A.
Christen Jensen Kjær, der i 1906 fik navneændring fra Christen Jensen, er født den 13- au
gust 1854 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og han døde den 17. juni 1910 i Ørum. Han

blev gift den 19. september 1876 i Ørum med Kirsten Marie Nielsen. Hun er født den 1. no

vember 1854 i Ørum som datter af gaardmand N. Christensen Grønkjær og hustru Johanne Pe
dersen, og hun døde den 20. december 1900 i Ørum.

Bosat: Ørum pr. Højslev.
Christen Jensen Kjær var gaardejer.

1 ægteskabet er børnene II. A. 1.-11. A.7.

ll.A.l.

Johanne Jensen Kjær, der i 1906 fik navneændring fra Johanne Jensen, er født den 9. oktober

1877 i Ørum, og hun døde

den 10. juli 1956 i Lundø. Hun blev gift den 2. november 1900 i

Ørum med Peder Christian Lundø Jacobsen. Han er født den 5. maj 1876 i Lundø, og han døde
den 10. december 1956 samme sted.

Bosat: Lundø pr. Højslev.

Peder Christian Lundø Jacobsen lærte landbruget og aftjente sin værnepligt som

konstabel i København. Et par aar før giftermaalet købte han en gaard i Lundø, som han drev

indtil I938, da den overtoges af sønnen Peter.
1 ægteskabet er børnene 11. A. 1.a. -11. A. 1.k.

ll.A.l.a.
Kristine Marie Jacobsen er født den 10. november 1901 i Lundø. Hun blev gift den 3. maj 1932
i Lundø med Peder Kristian Knudsen Lykkegaard, der er født den 16. oktober 1888 i Ørum

som søn af gaardejer Peder Kristian Knudsen og hustru Dorthe Katrine Pedersen.
Bosat: Ørum pr. Højslev.

Kristine Marie Jacobsen lærte efter skolegangen husgerning hjemme og var des
uden i I922 elev paa Askov højskole. Hun var indtil giftermaalet beskæftiget i huslige plad

ser, bl.a. som husbestyrerinde. - Kristine Marie Jacobsen er medlem af menighedsraadet.

Peder Kristian Knudsen Lykkegaard lærte landbruget og overtog i 1921 gaarden
efter sin fader. Denne drev han indtil 1967, da den overdroges til sønnen Svend, og han bor
nu i eget hus ved gaarden.

- Peder Kristian Knudsen Lykkegaard har haft flere tillidshverv,

og han har i en periode været kommunekasserer.
1 ægteskabet er børnene II. A. l.a. 1)-II. A. l.a.2).

ll.A.l.a.1)
Svend Knudsen Lykkegaard er født den 21. marts 1933 i Ørum. Han er gift med Dorthe Han

sen.
Bosat: Ørum pr. Højslev.

Svend Knudsen Lykkegaard lærte landbruget og overtog i 1967 fødegaarden.

11. A. l.a.2)
Arne Knudsen Lykkegaard er født den 14. august 1936 i Ørum. Han er gift med Birgit Kirkegaard.

Bosat: Hermanshøj 8, Viborg.

Arne Knudsen Lykkegaard er tømrer, og Birgit Kirkegaard er laboratorieassistent
paa Viborg sygehus.

lI.A.l.b.
Johannes Lundø Jacobsen er født den 18. februar 1903 i Lundø. Han blev gift den 11. oktober

I927 i Lundø med Kristine Holst, der er født den 7. december 1905 i Lundø som datter af
gaardejer Nikolaj Paulsen Holst og hustru Mariane Jensen.
Bosat: Dølbyvad pr. Skive

Johannes Lundø Jacobsen gik i skole i Lundø. Han lærte landbruget hjemme og var
desuden beskæftiget 3 aar paa en gaard paa Lundø, ligesom han vinteren 1926-1927 var elev
paa Krabbesholm højskole. 1 en aarrække havde han en landejendom i Daugbjerg, og han er nu

murerarbejdsmand.

Kristine Holst gik i skole i Lundø. Hun lærte husgerning hjemme og var desuden

sommeren 1927 elev paa Krabbesholm højskole.
1 ægte skabet er børnene 11. A. 1. b. 1)- Il. A. 1. b. 2).

ll.A.l.b.l)
Herdis Jacobsen er født den 11. december 1927 i Lundø. Hun blev gift den 16. oktober 1950

i Daugbjerg med Hans Peter Schmidt, der er født den 4. februar 1924 i Rødding som søn af

bager Peter Nielsen Schmidt og hustru Kristine Olsen.
Bosat: Grøndalsvej 3, Odense.
Herdis Jacobsen gik i skole i 7 aar. Hun uddannedes ved husgerning og var be

skæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa

Kolding husholdningsskole.
Hans Peter Schmidt gik i skole i Rødding. Han kom i lære som bager hos sin fader,

men maatte af helbredsmæssige grunde opgive dette, og efter et ophold paa Krabbesholm høj
skole kom han i handelslære indenfor F.D.B. Sin værnepligt aftjente han ca. 1946 i Viborg,
og han har nu ansættelse som kontorassistent ved F.D.B. 's centralafdeling i Odense.

Il. A. l.b. 1) a) Arne Lundø Schmidt er født den 26. januar 1953 i Odense.

ll.A.l.b.l) b) Else Marie Lundø Schmidt er født den 11. november 1954 i Odense.

11.A.l.b.2)
Ester Jacobsen er født den 14. februar 1934 i Daugbjerg. Hun blev gift den 30. juni 1956 i

Daugbjerg med Jens Kristian Jensen Dahl, der er født den 1. april 1927 i Vandborg som søn

af landmand Jens Kristian Thy Jensen Dahl og hustru Jakobine Anine Kristensen.
Bosat: Tilsted, Thisted.
Ester Jacobsen gik i skole i Daugbjerg. Hun var beskæftiget som husassistent til

sit 19. aar og var derefter vinteren 1953-1954 elev paa et præpar andkur sus paa Krabbesholm
højskole. Fra 1954 til 1958 gennemgik hun uddannelse som lærerinde .paa Skive seminarium,

og hun var derpaa beskæftiget som saadan i 5 aar paa Tæbring skole paa Mors. Siden 1963
har hun været lærerinde paa Tilsted skole.

Jens Kristian Jensen Dahl gik i skole i Lomborg og var desuden vinteren 1943 -1944

elev paa Brejninggaard efterskole. Han arbejdede nogle aar ved landbruget dels hjemme og

dels ude og aftjente 1948-1949 sin værnepligt ved Livgarden. Vinteren 1952-1953 havde han
et ophold paa Krabbesholm højskole,og fra 1953 til 1954 gennemgik han præparandkursus sam

me sted. 1 1954 blev han optaget paa Skive seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1958, og
efter at have virket 5 aar som lærer i Tæbring skole har han siden 1963 været beskæftiget

paa Tilsted skole.
11. A. l.b. 2) a) Torsten Lundø Dahl er født den 8. april 1959 i Nykøbing Mors.

II. A. l.b. 2) b) Tyge Lundø Dahl er født den 25. marts 1961 i Tæbring.

II. A. l.b. 2) c) Terkel Lundø Dahl er født den 30. maj 1965 i Tilsted.

ll.A. l.c.
Christian Lundø Jakobsen er født den 5. juli 1904 i Lundø. Han blev gift den 14. maj 1937 i
Volling med Marie Koldkjær Refsgaard, der er født den 18. august 1904 i Østerild som dat

ter af proprietær Kristian Refsgaard og hustru Mariane Koldkjær.
Bosat : Lægeboligen, Volling pr. Balling.

Christian Lundø Jakobsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget og
havde i 1936 et ophold paa Ladelund landbrugsskole. 1 17 aar drev han gaarden Østergaard
i Dommerby, og siden 1954 har han haft en landejendom i Volling.

Marie Koldkjær Refsgaard gik i skole i Volling og havde desuden i 1921 et ophold
paa en ungdomsskole. Hun uddannedes ved husgerning hjemme,afbrudt af ophold paa Krabbes
holm højskole i 1926 samt paa Haraidsborg husholdningsskole ved Roskilde i 1929.

Erna Jacobsen er født 1906 i Lundø, og hun døde som lille.

ll.A.l.d.

H.A.l.e.

Ernst August Lundø Jacobsen er født den 27. januar 1908 i Lundø. Han blev gift den 23. ja

nuar 1932 i Ørslevkloster med Mathilde Tranbjerg, der er født den 21. juli 1910 i Ørslev
kloster som datter af landmand og smed Hans Tranbjerg og hustru Martha Kirstine Kristen

sen.
Bosat: Hans TausensVsîj 10, Skive.
Ernst August Lundø Jacobsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget

og aftjente i 1929 sin værnepligt i Viborg. Fra 1932 til 1964 drev han en gaard i Braarup

paa 32 tdr. land, de sidste 2 aar som forpagter, da gaarden i 1962 blev solgt til Skive kom
mune, og han etablerede derefter trikotageforretning i Skive sammen med sin datter og sviger

søn. 1 1969 afstod han imidlertid sin part til dem, og han har siden været beskæftiget ved Ski

ve kommunes vejvæsen. - Ernst August Lundø Jacobsen var i perioden 1962-1966 medlem af

Skive byraad.
Mathilde Tranbjerg gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var be

skæftiget som husassistent indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene II. A. l.e. 1)-I1. A. l.e.4).

Il.A.l.e.l)

Bjarne Tranberg Jacobsen er født den 31.maj 1932 i Ørslevkloster. Han blev gift den 17.no

vember 1962 i Aalestrup med Grete Sørensen, der er født den 15. januar 1941 i Viborg som
datter af formand Harald Kristian Sørensen og hustru Asta Kirstine Nielsen.
Bosat: Mellemtoften 4, Skive.

Bjarne Tranberg Jacobsen gik i skole i Skive. Han arbejdede ved landbruget indtil
1955, afbrudt af militærtjeneste i Aalborg 1954-1955. Siden 1956 har han været beskæftiget

paa Braarup Betonvarefabrik, fra 1962 som formand.

Grete Sørensen gik i skole i Aalestrup, hvorfra hun bestod mellemskoleeksamen.
Hun arbejdede en tid som husassistent og var derefter ekspeditrice indtil giftermaalet.
Il.A.l.e.l) a) Charlotte Tranberg Jacobsen er født den 6. juni 1964 i Skive.

ll.A. l.e.2)

Børge Tranberg Jacobsen er født den 8. juli 1937 i Braarup, Skive sogn.
Bosat: Hans Tausens Vej 10, Skive.
Børge Tranberg Jacobsen gennemgik almindelig skoleuddannelse og aftjente sin

værnepligt ved flyvevaabnet i København samt i Karup. Han er nu beskæftiget som slagteri
arbejder .

ll.A.l.e.3)
Edith Jacobsen er født den 10. januar 1942 i Braarup, Skive sogn. Hun blev gift L Skive med
Ejnar Sørensen, der er søn af landmand Valdemar Sørensen og hustru Johanne Madsen.

Bosat: Bøgevænget 13, Skive.

Edith Jacobsen har egen trikotageforretning,og Ejnar Sørensen driver forretning

indenfor facadebeklædning.
II.A.l.e.3) a) Susanne Lykke Sørensen er født den 19. januar

ll.A.l.e.4)

Hans Christian Tranberg Lundø Jacobsen er født den 29. marts 1945 i Braarup, Skive sogn.

Bosat: Hans Tausens Vej 10, Skive.
Hans Christian Tranberg Lundø Jacobsen gennemgik almindelig skolegang. Han

udlærtes som elektriker og aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret i Sæby samt i Skive.

Han er nu beskæftiget som montør.

ll.A. l.f.
Ejnar Lundø Jacobsen er født den 27. maj 1910 i Lundø. Han blev gift den 5. oktober 1938 i

Læborg med Agnes Margrete Refsgaard Frydendahl, der er født den 3. juni 1911 i Læborg

som datter af gaardejer Hans Madsen Frydendahl og hustru Dorthea Petrine Refsgaard.
Bosat: Vandamgaard, Vejen.
Ejnar Lundø Jacobsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget og var

vinteren 1937-1938 elev paa Ladelund landbrugsskole. 1 1938 købte han sin nuhavende gaard,
der er paa 30 tdr. land.

Agnes Margrete Refsgaard Frydendahl gik i skole i Læborg, Vejen samt i Haders
lev, hvorfra hun i 1931 bestod studentereksamen. Vinteren 1931-1932 havde hun et ophold

paa Askov højskole, og hun var derefter i 5 aar beskæftiget som kontorassistent i København.
1 ægteskabet er børnene II.A. 1.f. 1)-1I.A. 1.f.3).

ll.A.l.f.l)

Knud Frydendahl Lundø Jacobsen er født den 16. februar 1942 i Vejen. Han blev gift den 5.

juli 1964 i Andst med Johanne Marie Søgaard Wilster, der er født den 13. oktober 1943 i
Bramming som datter af arbejdsmand Hans Svendsen Mø.reh Wilster og hustru Agathe Sø

gaard.
Bosat: Søvej 10, Langeskov.

Knud Frydendahl Lundø Jacobsen gik i skole i Vejen og var desuden elev paa Glams
bjerg eksamenskursus, hvor han i 1958 bestod realeksamen. Han udlærtes i 1963 paa Karl

Møllers Maskinfabrik i Nagbøl ved Lunderskov og aftjente derefter indtil 1964 sin værnepligt
ved civilforsvaret. En tid var han beskæftiget paa Dansk Andels Maskinindkøb i Ullerslev,og
han er nu ansat paa maskinfabrikken Phønix i Odense som teknisk tegner.
Johanne Marie Søgaard Wilster gik i skole i Andst samt i Kolding, hvor hun bestod

realeksamen i I960. Hun gennemgik kontoruddannelse og arbejdede som kontorassistent i
Lunderskov.

ll.A.l.f.l) a) Jan Wilster Lundø Jacobsen er født den 2. marts 1965 i Andst.

ll.A.l.f.l) b) Pia Wilster Lundø Jacobsen er født den 12. september 1968. i Langeskov.

Il.A.l.f.2)

Bent Frydendahl Lundø Jacobsen er født den 16. maj 1943 i Brørup. Han blev gift den 18.maj
1968 i Veerst med Else Dagmar Jørgensen, der er født den 24. september 1945 i Vejen som
datter af gaardejer Lars Jørgensen og hustru Johanne Margrethe Jørgine Clausen.

Bosat: Lyngvej 6, Vejen.
Bent Frydendahl Lundø Jacobsen er regnskabsassistent, medens Else Dagmar Jør

gensen er kontorassistent.

H.A.l.f.3)
Hanne Margrete Lundø Jacobsen er født den 23. juni 1947 i Brørup. Hun blev gift den 23. no
vember 1968 i Læborg med Ejvind Pedersen, der er født den 16. februar 1942 i Hundsbæk,

Læborg sogn, som søn af landmand Hans Arnold Pedersen og hustru Karen Lindberg.
Bosat: Langbjergvej 5, Aabenraa.

Hanne Margrete Lundø Jacobsen gik i skole i Vejen, hvorfra hun bestod realeksa
men i 1964. Hun gennemgik uddannelse paa et revisionskontor i Vejen og tog handelsmedhjæl
pereksamen samt statskontrolleret prøve i bogføring i 1967. Efter at have været beskæftiget

en tid paa dagbladet "Hejmdal" i Aabenraa fik hun i 1968 ansættelse ved Ensted kommune i

i Stubbæk.
Ejvind Pedersen gik i skole i Læborg og var desuden vinteren 1958-1959 elev

paa Skanderup ungdomsskole. Han lærte landbruget og aftjente 1960-1963 sin værnepligt ved
Garderhusarregimentet i Næstved, ligesom han det følgende aar havde et ophold paa Kalø

landbrugsskole, hvor han fulgte undervisningen først paa sproghøjskolen og dernæst paa
landbrugsskolen.

1 1966 begyndte han uddannelse indenfor kontorfaget ved en revisor i Ho

bro, og efter 3 maaneders forløb fik han ansættelse paa et revisionskontor i Aabenraa, hvor

han stadig virker.

ll.A.1.g.
Peter Harald Lundø Jakobsen er født den 20. november 1911 i Lundø. Han blev gift den 25.

oktober 1946 i Lem med Metha Brunsgaard, der er født den 20. august 1921 i Haasum som
datter af landmand Peter Marius Brunsgaard og hustru Johanne D. Hansen.
Bosat: Lundø, Højslev.

Peter Harald Lundø Jakobsen gik i skole i Lundø. Han lærte landbruget og over

tog i 1938 fødegaarden, der er paa 80 tdr. land.
Metha Brunsgaard gik i skole i Haasum. Hun uddannedes ved husgerning og var

beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene 11. A. l.g. 1)-I1. A. l.g.3).

ll.A.l.g.1)
Kristian Lundø Jakobsen er født den 16. november 1947 i Lundø.

Bosat: Lundø, Højslev.

Kristian Lundø Jakobsen gik i skole i Lundø. Han arbejdede ved landbruget hjem
me og aftjente fra 1967 til 1968 sin værnepligt i Viborg. Siden februar 1969 har han været i

lære som møbelsnedker paa Stoholm møbelfabrik.

ll.A. l.g.2) Niels Kjær Lundø Jakobsen er født den 9. oktober 1951 i Lundø.

ll.A. l.g.3) Aage Lundø Jakobsen er født den 5. oktober 1955 i Lundø.

ll.A.l.h.
Erna Jacobsen er født den 27. juli 1913 i Lundø. Hun blev gift den 9. oktober 1947 i Lundø med

Laurids Andreas Thimes Christiansen, der er født den 14. august 1912 i Hemmet som søn af

gaardejer Niels Christian Thimes Christiansen og hustru Kristine Jensen.
Bosat: Hemmet.

Erna Jacobsen gik i skole i Lundø. Hun lærte husgerning og arbejdede som husas

sistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Ry husholdningsskole.
Laurids Andreas Thimes Christiansen gik i skole i Hemmet. Han uddannedes ved

landbruget og arbejdede ved dette indtil 1964, hvorefter han blev foderstofuddeler i Hemmet.

ll.A.l.h.l) Niels Anker Thimes Christiansen er født den 22. april 1952 i Aabenraa.
II. A. l.h.2) Svend Lundø Thimes Christiansen er født den 22. april 1952 i Aabenraa.

lI.A.l.j.
Alfred Vagn Lundø Jacobsen er født den 30. juli 1915 i Lundø. Han blev gift den 25. april 1947

i Højslev med Anna Elisabeth Thomsen, der er født den 4. november 1926 i Staarup, Højslev

sogn.
Bosat: Staarup pr. Højslev.

Alfred Vagn Lundø Jacobsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget
og købte i 1947 en gaard i Staarup, som han siden har drevet.
Anna Elisabeth Thomsen gik i skole i Staarup. Hun arbejdede som husassistent
dels hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold paa Ollerup gymnastikhøjskole i 1946.

ll.A.l.j.l) Hanne Marie Lundø Jacobsen er født den 14. maj 1948 i Staarup, Højslev sogn.

II. A. 1. j.2) Thorkild Lundø Jacobsen er født den 28. februar 1950 i Staarup.
lI.A.l.j. 3) Tage Lundø Jacobsen er født den 23. december 1953 i Staarup.

lI.A.l.j.4) Carsten Lundø Jacobsen er født den 5. oktober 1964 i Staarup.

ll.A.l.k.
Nikolai Lundø Jakobsen er født den 12. marts 1919 i Lundø. Han blev gift den 6. april 1941
i Højslev med Emma Christensen, der er født den 1. december 1919 i Højslev som datter af

gaardejer Laurits Christensen og hustru Dagmar Paulsen.
Bosat: S.A. 26, Sdr. Omme.

Nikolai Lundø Jakobsen gik i skole i Lundø. Han udlærtes som snedker i 1940 i

Hald og havde desuden vinteren 1939-1940 et ophold paa Krabbesholm haandværkerskole .
Siden 1943 har han haft ansættelse som værkmester ved Statens Arbejdshus og Fængselsafdeling ved Sdr. Omme.

Emma Christensen gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget
som husassistent indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene 11. A. l.k. 1)-I1. A. l.k.3).

ll.A. l.k.l)

Bente Lundø Jakobsen er født den 5. februar 1943 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift

den 7. november 1965 i Sdr. Omme med Kaj Torben Pedersen, der er født den 3. juli 1937

i Vestervig som søn af frisørmester Chresten Pedersen og hustru Thora Jensine Pouline Niel

sen.

Bosat: Tjørnevej 16, Grindsted.
Bente Lundø Jakobsen gik i skole i Sdr. Omme og var desuden i 1958 elev paa Sun
deved ungdomsskole. En tid var hun husassistent,og fra 1959 til 1963 arbejdede hun som naad-

lerske paa en fabrik i Grindsted. Hun er nu beskæftiget paa Andels Svineslagteriet Midtjylland.

Kaj Torben Pedersen gik i skole i Vestervig. Han udlærtes som snedker i Hurup
i 1957 og aftjente 1957-1958 sin værnepligt i Randers samt i Tyskland. Han er nu beskæftiget

som værkfører paa Midtjysk Finercentral i Grindsted.

ll.A.l.k.2)

Karin Lundø Jakobsen er født den 17. juni 1948 i Sdr. Omme.
Bosat:

S.A.26, Sdr. Omme.

Karin Lundø Jakobsen er beskæftiget som typograf.

ll.A.l.k.3) Pia Lundø Jakobsen er født den 21. juni 1955 i Sdr. Omme.

11.A.2.
Maren Jensen er født den 4. januar 1880 i Sdr. Ørum, og hun døde ca. 1892.

I1.A.3.
Nicoline Jensen Kjær, der i 1906 fik navneændring fra Nicoline Jensen, er født den 4. april

1882 i Sdr. ørum, og hun døde i 1914 i Søby ved Højslev. Hun blev gift den 2. november

1900 i Ørum med Søren Christian Sørensen. Han er født den 25. september 1873 i Gammelstrup som søn af Søren Christensen og hustru Marie Pedersen, og han døde i 1958 i Søby.
Bosat: Søby pr. Højslev.

Søren Christian Sørensen lærte landbruget og aftjente 1892-1893 sin værnepligt,

hvor han hjemsendtes som korporal. 1894-1895 var han elev paa Jebjerg højskole, og efter
giftermaalet havde han først en ejendom i Vinkel og dernæst en i Fjordvang. 1 1907 købte han

gaarden Auflygaard i Søby, og denne drev han indtil sin død. - Søren Christian Sørensen

havde mange tillidshverv og var bl.a. i to perioder ca. 1913-1921 samt 1929-1933 medlem af

Kobberup sogneraad, ligesom han 1923-1931 var medlem af skolekommissionen og 1928-1935
af menighedsraadet. Ca. 1915 deltog han i oprettelsen af Højslev brugsforening, hvor han
valgtes til kasserer, og omkring 1920 var han med til at starte Skive Elværk.

1 ægteskabet er børnene 11. A.3.a.-11. A.S.f.

II.A.3.a.
Kirsten Marie Sørensen er født den 11. februar 1901 i Ørum, og hun døde den 16. februar

I960 i Selde. Hun blev gift den 2. november 1926 i Kobberup med Gotfred Nielsen, der er født
den 8. marts 1901 i Ajstrupgaard, Kobberup sogn, som søn af gaardejer Kristian Nielsen og
hustru Nielsine Marie Nielsen.

Bosat: Seide, Roslev.
Kirsten Marie Sørensen gik i skole i Røgind. Hun uddannedes ved husgerning og
var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold i 1922 paa Tommerup

højskole.
Gotfred Nielsen gik i skole i Røgind. Han lærte landbruget og var 1920-1921 elev
paa Tommerup højskole,ligesom han 1924-1925 havde et ophold paa Haslev landbrugsskole. I

1926 købte han en ejendom i Seide, som han siden har drevet .-Gotfred Nielsen har fra 1930

til 1965 været medlem af menighedsraadet i Seide, ligesom han i to perioder fra 1937 til 1950
og fra 1954 til 1962 har været medlem af sogneraadet, heraf 20 aar som kasserer for Seide -

Aasted kommune. Han har desuden været formand for Indre Missions Samfund i Seide i 38
aar.

ll.A.3.b.
Svend Skovgaard Sørensen er født den 15. november 1902 i Vinkel, Højslev sogn. Han blev

gift den 10. november 1935 i Vroue med Kirstine lvfe.rie Frederiksen, der er født den 23. april
1905 i Kjeldbjerg, Vroue sogn, som datter af gaardejer Ole Frederiksen og hustru Mariane

Madsen.
Bosat: Gamskær pr. Højslev.

Svend Skovgaard Sørensen gik i skole i Røgind. Han uddannedes ved landbruget
og købte sin nuhavende gaard i 1935, der er paa 30 tdr. land.

Kirstine Marie Frederiksen gik i skole i Kjeldbjerg. Hun lærte husgerning og
var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Vallekilde høj

skole i I926.
1 ægteskabet er børnene 11.A.3.b. 1)-II.A.3.b.4).

Il.A.3.b.l)

Flemming Skovgaard Sørensen er født den 26. juni 1936 i Gamskær, Kobberup sogn. Han
blev gift den 18. november 1961 i Kobberup med Ingrid Nørgaard, der er født den 1. april
I94I i Knudby, Taarup sogn, som datter af Hagbert Kristensen Nørgaard og hustru Kristiane

Pedersen.
Bosat: Birkevej 9, Nr. Søby pr. Højslev.
Flemming Skovgaard Sørensen gik i skole i Røgind. Han lærte landbruget og af

tjente 1957-1958 sin værnepligt i Aarhus, hvorefter han var paa landbrugsskole i Viborg.

1 6 aar arbejdede han ved fa. Højslev huse, og han er nu specialarbejder ved B.& O., Skive.
Ingrid Nørgaard gik i skole i Borup og havde desuden et ophold paa en ungdoms
skole i 1955. Hun var derefter beskæftiget som telefonist, først paa Glyngøre central samt

i Lund og dernæst paa Højslev central i 3 aar.

11. A.3.b. 1) a) Allan Skovgaard Sørensen er født den 20. april 1962 i Nr. Søby, Kobberup
sogn.

11.A.3.b. 1) b) Bente Skovgaard Sørensen er født den 13. august 1963 i Nr. Søby.

Il.A.3.b.2)
Mogens Skovgaard Sørensen er født den 2. april 1940 i Gamskær, Kobberup sogn. Han blev

gift den 4. januar 1964 i Højslev med Ebba .Kølhede, der er født den 23. maj 1942 i Vinkel,
Højslev sogn, som datter af gaardejer Niels Arne KølhedeBosat: Dommerby pr. Højslev.

Mogens Skovgaard Sørensen gik i skole i Røgind og var desuden 1955-1956 elev

paa Haubro ungdomsskole. Han arbejdede ved landbruget hjemme i 3 aar og stod derefter i
lære som snedker i Højslev. Sin værnepligt aftjente hanl962-1963 ved ingeniørregimentet i
Randers, og i 1965 etablerede han egen forretning i Dommerby, som han siden har drevet.

- Mogens Skovgaard Sørensen har været medlem af bestyrelsen for Røgind ungdomsforening,

og siden 1968 har han virket som brandfoged i Dommerby.
Ebba Kølhede gik i skole i Vinkel og var vinteren 1956-1957 elev paa Lægaardens

ungdomsskole. Efter at have arbejdet som husassistent nogle aar fik hun i I960 beskæftigelse

som syerske paa Asani i Viborg, hvor hun var i 6 aar.

ll.A.3.b.2) a) Brian Skovgaard Sørensen er født den 26. september 1966 i Dommerby.

ll.A.3.b.3)
Anna Mette Sørensen er født den 30. december 1942 i Gamskær, Kobberup sogn. Hun blev
gift den 6. august 1966 i Kobberup med Anders Damgaard Madsen, der er født den 29. sep

tember 1939 i Nannerup, Jebjerg sogn.

Bosat: Valmuevej 15, Resen pr. Skive.
Anna Mette Sørensen gik i skole i Røgind og var desuden i 1958 elev paa Lægaar
dens ungdomsskole. Hun lærte husgerning og arbejdede 2 aar som husassistent, hvorpaa hun

vinteren 1961-1962 havde et ophold paa Uldum højskole. Efter at have været beskæftiget 1 aar

som medhjælper i en børnehave gennemgik hun fra 1965 til 1967 uddannelse som børnehave

lærerinde paa et seminarium.

Anders Damgaard Madsen gik i skole i Dølby. 1 ca. ly aar arbejdede han ved land
bruget hjemme og stod derpaa i lære som snedker paa Højslev møbelfabrik. Han aftjente sin

værnepligt i I960, og efter at have arbejdet forskellige steder startede han i 1965 egen for
retning.

ll.A.3.b.3) a) Lene Madsen er født den 29. juli 1967 i Resen.

II. A.3.b.4)
Erik Skovgaard Sørensen er født den 13. august 194-6 i Gamskær, Kobberup sogn.

Bosat: Gamskær pr. Højslev.
Erik Skovgaard Sørensen er lærerstuderende.

II.A.3.C.

Maren Signe Sørensen er født den 9. december 1904 i Vinkel, Højslev sogn. Hun blev gift
den 2. december 1928 i Kobberup med Albert Sørensen, der er født den 26. marts 1901 i

Højslev som søn af tømrer Niels Sørensen og hustru Gertrud Marie Madsen.

Bosat: Viborgvej 12, Højslev st.

Maren Signe Sørensen gik i skole i Røgind. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet.
Albert Sørensen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som rebslager i Højslev og

aftjente i 1921 sin værnepligt i København. Samme aar startede han egen forretning i Højs-

lev, som han siden har drevet.
1 ægteskabet er børnene II.A.3.c. 1)-I1.A.3.C.4).

I1.A.3.C.1)
Villy Sørensen er født den 1. marts 1929 i Højslev. Han blev gift den 28. oktober 1950 i Ski
ve med Grete Engborg Jensen, der er født den 13. november 1927 i Skive som datter af Jen-

sine Magdalene Jensen.

Bosat: Skolevej 23, Højslev.
Villy Sørensen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som bager og arbejdede ved
faget ill aar, men maatte opgive paa grund af helbredet. Siden 1953 har han været beskæf

tiget paa Højslev teglværk.

Grete Engborg Jensen gik i skole i Skive. Hun arbejdede ved husgerning i 3 aar
og var derefter beskæftiget nogle aar som ekspeditrice i en slagterforretning.
11. A.3. c. 1) a) Leif Engborg Sørensen er født den 11. juli 1952 i Højslev.

11.A.3.C.1) b) Jan Engborg Sørensen er født den 12. juni 1954 i Højslev.

11.A.3.C.1) c) Lone Engborg Sørensen er født den 1. november 1956 i Højslev.

I1.A.3.C.2)

Kaj Sørensen er født den 18. juli 1930 i Højslev. Han blev gift den 9. september 1951 i Høj

bjerg med Ellen Margrethe Mathiasen, der er født den 9. september 1929 i Viby J. som dat
ter af billedskærer Niels Christian Mathiasen og hustru Jenny Nielsen.
Bosat: Elverdalsvej 42, Højbjerg.

Kaj Sørensen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som møbelsnedker paa Højslev

møbelfabrik og fortsatte her som svend 1 aar. Sin værnepligt aftjente han i Nymindegab samt

i Vejle, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse i ingeniør- og entreprenørfirmaet E. S pliid
Pedersen, Højbjerg, hvor han stadig er beskæftiget.

Ellen Margrethe Mathiasen gik i skole i Viby J. Hun var husassistent i 1 aar og

lærte derpaa at sy. En tid var hun beskæftiget paa en systue og senere havde hun i en perio

de selvstændig virksomhed. Efter giftermaalet har hun i et par aar arbejdet paa en systue.
ll.A. 3. c. 2) a) Bente Sørensen er født den 17. august 1954 i Aarhus.

ll.A. 3. c. 2) b) Inge Sørensen er født den 13. april 1958 i Aarhus.

ll.A.3.c.3)

Elly Sørensen er født den 19. marts 1934 i Højslev. Hun blev gift den 7- juni 1954 i Højslev

med Henning Bech Christensen, der er født den 27. september 1926 i Odder som søn af Ej

ler Christensen og hustru Marie Birgitte Elisabeth Eskerod Sørensen.
Bosat: Viborgvej 12, Højslev St.

Elly Sørensen er damefrisør, og Henning Bech Christensen er serigraf.
ll.A. 3. c. 3) a) Torben Bech Christensen er født den 25. november 1955 i Højslev.
ll.A. 3. c. 3) b) Carsten Bech Christensen er født den 28. april 1959 i Højslev.

ll.A. 3. c. 3) c) Jannie Bech Christensen er født den 8. maj 1964 i Højslev.
ll.A. 3. c. 3) d) Lotte Bech Christensen er født den 27. juli 1968 i Højslev.

ll.A.3.c.4)

Karen Marie Sørensen er født den 4. april 1943 i Højslev. Hun blev gift den 16. november
1963 i Skive med Preben Frede Sørensen, der er født den 22. december 1938 i Skive som
søn af børstenbinder Peter Sørensen og hustru Ester Rosalie Andersen.

Bosat: Kløvervej 14, Dommerby pr. Højslev.
Karen Marie Sørensen gik i skole i 7 aar og var desuden i 1959 elev paa Salling

ungdomsskole. Hun var ekspeditrice 4 aar i en viktualieforretning og dernæst 5 aar i en slag
terforretning i Skive.
Preben Frede Sørensen gik i skole i 8 aar og kom i 1955 i lære som møbelpolstrer.

Han udlærtes i 1959 og aftjente fra 1959-1960 sin værnepligt. Han har siden været beskæftiget

som møbelpolstrer i Skive.
ll.A. 3. c. 4) a) Peter Sørensen er født den 24. februar 1965 i Skive.
ll.A. 3. c. 4) b) Mette Sørensen er født den 18. december 1968 i Skive.

II.A.3-d.

Mary Sørensen er født den 18. oktober 1906 i Skive.
Bosat: Søndergade 4, Skive.
Mary Sørensen gik i skole i Røgind. Hun lærte husgerning og var beskæftiget
som husassistent paa forskellige gaarde. Fra 1942 til 1968 var hun husmoder i menigheds
huset Melleruplund, hvorefter hun blev pensioneret og flyttede til Skive.

ll.A.3.e.
Esther Kristine Sørensen er født den 22. oktober 1909 i Søby, Kobberup sogn. Hun blev gift
den 2. november 1931 i Kobberup med Oskar Andersen, der er født den 5. marts 1901 i Ta-

stum, Kobberup sogn, som søn af smedemester Lars Andersen og hustru Inger Marie Peter

sen.
Bosat: Tastum pr. Stoholm.
Esther Kristine Sørensen gik i skole i Røgind. Hun uddannedes ved husgerning

og var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Uldum høj

skole i 1931.
Oskar Andersen gik i skole i Tastum. Han kom i smedelære hos sin fader og ud
lærtes i I919. Efter at have arbejdet som svend i nogle aar samt at have været elev paa Krab

besholm haandværkerskole i 1923 overtog han i 1933 sin faders smedeforretning, som han

siden har drevet.
1 ægteskabet er børnene 11.A.3.e. 1)-11.A.3.e.3).

II.A.3.e.l)
Rita Andersen er født den 30. april 1933 i Tastum, Kobberup sogn. Hun er gift med Eigil

Laursen, der er landmand.

Bosat: Staarup, Højslev.

ll.A.3.e.2)
Paul Erik Andersen er født den 22. juli 1935 i Tastum, Kobberup sogn. Han blev gift den 7.

december 1963 i Kobberup med Birgit Kristensen, der er født den 14. maj 1935 i Tastum,
Kobberup sogn, som datter af uddeler Ludvig Kristensen og hustru Ingefred Jørgensen.
Bosat: Lupinvej 26, Odense.

Paul Erik Andersen gik i skole i Tastum og var vinteren 1951-1952 elev paa Jebjerg ungdomsskole. Han udlærtes som smed hos sin fader i 1954 og aftjente fra 1955 til 1956

sin værnepligt i Karup. Efter at have haft et ophold paa Brandbjerg haandværkerskole 19571958 blev han optaget paa Odense teknikum, hvor han i 1961 bestod ingeniøreksamen. Han vir

ker nu som lærer paa Odense teknikum.
Birgit Kristensen gik i skole i Tastum. Hun udlærtes hos faderen i Tastum brugs

forening i 1956 og havde derefter plads paa Sjælland samt i Skive. En tid havde hun ansættelse

som kontorassistent ved DSB i Aarhus, og hun var derpaa beskæftiget i et forsikringsselskab.

11. A. 3.e.2) a) Lars Andersen er født den 20. juni 1964 i Viby J.
H.A.3.e.2) b) Charlotte Andersen er født den 5. april 1967 i Odense.

H.A.3.e.3)
Bodil Andersen er født den 30. november 1939 i Tastum, Kobberup sogn.
Bosat: Marselis Boulevard 30 , Aarhus C.
Bodil Andersen gik i skole i Tastum, Stoholm samt i Viborg, hvorfra hun i 1959
bestod studentereksamen. Senere tog hun tresproglig korrespondenteksamen, og hun virker

nu som korrespondent i Aarhus.

II.A.3.f.
Johanne Sørensen er født den 22. september 1911 i Søby, Kobberup sogn. Hun blev gift den

15. februar 1935 i Kobberup med Viggo Mogensen, der er født den 24. juli 1907 i Vejby som
søn af landmand Andreas Mogensen og hustru Ane Jensen.

Bosat: Odd en se pr. Balling.
Johanne Sørensen gik i skole i Røgind.

Hun lærte husgerning og var beskæftiget

som husassistent indtil giftermaalet.

Viggo Mogensen gik i skole i Vejby. Han lærte landbruget og arbejdede ved dette
indtil 1930, hvorefter han drev selvstændig vognmandsforretning i Hundborg i 5 aar. I 1935

flyttede han til Oddense, hvor han siden har været vognmand.

1 ægteskabet er sønnen H.A.3.f.l).

ll.A.3.f.l)
Bent Mogensen er født den 19. maj 1935 i Oddense. Han blev gift den 17.. juli I960 i Skive

med Kanne Mortensen, der er født den 30. december 1938 i Skive som datter af Niels Mor
tensen og hustru Ella.

Bosat: Fredensgade 7, Skive.
Bent Mogensen gik i skole i Oddense. Han arbejdede ved landbruget til sit 18.aar

og fik derefter arbejde som lastbilchauffør hos vognmand Aage Nielsen, Harre. Sin værnepligt
aftjente han 1955-1956 ved Jyske Trainregiment i Esbjerg, og siden hjemsendelsen har han

været beskæftiget som chauffør hos Ove Arkil A/S, Skive.
Kanne Mortensen gik i skole i Skive. I 2 aar hjalp hun sin fader, som var brød

kusk, og hun var derefter beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
ll.A.3.f.l) a) Lone Mogensen er født den 4. august 1961 i Skive.

ll.A.3.f.l) b) Grete Mogensen er født den 15. maj 1963 i Skive.

II.A.4.
Jens Kjær er født den 14.februar 1884 i Sdr. Ørum,og han døde den 3.maj 1953 i Fresno, Cali

fornien. Han blev gift den 15. december 1906 i Fresno med Karen Kristine Jensen, der er
født den 25. februar 1884 i Skive, som datter af Niels Jensen og hustru Edele Christensen.
Bosat: Manning Garden 2113 E. Manning Avenue, Fresno, Californien. Tidl.adr. :

6584 So Walnut Avenue, Fresno, Californien.

Jens Kjær gik i skole i Ørum. Han udvandrede i 1903 til Fresno i Californien,

hvor der boede mange andre danskej deriblandt personlige venner. Efter giftermaalet i 1906
købte han en farm,som han gennem aarene drev saa dygtigt, at han blev kendt paa hele egnen
for sin store foretagsomhed og ærlighed. Et af højdepunkterne i hans liv var et besøg hos

familien i Danmark i 1947. - Jens Kjær var medlem af den danske klub Dania i Fresno indtil
sin død.

Karen Kristine Jensen udvandrede sammen med sine forældre til Fresno i 1892.

Hun gik i skole i Fresno og hjalp derefter forældrene hjemme, og efter giftermaalet deltog
hun flittigt i arbejdet med farmen. 2 gange rejste hun til Danmark, første gang sammen med

sin mand i 1947 og anden gang i 1967. I september 1969 blev hun syg, og hun har nu taget
ophold paa et hvilehjem.

I ægteskabet er børnene II.A.4.a.-II. A.4.f.

II. A.4.a.

Edna Marie Kjær er født den 9. august 1909 i Fresno, Californien. Hun blev gift den 15. maj
1928 i Fresno med Oscar Aksel Jensen, der er født den 11. oktober 1907 i Fresno, som søn

af Christian Marius Jensen og hustru Maja Knudsen.

Bosat: 3824 Sumter Drive, Bakersfield, Californien.
Edna Marie Kjær gik i skole i Fresno. Hun er dame skrædder inde.
Oscar Aksel Jensen gik i skole i Fresno og arbejdede før giftermaalet paa et dansk

mejeri. 1 1937 flyttede han til Bakersfield,og de sidste 32 aar har han været beskæftiget paa

et mejeri , hvor han er i salgsafdelingen.
1 ægteskabet er børnene II.A.4.a. 1)-I1.A.4.a.2).

Il.A.4.a.l)
Charles Richard Jensen er født den 1. december 1930 i Fresno, Californien. Han blev gift

den 3. marts 1956 i Las Vegas, Nevada, med Elizabeth Ann Ross, der er født den 10. maj
1935 i Los Angeles, Californien.
Bosat: 2212 Westhaven Drive, Bakersfield, Californien.

Charles Richard Jensen er repræsentant.
ll.A.4.a.l) a) Jim Chriss Jensen er født den 5. maj 1958 i Bakersfield, Californien.

11. A.4.a. 1) b) Kellé Ann Jensen er født den 25. januar I960 i Bakersfield.

11. A.4.a. 2)
Raymond Allen Jensen er født den 5. august 1932 i Fresno, Californien. Han blev gift den 20.

januar 1956 i Bakersfield med Alice Joan Dunn, der er født den 30. november 1935 i Bakers
field.

Bosat: 3916 Raider Drive, Bakersfield, Californien.
Raymond Allen Jensen er beskæftiget ved United Parcel Service.

11. A.4.a.2) a) Eric Miles Jensen er født den 11. august 1956 i Bakersfield, Californien.

II. A.4.a.2) b) Vic Allen Jensen er født den 22. januar 1959 i Bakersfield.

II. A.4.a.2) c) Kirk Ray Jensen er født den 19. januar 1961 i Bakersfield.

ll.A.4.b.

Erna Kristine Kjær er født den 2. juli 1911 i Fresno, Californien. Hun blev gift første gang
den 11. februar 1935 i San Mateo, Californien, med Joseph Christ, der er født den 25. de

cember 1902 i Vallijo, Californien. Ægteskabet blev opløst i 1957 og Erna Kristine Kjær

blev derpaa gift anden gang den 16. oktober 1957 i Las Vegas, Nevada, med Louis Capurro,
der er født den 25. juli 1909 i Truckee, Californien.

Bosat: 2824 Hawthorne Avenue, Bakersfield, Californien.

Joseph Christ er forretningsbestyrer.

I første ægteskab er sønnen Il.A.4.b.l).

Il.A.4.b.l)
James Donald Christ er født den 17. april 1936 i Oakland, Californien. Han blev gift den 26.

juli 1958 i Concord, Californien, med Sharon Janzow, der er født den 19. august 1939.
Bosat: 236 Elaine Drive, Pleasant Hill, Californien.
ll.A.4.b.l) a) Jennifer Lynn Christ er født den 7. april I960 i Oakland, Californien.

Il.A.4.b.l) b) James Donald Christ er født den 7. september 1962 i Concord.
11. A. 4. b. 1) c) Suzanne Marie Christ er født den 31. januar 1964 i Concord.

11.A.4.c.
Viola Alma Kjær er født den 4. august 1913 i Fresno, Californien. Hun blev gift den 5. okto

ber 1930 i Fresno med Olaf Edward Jensen. Han er født den 7. oktober 1909 i Fresno, og
han er afgaaet ved døden.
Bosat: 10195 E. Bullard Avenue, Clovis, Californien.

1 ægteskabet er børnene 11. A. 4. c . 1)-11. A. 4. c. 2).

11.A.4.c.1)

Marilyn Lorraine Jensen er født den 30. januar 1931 i Fresno, Californien. Hun blev gift den
2. september 1949 i Fresno med Melvin Norwood, der er født den 31. marts 1927 i San Fer

nando, Californien.
Bosat: 10195 E. Bullard Avenue, Clovis, Californien.

11.A.4.C.1) a) Lou Steven Norwood er født den 10. marts 1952 i Fresno, Californien.
11.A.4.C.1) b) Mark Leslie Norwood er født den 26. november 1954 i Fresno.

II.A.4.c.2)

Arlene Elaine Jensen er født den 10. februar 1934 i Fresno, Californien. Hun blev gift den

9. oktober 1954 i Fresno med Charles Riggin, der er født den 20. november 1936 i Fresno.

Bosat: 3487 E. Sussex Way, Fresno, Californien.
11. A.4. c.2) a) Leslie Ann Riggin er født den 5. maj 1956 i Fresno.
11.A.4.c.2) b) Kari Lynn Riggin er født den 7. juni 1958 i Fresno.

ll.A.4.d.
Arthur Richard Kjær er født den 10. august 1915 i Fresno, Californien. Han blev gift den

29. august 1936 i Los Angeles, Californien, med Marjorie Mae Miller, der er født den 10. maj

I9I6 i Brawley, Californien.
Bosat: 4535 E. Illinois St. Fresno, Californien.
Arthur Richard Kjær er beskæftiget ved Santa Fé jernbanen.

1 ægteskabet er børnene 11.A.4.d. 1)-11.A.4.d.3).

ll.A.4.d.l)
Arthur Richard Kjær Jr. er født den 18. juni 1938 i Fresno, Californien.

ll.A.4.d.2)
Curtis Meller Kjær er født den 13. juni 1941 i Fresno, Californien. Han blev gift den 8.april

1967 i Carson City,Nevada,med Joyce Christensen, der er født den 23.august 1941.
Bosat: Fresno, Californien.

ll.A.4.d.3)
James Leroy Kjær er født den 15. februar 1944 i Fresno, Californien.Han blev gift den 25.
marts 1963 i Fresno med Pamela Ann Wingate, der er født den 23.marts 1947 i Portland,Oregon.

Bosat: Fresno, Californien.

11. A.4.d. 3) a) Richard Lonny Kjær er født den 17. juli 1964 i Moses Lake, Washington.

ll.A.4.d.3) b)James Alan Kjær er født den 29. december 1965 i Moses Lake.
Il.A.4.e.

James Carlton Kjær er født den 17. september 1917 i Fresno, Californien. Han blev gift den
24. maj 1940 i Las Vegas, Nevada, med Edwina Puryear, men ægteskabet blev opløst i 1958.
Han giftede sig derpaa anden gang den 13.maj I960 i Carson City,Nevada, med Maybell Todd,

der er født den 23. oktober 1917 i Texas.
Bosat: 4936 Sooner Avenue, Fresno, Californien.

James Carlton Kjær er renseriejer.
1 1. ægteskab er sønnen II.A.4.e. 1).

ll.A.4.e.l)

James Stanley Kjær er født den 15. november 1946 i Fresno, Californien. Han blev gift den

26. juli 1969 i Carmel, Californien, med Pamela Grace Hayes.
Bosat: 2248 W. Princeton Avenue, Fresno, Californien.

H.A.4.f.
Norman Niel Kjær er født den 10. juli 1920 i Fresno, Californien. Han blev gift den 30.maj
1948 i Las Vegas, Nevada, med Alyce Stronghart, der er født i Canada.
Bosat: 6518 So. Walnut Avenue, Fresno, Californien.

Norman Niel Kjær er ingeniør ved Santa Fé jernbanen.

ll.A.4.f.l) Karen Lynn Kjær er født den 8. maj 1951 i Berkley, Californien.
II. A.4.f.2) Norman Niel Kjær Jr. er født den 5. februar 1953 i Fresno, Californien.

II.A.5.
Kristine Marie Jensen Kjær, der i 1906 fik navneændring fra Kristine Marie Jensen, er født

den 27. maj 1886 i Ørum,og hun døde den 27.februar 1952 i Oddense.Hun blev gift den 28. juli
1910 i Ørum med Anders Peder Nielsen.Han er født den 20. januar 1888 i Rind, og han døde

den 11. april 1966 i Oddense..
Bosat: Oddense pr. Balling.
Kristine Marie Jensen Kjær gik i skole i Ørum.Hun overtog som 14-aarig husførel
sen hjemme, paa grund af moderens tidlige død, og var beskæftiget her indtil giftermaalet.
Anders Peder Nielsen gik i skole i Nr. Rind. Han uddannedes som herregaards-

gartner paa herregaarden Strandet ved Ørum og tjente derefter paa forskellige herregaarde.
Sin værnepligt aftjente han ved Infanteriet i Viborg, og han var desuden soldat i sikringsstyr

ken under 1. verdenskrig.

1 1933 startede han eget gartneri i Oddense, som han drev indtil

1941, da det overtoges af sønnen Kresten.

I ægteskabet er børnene 11.A.5.a.-11.A.5.d.

II.A.5.a.

Kirsten Wry Nielsen er født den 18. marts 1912 i Herning. Hun blev gift den 29. september
1931 i Grinderslev med Niels Kristian Jensen, der er født den 27. marts 1905 i Rødding som
søn af landmand Karl Jensen og hustru Anna Kirstine Kristiansen.

Bosat: Oddense pr. Balling.

Kirsten Mary Nielsen gik i skole i Resen, Højslev samt i Skive. Hun lærte hus

gerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.

Niels Kristian Jensen gik i skole i Rødding og i Seide. Han arbejdede ved land

bruget indtil I93I og havde derefter forskelligt arbejde.
I ægteskabet er børnene II.A.5.a. 1)-II.A.5.a.9).

II.A.5.a.l)

Anna Kristine Jensen er født den 4. januar 1932 i Rønbjerg. Hun blev gift den 25. september
I95I i Oddense med Peter BIaabjerg Jørgensen, der er født den 22. juli 1925 i Risum, Aasted

sogn, som søn af arbejdsmand Peter Kristian Kanstrup Jørgensen og hustru Ingeborg Peter

sen.
Bosat: Oddense pr. Balling.

Anna Kristine Jensen gik i skole i Oddense. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet. Hun arbejder nu paa en møbelfabrik i Oddense.

Peter BIaabjerg Jørgensen gik i skole i Torum. Han lærte landbruget og arbejde
de ved dette indtil ca. 1951, afbrudt af soldatertjeneste i England 1946-1948,hvor han var

udstationeret i Italien, Ægypten og Israel. Siden 1951 har han været beskæftiget som chauf

før i Oddense. - Peter BIaabjerg Jørgensen er formand for fagforeningen i Oddense samt med
lem af sogneraadet.

ll.A.5.a.l) a) Ketty BIaabjerg Jørgensen er født den 18. februar 1953 i Oddense.

II. A.5.a. 1) b) Vera BIaabjerg Jørgensen er født den 22. februar 1955 i Oddense.
II.A.5.a.l) c) Aase BIaabjerg Jørgensen er født den 1. september 1956 i Oddense.
II. A.5.a. 1) d) Allan BIaabjerg Jørgensen er født den 25. marts 1958 i Oddense.

II.A.5.a.2)

Erna Jensine Jensen er født den 25. marts 1933 i Oddense. Hun blev gift den 29. september
I956 i Otting med Knud Guttorm Andersen, der er født den 24. november 1932 i Almtoft, Hø
rup sogn, som søn af slagtermester Harald Guttorm Andersen og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Østtoften 12, Toftegaardsparken, Egaa.

Erna Jensine Jensen gik i skole i Oddense. Hun lærte husgerning og arbejdede som

husassistent i 6 aar. Efter at have været beskæftiget paa et kontor i li aar blev hun ekspedi
trice, og hun arbejder nu som saadan i ægteparrets slagterforretning.

Knud Guttorm Andersen gik i skole i Kjellerup. Han udlærtes som slagter i 1953

i Kjellerup og aftjente sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland
1953-1954. Fra 1956 til 1961 havde han slagterforretning i Jerichausgade, og han driver nu
forretning i Jægergaardsgade og i Frederiksalle i Aarhus.

ll.A.5.a.2) a) Pia Guttorm Andersen er født den 27.december 1957 i -Aarhus.
11. A.5.a.2) b) Lene Guttorm Andersen er født den 31. maj 1959 i Aarhus.

Il.A.5.a.2) c) Jane Guttorm Andersen er født den 5. december 1963 i Aarhus.

ll.A.5.a.3)
Esther Marie Jensen er født den 3. maj 1934 i Oddense. Hun blev gift med Henning Nielsen
Mortensen, der er født i Nissum, Aasted sogn, som søn af Thorvald Mortensen og hustru

Anna Katrine Nielsen.

Bosat: Søby pr. Højslev.
Esther Marie Jensen gik i skole i Oddense. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget ved dette indtil giftermaalet.

Henning Nielsen Mortensen gik i skole i Aasted. Han arbejdede ved landbruget
og købte i 1958 et s tat s hu s mand s brug, som han stadig driver.
H.A.5.a.3) a) Jytte Mortensen er født den 29. marts 1954 paa Skive sygehus.

II. A.5.a.3) b) Jørgen Mortensen er født den 3. oktober 1955 i Frammerslev, Oddense sogn.
II. A.5.a.3) c) Jens Ole Mortensen er født den 13. december 1956 i Frammerslev.
H.A.5.a.3) d) Egon Mortensen er født den 8. april 1966 paa Skive sygehus.

ll.A.5.a.4)
Ernst Kjær Jensen er født den 3. september 1935 i Oddense.

Bosat: Oddense pr. Balling.

Ernst Kjær Jensen gik i skole i Oddense. Han arbejdede ved landbruget indtil 1964,
afbrudt af et ophold paa Idrætshøjskolen i Sønderborg 1953-1954, hvor han uddannedes som

idrætsleder, samt af et ophold paa Krabbesholm udvidede højskole 1960-1961. Siden 1964 har
han været beskæftiget paa Bang & Olufsens radiofabrik i Skive. - Ernst Kjær Jensen er for

mand for idrætsforeningen samt medlem af ungdomsforeningens bestyrelse i Oddense.

Il.A.5.a.5)

Inga Elise Jensen er født den 3. marts 1937 i Oddense. Hun blev gift den 26. marts 1959 i

Oddense med Hans Brahe Nielsen, der er født den 20. juni 1933 i Ejby paa Fyn som søn af
husmand August Marius Nielsen og hustru Kristiane Amalie Piesner.
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Bosat: Falkoner Allé 67 y København F.

Inga Elise Jensen er kontorassistent,og Hans Brahe Nielsen er lagerchef.
ll.A.5.a.5) a) Hans August Brahe Nielsen er født den 3. december I960 i København.

11. A. 5. a. 6)

Nanna Irene Jensen er født den 16. juli 1938 i Oddense. Hun blev gift den 14. december 1958
i Oddense med Johannes Heinrich Pauls, der er født den 22. maj 1937 i Bredstedt som søn af

arbejdsmand Christian Ferdinant Pauls og hustru Margrete Jensen.
Bosat: Hjerk pr. Roslev.

Nanna Irene Jensen gik i skole i Oddense. Hun lærte husgerning og var beskæf

tiget som husassistent indtil giftermaalet.
Johannes Heinrich Pauls gik i skole i Bredstedt, hvor han undervistes paa tysk og
dansk, og han var desuden 1950-1951 elev paa Rens ungdomsskole. Han udlærtes som murer

i Oddense i 1958 og havde derpaa vinteren 1958-1959 et ophold paa haand værker skolen i
Sønderborg. Siden 1967 har han drevet egen forretning i Oddense.

ll.A.5.a.6) a) Kjeld Pauls er født den 11. juli 1955 i Skive.
II.A.5.a.6) b) Christian Pauls er født den 12. maj 1959 i Skive.
H.A.5.a.6) c) Søren Pauls er født den 26. februar 1962 i Hjerk.

II.A.5.a.6) d) Arne Pauls er født den 22. juni 1965 i Hjerk.

ll.A.5.a.6) e) Torben Pauls er født den 28. august 1968 i Hjerk.

ll.A.5.a.7)
Anders Peter Jensen er født den 20. marts 1940 i Oddense. Han blev gift den 23. marts 1963
i Hornslet med Ketty Simonsen, der er født den 22. april 1940 i Knebel som datter af boels
mand Frede Verner Simonsen og hustru Anna Sørensen.

Bosat: Lollandsgade 4, Aarhus C.
Anders Peter Jensen gik i skole i Oddense. Han udlærtes som klejnsmed i 1959 og
aftjente 1959-1960 sin værnepligt i Randers. Vinteren 1961-1962 var han elev paa Roskilde

højskole, og han har siden været beskæftiget i ingeniørfirmaet Bardram Luft-Teknik i Aar

hus. - Anders Peter Jensen er kasserer for fagforeningsklubben 31.
Ketty Simonsen gik i skole i Brandstrup. Hun uddannedes ved husgerning og var
beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.

II. A. 5.a. 7) a) Annette Jensen er født den 2. august 1964 i Aarhus.

II. A.5.a. 7) b) Henrik Jensen er født den 15. august 1967 i Aarhus.

II.A.5.a.8)
Edith Johanne Jensen er født den 6. maj 1942 i.Oddense. Hun blev gift den 19. maj 1962 i Od-

dense med Hans Henning Womb, der er født den 8. marts 1938 i Bodilsker som søn af land

mand Hans Peter Womb og hustru Mary Lusia Lassen.
Bosat: Øster-Marie, Bornholm.

Edith Johanne Jensen

lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede som hus

assistent indtil giftermaalet, afbrudt af 3 maaneders beskæftigelse paa fabrik.
Hans Henning Womb lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1962 den 34
tdr. land store gaard Aftenly i Øster-Marie, som han siden har drevet.

ll.A.5.a.8) a) Helle Womb er født den 1. oktober 1963 i Øster-Marie.
II.A.5.a.8) b) Birthe Womb er født den 17. juni 1967 i Øster-Marie.

ll.A.5.a.9)

Karl Kristian Jensen er født den 3. oktober 1943 i Oddense. Han blev gift den 29. december
1968 i Grinderslev med Grethe Sørensen, der er født den 2. juni 1947 i Grinderslev som
datter af landmand Sigurd Sørensen og hustru Kamma Jørgensen.

Bosat: Lærkevej 14, Skive.
Karl Kristian Jensen gik i skole i Oddense. Han aftjente sin værnepligt i Hol
stebro samt i Oksbøl 1962-1964,og efter 1 aar ved landbruget blev han jord- og betonarbej

der .

Grethe Sørensen gik i Grinderslev-Breum skole, hvorfra hun tog realeksamen i
1964. Hun gennemgik uddannelse som teknisk assistent paa Teknisk Skole i Viborg, hvor hun
bestod eksamen i 1967.

ll.A.5.b.
Ebba Nikoline Nielsen er født den 18. januar 1915 i Herning. Hun blev gift den 11. marts
1941 i Oddense med Harald Jensen, der er født den 28. marts 1912 i Otting som søn af land

mand Karl Jensen og hustru Anna Kirstine Kristiansen.
Bosat: Dortheavej 4, Vinde, Skive.
Ebba Nikoline Nielsen gik i skole i Højslev samt i Mogenstrup. Hun lærte husger

ning og arbejdede som husassistent indtil giftermaalet.
Harald Jensen gik i skole i Oddense. Han lærte landbruget og overtog i 1941 en

ejendom i Husby, som han havde i 3 aar, hvorefter han i 1944 købte en gaard i Otting paa 18
tdr. land. Denne drev han indtil 1965, og han har siden været beskæftiget paa Vinde møbel
fabrik.

I ægteskabet er børnene II. A. 5. b. 1)-11. A. 5. b. 3).

II.A.5.b.1)
Lilly Krestine Afarie Jensen er født den 18. maj 1942 i Husby. Hun blev gift den 4. juni 1966

i Brabrand med Chresten Østergaard, der er født den 27. august 1934 i Nannerup, Jebjerg

sogn, som søn af gaardejer Jens Østergaard og hustru Dothea Foged.

Bosat: Bostrup pr. Jebjerg.
Lilly Krestine Marie Jensen gik i skole i Oddense og var desuden sommeren 1957
elev paa Salling ungdomsskole. Vinteren 1960-1961 var hun paa sygeplejehøjskole i Thy,og

hun gennemgik derpaa uddannelse som sygeplejerske paa Centralsygehuset i Viborg, hvor hun

bestod eksamen i 1964. 1 3 aar virkede hun nu som sygeplejerske, først 1 aar i Glostrup og
derefter 2 aar i Skive.
Chresten Østergaard gik i skole i Dølby samt i Skive og var desuden elev paa Sal

ling ungdomsskole. Han uddannedes ved landbruget og havde vinteren 1955-1956 et ophold
paa Dalum landbrugsskole. 1 1958 forpagtede han en gaard paa 87 tdr. land, og i 1965 købte

han derpaa denne.
lI.A.5.b.l) a) Jens Østergaard er født den 23. august 1967 i Skive.

II.A.5.b.2)

Vagn Aage Jensen er født den 17. oktober 1944 i Oddense.
Bosat: Resenlund, Skive.

Vagn Aage Jensen gik i skole i Oddense og var desuden i 1961 elev paa Jebjerg ung
domsskole. Han arbejdede ved landbruget til 1962 og gennemgik derefter uddannelse som plejer

paa Resenlund. Fra 1966 til 1967 aftjente han sin værnepligt i København, og han har siden
været beskæftiget som plejer paa Resenlund.

II.A.5.b.3)
Aksel Kjær Jensen er født den 20. august 1951 i Otting.

Han er i tømrerlære.

ll.A.5.c.

Kresten Kjær Nielsen er født den 12. juni 1917 i Aasted. Han blev gift den 24. marts 1942 i
Seide med Dorthe Hansen, der er født den 3. oktober 1914 i Seide som datter af gaardejer

Kresten Hansen og hustru Marie Mikkelsen.
Bosat: Oddense pr. Balling.
Kresten Kjær Nielsen gik i skole i Højslev samt i Mogenstrup. Han udlærtes som

gartner hos sin fader i 1934 og aftjente i 1938 sin værnepligt i Aarhus. 1 1941 overtog han
faderens gartneri i Oddense, som han siden har drevet.

Dorthe Hansen gik i skole i Selde. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved
dette indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene II. A.5.c. 1)-11. A.5.C.3)«

11.A.5.c. 1)

Else Marie Kjær Nielsen er født den 19. april 1945 i Oddense. Hun blev gift den 18. novem

ber 1966 i Oddense med Gert Bilstrup Jensen, der er født den 29. april 1942 i Grønderup,
Sæby sogn, som søn af landmand Jens Bilstrup Jensen og hustru Bodil Hansen Vestergaard.

Bosat: Margrethe vej 19, Vinde, Skive.
Else IvfcLrie Kjær Nielsen gik i skole i Oddense samt i Roslev, hvorfra hun bestod

realeksamen. Hun arbejdede 1 aar ved husgerning og gennemgik derefter uddannelse i kon
torfaget paa Skive Venstreblad, hvor hun udlærtes i 1965. Hun er nu ansat i Salling bank i

Skive.
Gert Bilstrup Jensen gik i skole i Sæby. Han arbejdede 3 aar ved landbruget og
kom derpaa i smedelære i Oddense, hvor han udlærtes i 1964. Sin værnepligt aftjente han

samme aar ved civilforsvaret i Thisted , og efter at have arbejdet 1 aar i sin tidligere lære

plads i Oddense samt 1 aar ved Colas Vejmateriale,

er han nu ansat i Metallic Trykstøberi

A/S, Skive, som maskinarbejder.

11. A. 5. c. 1) a) Bente Bilstrup Jensen er født den 20. juli 1968 i Skive.

II.A.5.c.2)
Ellen Kristine Kjær Nielsen er født den 12. oktober 1946 i Oddense.

Bosat: Grønnegade 6, , Herning.
Ellen Kristine Kjær Nielsen gik i skole i Oddense samt i Roslev, hvorfra hun i
1964 tog realeksamen. 1 1967 bestod hun studentereksamen fra Viborg katedralskole, og ef

ter et aars ophold i U.S.A, som au-pair pige paabegyndte hun i 1968 den 3-aarige uddannelse

som hospitalslaborant paa Herning centralsygehus.

11.A.5.c.3)
Svend Erik Kjær Nielsen er født den 6. december 1948 i Oddense.
Bosat: Lundbyesgade 7, st., Aarhus C.
Svend Erik Kjær Nielsen gik i skole i Oddense, Roslev samt Viborg, hvor han i

1968 bestod studentereksamen. Han læser nu til cand. mag. paa Aarhus universitet.

ll.A.5.d.

Niels Kjær Nielsen er født den 15. september 1923 i Højslev. Han blev gift den 29. septem
ber 1946 i Villersø med Inge Torp Nielsen, der er født den 17. april 1925 i Dalstrup, Viller-

sø sogn, som datter af Søren Andreas Nielsen og hustru Karen Petrea Pedersen.

Bosat: Dalstrup, Grenaa.
Niels Kjær Nielsen gik i skole i Oddense. Han arbejdede ved landbruget indtil 1946,

afbrudt af 1 aar som murerlærling samt af militærtjeneste 1945-1946 i Aarhus. Efter at have
været hospitalsarbejder 1 aars tid gennemgik han uddannelse som plejer paa Risskov, og han
er nu tjenestgørende ved beskæftigelsesterapien paa Dalstrup plejehjem.

Inge Torp Nielsen gik i skole i Villersø. Hun uddannedes ved husgerning og var

beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene II.A.5.d. 1)-II.A.5.d.2).

II.A.5.d.l)

Bjarne Torp Kjær Nielsen er født den 14. april 1947 i Dalstrup, Villersø sogn.

Bosat: Dalstrup pr. Grenaa.

Bjarne Torp Kjær Nielsen gik i skole i Villersø og Nørre Djurs forberedelses
skole. 1 5 aar var han beskæftiget paa en servicestation og i 1967 blev han indkaldt til mili

tærtjeneste i Aarhus, hvor han fortsatte tjenesten og nu er konstabel.

ll.A.5.d.2)
Mogens Torp Kjær Nielsen er født den 24. november 1948 i Dalstrup, Villersø sogn.
Bosat: Dalstrup pr. Grenaa.
Mogens Torp Kjær Nielsen er beskæftiget som kommis.

1I.A.6.

Niels Jensen Kjær, der i 1906 fik navneændring fra Niels Kjær Jensen, er født den 13. januar
1891 i Ørum, og han døde den 25. maj 1920 i Lundø.Han var gift med Eva Marie Petersen,der

er født den 21. januar 1896 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Lundø.
Niels Jensen Kjær var landmand.

I ægteskabet er sønnen II.A.ô.a.

11.A 6.a.

Christen Jensen Kjær er født den 14. januar 1917 i Lundø.

Han blev gift i Højslev kirkeby

med Ada Viola Christensen, der er født den 24. august 1919 i Højslev St.

Bosat: Højslev.
Christen Jensen Kjær er landmand.og driver endvidere ornecentral.

II.A.6.a. 1) Niels Jensen Kjær er født den 29. juni 1943 i Højslev St.

II.A.7.
Magnus Kjær er født den 17. august 1893 i Ørum.

Bosat: P.O. Box 1053, Big Spring, Texas, U.S.A.

Magnus Kjær udvandrede til Fresno, Californien, i 1912 eller 1913- Han er be
skæftiget i oliebranchen. - Magnus Kjær, der deltog som soldat i den amerikanske hær under

I. verdenskrig, er medlem af Veterans of World War I. s afdeling i Big Spring.

II. B.

Mette Marie Jensen er født den 21. september 1856 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og
hun døde den 16. december 1856 samme sted.

11.C.

Mette Marie Jensen er født den 3. oktober 1857 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og hun
døde den 5. februar 1905 i Svenstrup. Hun blev gift den 18. november 1890 i Højslev med
Joachim Franz Christoph Boas. Han er født den 17. november 1852 i Ratzeburg, og han døde
den 30. juni 1914 paa Skive sygehus.

Bosat: Højslev.

Joachim Franz Christoph Boas havde en ejendom og arbejdede desuden paa et tegl
værk.

1 ægteskabet er datteren II. C. 1.

Il.C.l.

Marie Franciska Boas er født den 5. november 1900 i Skive.
Bosat: Sevel pr. Vinderup.

Marie Franciska Boas, der paa grund af moderens tidlige død kom i pleje først hos

sin morbroder Christen Kjær Jensen i Ørum og derefter hos sin moster Maren Faurholdt, gik
i skole i Ørum. Hun arbejdede en tid ved husgerning og var derpaa i 9 aar sygehjælper paa
dr. Videbechs øre- og halsklinik. Efter at have været hjemmesygeplejerske i Oddense i 10

aar blev hun kogekone paa Sevel kro, hvor hun var i 23 aar.

11.D.

Christian Jensen er født den 19. juli 1860 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og han døde
den 9. maj 1862 samme sted.

11.E.

Christian Jensen er født den 15. juli 1862 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og han døde

den 21. juni 1874 samme sted.

II. F.

Maren Jensen er født den 22. november 1865 paa Svenstrup Mark, Højslev sogn, og hun døde
den 14. februar 1949 i Ørum. Hun blev gift den 22. oktober 1886 i Højslev med Niels Kristen

sen Faurholdt. Han er født den 20. november 1861 i Ørum som søn af gaardmand Søren Chri

stensen Faurholdt og hustru Kirsten Nielsdatter, og han døde den 7. marts 1915 i Ørum.
Bosat: Ørum.

Niels Kristensen Faurholdt var gaardejer i Ørum.
1 ægteskabet er børnene II. F. 1.-II. F. 6.

1I.F.1.
Karen Kristensen Faurholdt er født den 1. juli 1887 i Sdr. Ørum, og hun døde den 14. okto

ber 1920 paa Skive sygehus. Hun blev gift den 7. november 1913 i Ørum med Kristian Kristian

sen. Han er født den 15.august 1887 i Hald, Ørslevkloster sogn, som søn af husmand Peder
Kristiansen og hustru Amalie Jørgensen, og han døde ca. 1967 i Aalborg.

Kristian Kristiansen drev i en aarrække en ejendom i Hald.
1 ægteskabet er børnene 11.F. 1 .a. -II.F. 1 .d.

lI.F.l.a.

Marie Faurholdt Kristiansen var gift med Niels Peter Pedersen, der var fabriksarbejder.I

ægteskabet er ca. 6 børn.

Bosat: Nr. Sundby.

H.F.l.b.

Peter Faurholdt Kristiansen, der er snedker i Aalborg, er gift med Olga. 1 ægteskabet er
3 børn.

lI.F.l.c.

Niels Faurholdt Kristiansen er født den 18. maj 1918 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev
gift den 16. september 1945 i Broager med Gerda Petersen, der er født den 10. juli 1927 i

Broager som datter af murermester Peter Petersen og hustru KfeLgdalene Buckert.
Bosat: Vestergade 59, Broager.

Niels Faurholdt Kristiansen gik i skole i Rødding samt i Løvel. Han lærte landbru
get og aftjente 1939-1940 sin værnepligt i Randers. 1 1945 købte han en ejendom paa 12 tdr.
land i Kongerslev, som han drev indtil 1948. Han har siden været beskæftiget som tekstilar

bejder .

Gerda Petersen gik i skole i Broager. Hun lærte husgerning og vår beskæftiget

som husassistent indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene 1I.F. l.c. 1)-11.F. l.c.2).

ll.F.l.c.l)
Benny Faurholdt Kristiansen er født den 19. marts 1946 i Kongerslev. Han er gift med Su
sanne Lise Petersen.

Bosat: Volmersgade 4, Vejle.
Benny Faurholdt Kristiansen er maskinarbejder.

1I.F.1.C.2)

Rosa Faurholdt Kristiansen er født den 16. juni 1950 i Broager.
Bosat: Vestergade 59, Broager.

Hun er ekspeditrice.

Il.F.l.d.

Knud Kristiansen er født den 29. december 1919 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift

den 3. august 1946 i Sønderborg med Ellen Christine Lauritzen. Hun er født den 6. marts
1925 i Sønderborg som datter af chauffør Hans Lauritzen og hustru Christine Meyer, og hun

døde den 7. september 1947 i Sønderborg.
Bosat: Vestergade 59, Broager.

Knud Kristiansen gik i skole i Sdr. Rind samt i Løvel. Han arbejdede ved land

bruget indtil I936

og kom derpaa i murerlære i Viborg, hvor han udlærtes i 1940. Sin vær

nepligt aftjente han ved civilbeskyttelsestjenesten under krigen,og fra 1952 til 1965 opholdt

han sig i Canada, hvor han var beskæftiget ved murerfaget. Siden 1965 har han arbejdet i

Broager.
Ellen Christine Lauritzen gik i skole i Sønderborg. Hun lærte husgerning og ar

bejdede som husassistent indtil giftermaalet.

11.F.2.
Søren Kristensen Faurholdt er født den 4. juli 1890 i Sdr. Ørum, og han døde den 12. decem
ber I957. Han blev gift den 23. april 1922 med Marie Møller Christensen. Hun er født den 16.
februar 1902 i Vammen som datter af smedemester Anders Møller Christensen og hustru Anna

Marie, og hun døde den 16. april 1966.
Bosat: Ørum.
Søren Kristensen Faurholdt byggede efter giftermaalet en ejendom paa en udstyk

ket parcel fra faderens gaard i Ørum, og denne drev han indtil sin død, hvorefter sønnen
Agner overtog den. - Søren Kristensen Faurholdt, der gennem aarene havde en del tillids

hverv, var bl.a. medlem af menighedsraadet samt af skolekommissionen.
Marie Møller Christensen var i nogle aar medlem af skolekommissionen.

1 ægteskabet er børnene 11. F . 2. a.-11. F . 2. c.

II.F.2.a.

Anna Faurholdt er født den 13. februar 1923 i Ørum. Hun blev gift den 30. juli 1944 i Ørum

med Emil Romlund, der er født den 30. juni 1920 i Løgstrup, Fiskbæk sogn, som søn af bar
bermester Niels Romlund og hustru Kirstine.
Bosat: Daugbjerg pr. Viborg.
Anna Faurholdt gik i skole i Ørum og var desuden vinteren 1939-1940 elev paa

Jebjerg ungdomsskole. I et par aar tjente hun hos sin bedstemoder,og hun var derefter hus
assistent forskellige steder indtil giftermaalet. - Anna Faurholdt er

medlem af bestyrelsen

for Daugbjerg gymnastik- og idrætsforening. Hun passer postudleverings sted samt bibliotek
i Daugbjerg.

Emil Romlund gik i skole i Fiskbæk og arbejdede fra sit 6. aar ved landbruget.
1 10 aar var han beskæftiget paa Anderslevgaard,og i 1943 fik han ansættelse ved postvæse
net. Han er nu postbud i Daugbjerg. - Emil Romlund har i 8 aar været formand for forsam
lingshuset .

Il.F.2.b.

Niels Faurholdt er født den 10. juni 1928 i Ørum.
Bosat: Ørum pr. Højslev.
Niels Faurholdt gik i skole i Ørum. Han lærte landbruget og aftjente 1949-1950

sin værnepligt i Aarhus. Siden hjemsendelsen har han været beskæftiget som vognmand.

11.F.2.C.
Agner Faurholdt er født den 5. juni 1932 i Ørum.

Bosat: Ørum pr. Højslev.
Agner Faurholdt gik i skole i Ørum. Han uddannedes ved landbruget og aftjente

1953-1955 sin værnepligt i Hvorup. Efter moderens død overtog han i 1966 fødegaarden, der
er paa 24 tdr. land. - Agner Faurholdt er formand for Ørum jagtforening.

11.F.3.
Jens Kristensen Faurholdt er født den 13. september 1893 i Sdr. Ørum.
Bosat: Ørum pr. Højslev.

Jens Kristensen Faurholdt, der er ugift, er gaardejer.

II.F.4.
Marie Kristensen Faurholdt er født den 7. august 1896 i Sdr. Ørum. Hun blev gift den 25.

juni 1915 i Ørslevkloster med Niels Pedersen Ramsdahl. Han er født den 31. marts 1883 i
Hejlskov, Ørslevkloster sogn, som søn af gaardejer Jens Pedersen og hustru Dorthea Laur

sen, og han døde den 16. januar 1954 paa Skive sygehus.
Bosat: Hejlskov pr. Højslev.

Marie Kristensen Faurholdt gik i skole i Ørum. Hun lærte husgerning og var be-

skæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Niels Pedersen Ramsdahl gik i skole i Lund. Han uddannedes ved landbruget og

aftjente 1907-1908 sin værnepligt i Aarhus. Efter hjemsendelsen overtog han fødegaarden i
Hejlskov, der er paa 60 tdr. land, og denne drev han indtil 1950,

da den afstodes til sønnen

Nicolai. - Niels Pedersen Ramsdahl var formand for Hald Mejeri i 15 aar samt medlem af

menighedsraadet.
1 ægteskabet er børnene II.F .4.a. -II.F . 4.f.

11.F.4.a.

Nicolai Faurholdt Ramsdahl er født den 22. november 1915 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn.
Han blev gift den 19. november 1949 i Ørslevkloster med Agnete Katrine Jensen, der er født

den 1. oktober 1926 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, som datter af gaardejer Peter Anton
Jensen og hustru Ida Nielsen.

Bosat: Hejlskov pr. Højslev.

Nicolai Faurholdt Ramsdahl gik i skole i Lund.

Han lærte landbruget og havde

vinteren 1935-1936 et ophold paa Krabbesholm højskole. 1 1950 overtog han fødehjemmet,
som han siden har drevet.

- Nicolai Faurholdt Ramsdahl har siden 1962 været medlem af

Ørslevkloster sogneraad.

Agnete Katrine Jensen gik i skole i Lund. Hun uddannedes ved husgerning og. var
beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Uldum højskole i

1947.

Il.F.4.a.l) Ella Ramsdahl er født den 6. marts 1950 i Hejlskov,Ørslevkloster sogn.
ll.F.4.a.2) Jens Faurholdt Ramsdahl er født den 24. august 1951 i Hejlskov.

ll.F.4.a.3) Ingrid Ramsdahl er født den 19. september 1953 i Hejlskov.

H.F.4.a.4) Jytte Ramsdahl er født den 20. april 1955 i Hejlskov.
ll.F.4.a.5) Ejvind Faurholdt Ramsdahl er født den 20. februar 1958 i Hejlskov.
H.F.4.a. 6) Niels Arne Faurholdt Ramsdahl er født den 21. april 1964 i Hejlskov.

ll.F.4.b.

Magda Ramsdahl er født den 9. juni 1918 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn. Hun er gift med

Hans Kodahl, og i ægteskabet er der 6 børn.
Bosat: Lyng pr. Højslev.

Hans Kodahl er gaardejer.

11.F.4.c.

Margrethe Ramsdahl er født den 22. oktober 1920 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn. Hun blev

gift den 30. marts 1941 i Ørslevkloster med Henning Kristoffer Nielsen, der er født den 21.

december 1910 i Sæby ved Kirke Hyllinge, som søn af mejerist Karl Frederik Nielsen og
hustru Karen Marie Mikkeline Rasmussen.

Bosat: Sdr. Resen pr. Karup.
Margrethe Ramsdahl gik i skole i Lund. Hun arbejdede som husassistent indtil

giftermaalet.
Henning Kristoffer Nielsen gik i skole i Høgild.Han uddannedes ved landbruget

og aftjente i 1930 sin værnepligt i Viborg. Efter et ophold paa Borris landbrugsskole over
tog han en gaard paa 72 tdr. land i Høgild. Denne solgte han imidlertid og flyttede i 1945 til

Sdr. Resen, hvor han købte Resen Østergaard, der er paa 82 tdr. land. - Henning Kristof
fer Nielsen er formand for menighedsraadeÆ.
1 ægteskabet er børnene 11. F. 4. c. 1) - Il. F. 4. c. 5).

I1.F.4.C.1)

Jørn Ramsdahl Nielsen er født den 15. januar 1942 i Høgild, Resen sogn. Han blev gift den

21. oktober 1967 i Vroue med Marie Bundgaard, der er født den 2. maj 1944 i Vroue som

datter af landmand Henrik Bundgaard og hustru Rut Jensen.
Bosat: Sdr. Resen pr. Karup.
Jørn Ramsdahl Nielsen gik i skole i 7 aar og var desuden elev paa Levring efter
skole. Han arbejdede 5 aar ved landbruget, bl.a. 2 aar i Canada og 2 aar hjemme, og gennem

gik derpaa uddannelse som traktormekaniker hos C.P. Koldings eftf. Skive. Efter at have
været beskæftiget som svend 1 aar i Sporup

startede han

fiskerivirksomhed sammen med

sin fader i Sdr. Resen.

Marie Bundgaard

var efter skolegangen et par aar i huset. 1 5 aar syede hun

paa en fabrik,og hun var derpaa i 2 aar direktrice. Hun er nu kirkebetjent i Resen.
11. F.4.c. 1) a) Birgitte Bundgaard er født den 31. juli 1963 paa Skive sygehus.

II.F.4.c.2)
Birgit Lyngholm Nielsen er født den 4. april 1945 i Sdr. Resen, Resen sogn.
Bosat: Primulavej 26, Viborg.
Birgit Lyngholm Nielsen gik i skole i Resen samt i Vinderup realskole og var des
uden elev paa en handelsskole. Hun gennemgik uddannelse paa et sagførerkontor i Viborg og

havde i 1967 et højskoleophold.

11.F.4.c.3)
Lisbeth Lyngholm Nielsen er født den 13. april 1948 i Sdr. Resen, Resen sogn.

Bosat: Grumstolsvej 29, Højbjerg.

Lisbeth Lyngholm Nielsen gik i skole i Sdr. Resen, og efter at have været elev
paa Lægaardens ungdomsskole gik hun paa Skelhøje friskole, hvorfra hun bestod realeksa

men. 1 knapt 2 aar arbejdede hun som husassistent, bl.a. i Norge samt paa Aarhus kommune
hospital, afbrudt af | aar som forpraktikant i en børnehave i Skive, og hun er nu 2. aar s

elev paa Socialpædagogisk Børnehaveseminarium i Aarhus.

11. F. 4. c. 4) Solvej Lyngholm Nielsen er født den 15. december 1952 i Sdr. Resen, Resen sogn.

11. F.4. c. 5) Karsten Ramsdahl Nielsen er født den 11. december 1956 i Sdr. Resen.

ll.F.4.d.
Arne Karl Ramsdahl er født den 30. september 1923 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn, og han

døde den 27. maj 1958 paa sygehuset i Viborg og blev begravet i Frederiks. Han blev gift

den 7. juni 1954 i Frederiks med Annalise Christensen, der er født den 4. oktober 1936 i
Demstrup, Sjørslev sogn, som datter af arbejdsmand Anker Christensen og hustru Marie

Kirstine Rasmussen.

Bosat: Sjørup, Skelhøje.
Arne Karl Ramsdahl arbejdede efter skolegangen ved landbruget, afbrudt af et

ophold paa en landbrugsskole samt af militærtjeneste. I 1952 købte han en ejendom, som han
drev indtil sin død.

Annalise Christensen lærte efter skolegangen husgerning, og var beskæftiget som
husassistent indtil giftermaalet. Siden 1968 har hun arbejdet som servitrice paa Frederiks

kro. - Annalise Christensen giftede sig igen den 4. marts 1961 med Eigil Larsen.
ll.F.4.d. 1) Dorte Ramsdahl er født den 28. juli 1954 i Sjørup, Lysgaard sogn.

ll.F.4.e.
Edith Ramsdahl er født den 19. september 1926 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn. Hun er gift

med Bent Christensen, med hvem hun har 6 børn.

Bosat: Fiskbæk, Løgstrup.
Bent Christensen er landmand.

ll.F.4.f.
Dagny Ramsdahl er født den 27. april 1928 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn.

Poul Justesen.

Bosat: R.R.l. Westside Kamloops, B.C. Canada.
Poul Justesen er vognmand.

Hun er gift med

II.F.5.
Johanne Kristensen Faurholdt er født den 19. maj 1899 i Ørum. Hun blev gift den 12. april
1923 i Ørum med Otto Thorup Frederiksen, der er født den 31. juli 1897 i L. Taarup, Nr.

Borris sogn, som søn af gaardejer Søren Frederiksen og hustru Abelone Nielsen.
Bosat: Sparkær pr. Viborg.

Johanne Kristensen Faurholdt gik i skole i Ørum. Hun uddannedes ved husgerning
og var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Uldum høj
skole i I922.
Otto Thorup Frederiksen gik i skole i Sparkær. Han uddannedes ved landbruget

og aftjente 1917-1919 sin værnepligt i Viborg, ligesom han i 1920 havde et ophold paa Rønde
højskole. Sammen med sin broder købte han en gaard iKrusgaard paa 60 tdr. land, som blev

solgt i I922, og efter i 1 aar at have forpagtet fødehjemmet, købte han 35 tdr. land af gaar-

dens jord, byggede en ejendom her, og drev denne indtil 1934. Han overtog derpaa den 82
tdr. land store fødegaard, som han i 1966 overdrog til sønnen Sigvald, hvorefter han flyttede

til Sparkjær. - Otto Thorup Frederiksen var medlem af menighedsraadet og skolekommissio 

nen, og han har desuden været tillidsmand ved Jydsk Brandforsikring.
1 ægteskabet er børnene II.F.5.a.-11.F.5.g.

ll.F.5.a.
Sigvald Faurholdt Frederiksen er født den 4. oktober 1923 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.
Han er gift med Ella Dalsgaard.

Bosat: L. Taarup, Sparkær.

Sigvald Faurholdt Frederiksen har siden 1966 drevet fødegaarden, der er paa
82 tdr. land.

ll.F.5.b.

Henning Faurholdt Frederiksen er født den 8. maj 1925 i L. Taarup, Nr. Borris sogn. Han
blev gift den 12. juni 1954 i Suldrup med Vera Brams, der er født den 22. maj 1932 i Suldrup
som datter af cementstøber Christian Brams og hustru Karen Marie Fischer Larsen.
Bosat: Sparkær, Viborg.

Henning Faurholdt Frederiksen gik i skole i Sparkær. Han udlærtes i kolonial-

branchen i Borup i 1946 og aftjente 1947-1948 sin værnepligt i Viborg samt ved Den danske
Brigade i Tyskland. 1 1949 var han elev paa handelsskolen i Viborg, og siden 1954 har han

drevet egen købmandsforretning i Sparkær.
Vera Brams gik i skole i Suldrup. Hun gennemgik uddannelse som damefrisør og
udlærtes i 1954.

ll.F.5.b.l) Jørgen Brams Frederiksen er født den 17. juni 1956 i Sparkær, Nr. Borris sogn.
ll.F.5.b.2) Esben Brams Frederiksen er født den 27. maj 1967 i Viborg.

II.F.5.c.

Margit Faurholdt Frederiksen er født den 14. marts 1927 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.
Hun blev gift den 31. oktober 1953 i Sparkær med Georg Jakobsen, der er født den 6. maj

1922 i Sæby som søn af købmand Jens Jakobsen og hustru Ane Marie Jensen.
Bosat: Blichersvej 30, Brande.

Margit Faurholdt Frederiksen gik i skole i Sparkær og var desuden elev paa Je
bjerg ungdomsskole. I 1951 havde hun et ophold paa Danebod højskole,og hun var derefter i

11 aar plejerske paa Brande Alderdomshjem.

Georg Jakobsen udlærtes som snedker og var i 23 aar beskæftiget paa Brande Mø

belindustri. Siden 1966 har han drevet egen møbelfabrik i Brande.
II.F.5.C.1) Finn Faurholdt Jakobsen er født den 29. april 1955 i Brande.

II. F.5. c.2) Jette Faurholdt Jakobsen er født den 29. maj 1962 i Brande.

ll.F.5.d.

Agner Faurholdt Frederiksen er født den 11. oktober 1929 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.
Han er gift med Inga.
Bosat: Vestergade 22, Holstebro.
Agner Faurholdt Frederiksen driver et cafeteria.

Il.F.5.e.
Øjvind Faurholdt Frederiksen er født den 14. marts 1934 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.Han
blev gift den 30. marts 1961 i Fraugde med Ellen Margrethe Jensen, der er født den 21. juli
1933 i Tikøb som datter af landmand Ejner Jensen og hustru Marie Elisabeth Christiansen.

Bosat: Gravene 45, Viborg.

Øjvind Faurholdt Frederiksen gik i skole i Sparkær. Han arbejdede ved landbru
get i forskellige pladser og var i I960 elev paa Borris landbrugsskole. 1 1961 købte han det
forhenværende ”Ny Afholdshotel” i Viborg, som han aabnede som restaurant ”Sidki”, og i

1968 købte han ejendommene Gravene 43-45 samt LI. Set Hansgade 12, Viborg.
Ellen Margrethe Jensen gik i skole i Ubberud samt i Odense. Efter at have været

husholdningselev paa Fraugdegaard gennemgik hun uddannelse som økonoma paa Odense Amts
sygehus og paa økonomaskole i København. Hun var derpaa ansat paa Sankt Hans ' Hospitals

Boserup afdeling, en tid paa Blackburn Infirmery i England samt paa Viborg Amtssygehus.

ll.F.5.e. 1) Søren Ejner Frederiksen er født den 26. april 1963 i Viborg.
ll.F.5.e.2) Lars Thorup Frederiksen er født den 15. oktober 1965 i Viborg.

II. F. 5. f.

Solveig Faurholdt Frederiksen er født den 1. december 1936 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.

Hun blev gift den 7. august 1965 i Sparkær, Nr. Borris sogn, med Erling Buhl Rasmussen,
der er født den 2. november 1942 i Braarup ved Skive som søn af murer Henry Rasmussen

og hustru Marie Buhl.
Bosat: Bakkevej, Dommerby, Skive.

Solveig Faurholdt Frederiksen gik i skole i Sparkær og var desuden i 1955 elev
paa Ry højskole. Hun arbejdede som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Kalnæs land

brugsskole i Norge, og i 6 aar var hun sygemedhjælper paa Skive sygehus.
Erling Buhl Rasmussen gik i skole i Braarup. Han stod i lære som tømrer i Braa

rup, hvor han udlærtes i 1962 , og han har siden arbejdet som saadan, afbrudt af militærtje
neste 1963-1964 i Randers.
ll.F.5.f.l) Tina Faurholdt Rasmussen er født den 19. marts 1967 i Dommerby.

ll.F.5.g.
Kamma Faurholdt Frederiksen er født den 1. december 1936 i L. Taarup, Nr. Borris sogn.
Hun er gift med John Jensen.
Bosat: Engelsborg pr. Viborg.

John Jensen er depotindehaver.

11.F.6.
Alfred Kristensen Faurholdt er født den 8. april 1902 i Ørum. Han blev gift den 19. maj 1933

i Dommerby med Mathea Mortensen, der er født den 23. december 1910 i Bjerget, Liid sogn,
som datter af teglbrænder Ludvig Mortensen og hustru Sofie Jensen.

Bosat: Søndergade 45, S toholm.

Alfred Kristensen Faurholdt er gaardejer.
1 ægteskabet er børnene 11. F. 6. a. -11. F. 6. c.

II.F.6.a.

Niels Faurholdt er født den 17. august 1934 i Kobberup. Han er gift med Jonna, med hvem han

har to børn.
Bosat: Ryparken 1, København 0.
Niels Faurholdt er specialarbejder.

ll.F.6.b.

Svend Aage Faurholdt er født den 17. maj 1938 i Kobberup. Han er gift med Karen Margrethe

Jensen, med hvem han har tre børn.

Bosat: Røgind pr. Højslev.

Svend Aage Faurholdt er forpagter.

11.F.6.C.
Gunnar Faurholdt er født den 24. juli 1946 i Kobberup.
Bosat: Stoholm.
Han er specialarbejder.

II.A. Christen Jensen Kjær og Kirsten
Marie Nielsen

II.A. 1. Johanne J. Kjær
og Peder Chr. Lundø
Jacobsen

II. A. 3. Nicoline J. Kjær og Søren
Chr. Sørensen

II. A. 5. Kristine Marie J. Kjær og
Anders Peder Nielsen

Il.C.l. Marie F. Boas

II. F.4. Marie Kr. Faurholdt og
Niels P. Ramsdahl

II.C. Mette Marie
Jensen

II.F.2. Søren Kr. Faurholdt og
Marie Møller Christensen

II. F. 5. Johanne Kr. Faurholdt og
Otto Thorup Frederiksen

III. Christen Christensen

er født den 27. august 1823 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 28. januar 1880 i

Svenstrup. Han blev gift den 12. november 1852 i Højslev med Maren Christensen. Hun er
født den 28. juli 1827 i Fly som datter af gaardmand Chr. Johansen og hustru Karen Peders-

datter, og hun døde den 1. oktober 1911 i Svenstrup.

Bosat: Svenstrup pr. Højslev.
Christen Christensen købte i 1852 gaarden matrikel nr. 4 i Svenstrup, der stod
til hartkorn 3 tdr. 1 fjdk. 2 alb. Den overtoges senere af sønnen Christen.

1 ægteskabet er børnene 111. A.-111.G.

111. A.

Karen Christensen er født den 16. august 1854 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde den
7. maj 1901 i Vinkel. Hun blev gift den 12. maj 1882 i Højslev med Jacob Pedersen (Kirke gaard). Han er født den 21. maj 1851 i Dommerby som søn af gaardmand Peder Sørensen og

hustru Ane Marie Jacobsdatter, og han døde den 1. december 1898 paa Skive sygehus.
Bosat: Vinkel pr. Højslev.
1 ægteskabet er børnene 111. A. 1.-11I. A.3. samt endvidere sønnen Søren, født
1886, død 1897.

111.A.l.

Peder Christian Pedersen Kirkegaard er født den 9. april 1883 i Dommer by, og han døde

den 22. august 1949 i Skive. Han blev gift den 29. oktober 1909 i Ørslevkloster med Hansine
Nielsen. Hunger født den 17. juli 1885 i Hald, og hun døde den 25. november 1950 samme
sted.

Bosat: Hald pr. Højslev.
Peder Christian Pedersen Kirkegaard lærte landbruget og var vinteren 1906-1907

elev paa Høng højskole. 1 1909 overtog han sin hustrus fødegaard i Hald, og denne drev han

indtil sin død. Efter hustruens død blev den i 1950 overdraget sønnerne Jacob og Hans samt
datteren Mary. - Peder Christian Pedersen Kirkegaard fik i 1937 for sig og sine descendenter
tilladelse til at bære navnet Kirkegaard.

Hansine Nielsen lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene 111. A. l.a.-111. A. l.k.

Ill.A.l.a.

Jacob Kirkegaard er født den 20. december 1910 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den
11. januar 1955 i Taarup med Else Thorup, der er født den 22. juni 1918 i Borup, Taarup sogn,

som datter af gaardejer Jens Christian Thorup og Kathrine Meldgaard.
Bosat: Hald pr. Højslev.
Jacob Kirkegaard gik i skole i Hald. Han arbejdede ved landbruget dels hjemme og

dels ude og var 1939-1940 elev paa Asmildkloster landbrugsskole. Sammen med 2 af sine søs
kende overtog han i 1950 den 80 tdr. land store fødegaard Kærgaarden, som han siden 1954

har drevet alene.

Else Thorup gik i skole i Borup og var desuden i 1934 elev paa Jebjerg ungdoms
skole. 1 1952 aflsuttede hun uddannelse som sygeplejerske paa Skive sygehus og virkede der

efter som saadan indtil giftermaalet.
lll.A.l.a.l) Peder Christian Kirkegaard er født den 1. oktober 1956 i Hald, Ørslevkloster

sogn.

111.A.l.b.

Anna Pedersen Kirkegaard er født den 17. juli 1912 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: De gamles Hjem, Hald pr. Højslev.
Anna Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og
har siden 1948 været bestyrerinde paa De gamles Hjem i Hald.

lll.A.l.c.

Karen Margrethe Pedersen Kirkegaard er født den 30. januar 1914 i Hald, Ørslevkloster
sogn.

Bosat: Milanovej 7

b\

København S.

Karen Margrethe Pedersen Kirkegaard er servitrice.

lll.A.l.d.

Marie Pedersen Kirkegaard er født den 11. juli 1915 i Hald, Ørslevkloster sogn.
Bosat: Tagesvej 6, Bredballe, Vejle.

Marie Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun var beskæftiget ved husger

ning dels ude og dels hjemme og i 1954 blev hun bestyrerinde paa alderdomshjemmet i Rønbjerg.
Her var hun indtil 1964, da hun fik ansættelse som bestyrerinde paa alderdomshjemmet i Bred

balle.

lll.A.l.e.
Mathilde Pedersen Kirkegaard er født den 8. november 1916 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun

blev gift den 4. februar 1945 i Ørslevkloster med Niels Larsen Dalsgaard, der er født den
15. april I907 i Hvornum som søn af gaardejer Christen Christensen Dalsgaard og hustru

Nielssophie Nielsen.
Bosat: Jernbanegade 9, Viborg.
Mathilde Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun arbejdede ved husgerning
dels hjemme og dels ude, og vinteren 1937-1938 var hun elev paa The strup højskole. 1 1941
afsluttede hun sin uddannelse som sygeplejerske paa Skive sygehus, og i 1942 fik hun ansæt

telse paa Statshospitalet i Viborg, hvor hun siden 1946 har virket som afdelingssygeplejer

ske.

Niels Larsen Dalsgaard gik i skole i Vörde samt i Klejtrup. Han arbejdede ved
landbruget til sit 25. aar, afbrudt af militærtjeneste 1928 i Viborg og Randers. Fra 1932
til 1954 var han beskæftiget som chauffør, først ved lastbil- og lillebilkørsel og dernæst

som rutebilchauffør, hvor han bl.a. i 17 aar kørte ruten Viborg-Skive. Siden 1954 har han
drevet køreskole i Viborg.

IIl.A.l.e.l) Ole Dalsgaard er født den 30. april 1955 i Viborg.

Ill.A.l.f.
Hans Pedersen Kirkegaard er født den 17. februar 1918 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han

blev gift den 8. januar 1955 i Balling med Edith Lykke Splidsboel, der er født den 24. juli
1919 i Balling som datter af murermester Andreas Peder Lykke Splidsboel og hustru Berthea

Andersen.

Bosat: Breum pr. Jebjerg.
Hans Pedersen Kirkegaard arbejdede efter skolegangen ved landbruget hjemme
indtil 1955 og var endvidere i en periode foderstofuddeler i Breum lokalforening. Han købte

derpaa en lastvognsforretning, som han i 1964 udvidede med endnu en forretning, og begge
disse vognmandsforretninger driver han stadig. - Hans Pedersen Kirkegaard blev i 1963 med
lem af bestyrelsen for lastbilcentralen.
Edith Lykke Splidsboel gik i skole i Balling. Hun hjalp i 2 aar moderen med at

passe Balling central, og efter et ophold paa Himmerlands ungdomsskole sommeren 1936 op
holdt hun sig atter hjemme i nogle aar. Hun gennemgik derpaa uddannelse som sygeplejerske
i Skive og virkede 10 aar som saadan forskellige steder.
Ill.A.l.f. 1) Tove Lykke Kirkegaard er født den 13. maj 1955 i Grinderslev.

Ill.A.l.f.2) Hanne Lykke Kirkegaard er født den 13. maj 1955 i Grinderslev.
Ill.A.l.f.3) Dorte Lykke Kirkegaard er født den 12. april 1957 i Grinderslev.

Ill.A.l.f.4) Søren Lykke Kirkegaard er født den 9. marts 1959 i Grinderslev.

lll.A.l.g.

Else Pedersen Kirkegaard er født den 20. juni 1919 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev

gift den 17. juni 1945 i Ørslevkloster med Villy Richard Thomsen Eskildsen, der er født den

19. januar 1924 i Halskov, Højslev sogn, som søn af støberiarbejder Herman Eskildsen og
hustru Johanne Kristine Thomsen.

Bosat: Østerrisvej 27, Højslev.

Else Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun lærte husgerning og arbejdede
som husassistent forskellige steder, bl.a. i Skive, Aarhus og Højslev. Efter giftermaalet
var hun en kort tid ansat hos brøndborer Poul Christiansen.

Villy Richard Thomsen Eskildsen gik i skole i Højslev. Han var beskæfitget ved

landbruget indtil 1943, og efter at have været 1 aar paa Højslev teglværk fik han ansættelse

ved brøndborer Poul Christiansen. Her arbejdede han de første aar som brøndborer,men er

nu beskæftiget med geotekniske undersøgelser og grundvandssænkning.
1 ægteskabet er børnene 111. A. l.g. 1)-111.A. l.g.4-).

111.A.l.g.1)

Eva Kirkegaard Eskildsen er født den 27. september 1945 i Højslev.
Bosat: Provstebakken 15, Aarhus V.
Eva Kirkegaard Eskildsen gik i skole i Skive, hvor hun i 1963 bestod realeksa
men. 1 1967 tog hun handelsskoleeksamen i Viborg, og hun er nu ansat som kontorelev hos

Jysk Neon A/S, Aarhus.

111.A.l.g.2)

Hans Kristian Kirkegaard Eskildsen er født den 29. september 1946 i Højslev.
Bosat: Møgelmosevej 22, Rødding.
Hans Kristian Kirkegaard Eskildsen gik i skole i Skive, hvor han i 1963 bestod

realeksamen. Han gennemgik kontoruddannelse paa Skive Andelsslagteri^ kontor og tog han
delsskoleeksamen i 1965. Efter at være blevet udlært aftjente han 1966-1968 sin værnepligt
ved Jydsk Trainregiment i Aalborg, og han var derpaa genansat en kort tid i sin tidligere læ

replads. Han er nu kontorassistent paa Rødding Andelsslagteri.

Ill. A. l.g.3) Lasse Kirkegaard Eskildsen er født den 31. marts 1956 paa Skive sygehus.
Ill. A. l.g.4) Henrik Kirkegaard Eskildsen er født den 2. oktober 1963 paa Skive sygehus.

111.A.l.h.
Aage Kristian Pedersen Kirkegaard er født den 10. september 1920 i Hald, Ørslevkloster

sogn. Han blev gift den 29. maj 1946 i Ørslevkloster med Metha Kristine Nielsen, der er

født den 3. september 1922 i GI. Hald, Ørslevkloster sogn, som datter af gaardejer Julius
Nielsen og hustru Marie Nielsen.
Bosat: Tværbækgaard, Højslev.

Aage Kristian Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Han uddannedes ved land

bruget dels ude og dels hjemme,Dg i 1946 købte han den 60 tdr. land store Tværbækgaard,
som han siden har drevet.

Metha Kristine Nielsen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var
beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene 111. A. l.h. D-lll. A. l.h.2).

lll.A.l.h.l)
Preben Kirkegaard er født den 16. oktober 194-6 i T værbækgaard, Højslev sogn.

Han er udlært indenfor jern- og staalbranchen og aftjente sin værnepligt i Hvorup.

lll.A.l.h.2)
Ove Kirkegaard er født den 12. august 1952 i Tværbækgaard.

Han er landbrugsmedhjælper hjemme.

IlI.A.l.j.
Mary Pedersen Kirkegaard er født den 12. juni 1922 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev

gift den 23. marts 1957 i Ørslevkloster med Arne Christian Bisgaard Jensen, der er født den

II. februar 1914 i Døstrup som søn af gaardejer Jens Christian Bisgaard Jensen og hustru

Kristine.
Bosat: Ramsing pr. Balling.
Mary Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning

og var beskæftiget som husassistent hjemme samt ude indtil giftermaalet.
Arne Christian Bisgaard Jensen gik i skole i Døstrup. Han lærte landbruget og
havde et ophold paa Dalum landbrugsskole. En overgang drev han selvstændigt landbrug , og

senere havde han en købmandsforretning, og i 1952 købte han købmandsforretning i Ramsing,

som han stadig driver.

III. A. 1. j. 1) Anna Hansine Kirkegaard Jensen er født den 8. juni I960 i Ramsing.

lll.A.l.k.

Agnes Pedersen Kirkegaard er født den 8. november 1924 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun
blev gift den 30. januar 1947 i Ørslevkloster med Niels Hansen, der er født den 27. decem

ber 1920 i Hald, Ørslevkloster sogn, som søn af gaardejer Martin Karl Hansen og hustru
Else Elisabeth Nielsen.

Bosat: GI. Hald pr. Højslev.
Agnes Pedersen Kirkegaard gik i skole i Hald. Hun lærte husgerning og arbejdede
ved dette dels hjemme og dels ude indtil giftermaalet.

Niels Hansen gik i skole i Hald. Han uddannedes ved landbruget hjemme og var

1943-1944 elev paa Asmildkloster landbrugsskole. 1 1948 overtog han faderens gaard i Hald,
som han siden har drevet. - Niels Hansen, der har mange tillidshverv, er bl.a. medlem af

sogneraadet, skolekommissionen, børneværnet og ungdomsnævnet.
1 ægteskabet er børnene 111. A. l.k. 1)-111. A. l.k.4).

lll.A.l.k.1)

Anne Elise Kirkegaard er født den 17. marts 1948 paa Skive sygehus. Hun blev gift den 22.
februar 1969 i Ørslevkloster med Helmut Schmuser, der er født den 15. december 1941 i

Tønning, Eiderstedt sogn, som søn af fyrbøder Erich Schmuser og hustru Irma Hansen.
Bosat: Dybbøløstenvej 19, Sønderborg.

Anne Elise Kirkegaard gik i skole i Hald og var i 1964 elev paa Salling ungdoms

skole. Hun var desuden i 1965 elev paa Fagskolen for Kvinder, Sønderborg.
Helmut Schmuser gik i Den danske Skole i Tønning. Han udlærtes som maler og
aftjente sin værnepligt i det tyske forsvar i Flensborg. I 1963 kom han til Danmark, og han
er nu beskæftiget som malersvend i Malernes Andelsselskab i Sønderborg.
lll.A.l.k.l) a) Allan Schmuser er født den 19. juli 1969 i Sønderborg.

lll.A.l.k.2) Peder Kristian Kirkegaard Hansen er født den 8. juli 1951 i GI. Hald, Ørslev
kloster sogn.
III.A.l.k.3) Ninna Louise Hansen er født den 3. december 1958 i GI. Hald.

IlI.A.l.k.4) Bodil Marie Hansen er født den 3. maj 1961 i GI. Hald.

IH.A.2.
Mette Marie Pedersen er født den 11. december 1884 i Vinkel, Højslev sogn, og hun døde den
14. november 1955 i Højslev. Hun blev gift den 17. december 1918 i Højslev med Niels Chri

stian Nielsen. Han er født den 25. september 1864 i Trevad, Vridsted sogn, som søn af gaard
mand Niels Madsen og hustru Kirsten Marie Nielsen, og han døde den 25. september 1948 i
Højslev. - Niels Christian Nielsen havde fra et tidligere ægteskab børnene Magne, Astrid,

Thorvald, Laurits og Kirstine.

Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Niels Christian Nielsen var vognmand.
1 ægteskabet er sønnen 111. A.2.a.

111.A.2.a.

Johannes Nielsen er født den 5. maj 1919 i Højslev, og han døde den 26. juli 1962 i Roslev.
Han blev gift den 10. juli 1948 i Grinderslev med Nanna Karoline Kirstine Sørensen, der er

født den 17. september 1925 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af ølbrygger Søren Kri

stian Sørensen og hustru Karen Jensen.
Bosat: Grønnegade 5, Roslev.

Johannes Nielsen stod efter skolegangen i smedelære og udlærtes i 1938. Han af
tjente sin værnepligt i Viborg, og efter at have arbejdet en tid i Højslev fik han ansættelse
hos karetmager Holger Pedersen i Roslev, hvor han var beskæftiget indtil sin død.

Nanna Karoline Kirstine Sørensen gik i skole i Breum. Efter at have arbejdet en
tid paa Breum bryghus uddannedes hun ved husgerning, og i ca. 1 aar var hun husassistent i

Skive.

III. A.2.a. 1) Karen Marie Nielsen er født den 18. juni 1952 i Roslev.

III.A.2.a.2) Mads Nielsen er født den 16. september 1956 i Roslev.

III.A.3.
Alfred Marinus Pedersen er født den 4. juli 1889 i Vinkel, Højslev sogn,, og han døde den 9.
marts 1963 i Skive. Han blev gift den 6. november 1914 i Højslev med Agnes Kirstine Jensen.

Hun er født den 6. november 1894 i Højslev Kirkeby som datter af snedker Mathias Jensen og

hustru Anne Nfarie Thomasen, og hun døde den 14. april 1958 i Højslev Kirkeby.
Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Alfred Marinus Pedersen var gaardejer.
I ægteskabet er børnene Ill. A.3.a. -111. A.3.d.

111.A.3.a.

Karen Pedersen er født den 30. juli 1915 i Højslev. Hun blev gift den 12. november 1937 i

Højslev med Ansgar Christian Sørensen. Han er født den 30. januar 1905 i Højslev som søn

af gaardejer Ole Sørensen og hustru Sine, og han døde den 24. oktober 1961 i Viborg.
Bosat: Nørremøllevej 74, Viborg.

Karen Pedersen gik i skole i Højslev Kirkeby.Hun uddannedes ved husgerning
hjemme og var derefter beskæftiget som husassistent i Højslev brugsforening i 3 aar. Siden
1961 har hun været ansat paa Statshospitalet i Viborg.
Ansgar Christian Sørensen gik i skole i Højslev Kirkeby og var desuden elev paa

Bagterp efterskole. Han arbejdede ved landbruget dels ude og dels hjemme og aftjente i 1926
sin værnepligt i Randers. Efter at have været forpagter af den 60 tdr. land store fødegaard

i Halskov i 5 aar overtog han denne i 1942, samtidig med at han fra 1941 arbejdede i forsik
ringsbranchen. I 1956 solgte han gaarden og flyttede til Viborg, hvor han virkede som forsik

ringsinspektør indtil sin død.
1 ægteskabet er børnene 111. A.3.a. D-lll. A.3.a.2).

lll.A.3.a. 1)

Rigmor Birgit Sørensen er født den 22. september 1940 i Halskovgaard, Højslev sogn.

Bosat: Kollegiet Høskovgaard, Damagervej 26, VibyJ.

Rigmor Birgit Sørensen er smørrebrød sas sis tent.

IlI.A.3.a.2)

Ole Sørensen er født den 8. oktober 1944 i Halskovgaard, Højslev sogn.
Bosat: Grønnegade 27^, Nibe.

Ole Sørensen er bankassistent.

111.A.3.b.

Evald Pedersen er født den 11. oktober 1916 i Højslev Kirkeby. Han blev gift den 6. novem
ber 1942 i Højslev med Edith Marie Tranberg, der er født den 4. august 1919 i Majgaarde,

Højslev Kirkeby, som datter af gaardejer Ejner Tranberg og hustru Maren Christensen Jo
hansen .

Bosat: Majgaarde, Højslev.
Evald Pedersen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget i forskelli

ge pladser og havde vinteren 1940-1941 et ophold paa Krabbesholm højskole. 1 1952 overtog
han sin hustrus fødegaard, der er paa 30 tdr. land.

Edith Marie Tranberg gik i skole i Højslev Kirkeby og var desuden elev paa Sal

ling ungdomsskole 1938-1939. Hun uddannedes ved husgerning hjemme, hvor hun var beskæf

tiget i 4 aar, hvorefter hun arbejdede som husassistent ude indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene 111. A.3.b. D-I1I. A.3.b. 3).

lll.A.3.b.l)
Bjarne Tranberg Pedersen er født den 28. marts 1945 i Majgaarde, Højslev sogn.

Bosat: Majgaarde, Højslev.

Bjarne Tranberg Pedersen er mekaniker.

lll.A.3.b.2)
Ejner Tranberg Pedersen er født den 16. april 1949 i Majgaarde, Højslev sogn.
Bosat: Aars.
Ejner Tranberg Pedersen er chauffør.

Hl.A.3.b.3) Jørgen Tranberg Pedersen er født den 20. marts 1954 i Majgaarde, Højslev sogn.

Ill.A.3.c.

Kristian Pedersen er født den 8. oktober 1919 i Højslev Kirkeby. Han blev gift den 5. novem
ber 1948 i Højslev med Ragnhild Tranberg, der er født den 29. november 1925 i Højslev Kir

keby som datter af gaardejer Carl Ingvard Tranberg og hustru Kristine Simonsen.
Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Kristian Pedersen gik i skole i Højslev Kirkeby. Han uddannedes ved landbruget
og var vinteren 1945-1946 elev paa Vestbirk højskole. 1 1948 overtog han hustruens fødegaard,
der er paa 25 tdr. land.

Ragnhild Tranberg gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun lærte husgerning hjemme
og virkede her indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Ry husholdningsskole 1945-1946.

111.A.3.C.1) Frede Tranberg Pedersen er født den 25. januar 1952 i Højslev.

III. A. 3. c. 2) Kristine Tranberg Pedersen er født den 29. marts 1953 i Højslev.

111.A.3.d.
Henry Pedersen er født den 23. december 1923 i Højslev Kirkeby. Han blev gift den 10. au
gust 1956 i Højslev med Rigmor Elna Christensen, der er født den 9. december 1934 i Iglsø,

Fly sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Christensen og hustru Kamille Margrethe Chri

stensen.
Bosat: Bakkevej, Dommerby, Højslev.
Henry Pedersen gik i skole i Højslev. Han lærte landbruget og overtog i 1956 en

ejendom i Højslev. Denne solgte han i 1966, og han har siden været beskæftiget indenfor me
talindustrien som specialarbejder.

Rigmor Elna Christensen gik i skole i Iglsø samt i Højslev Kirkeby. Hun arbejdede
ved husgerning dels hjemme og dels ude.

Hl.A.3.d.l) Arnfred Liegaard Pedersen er født den 4. januar 1957 i Højslev.

HI.A.3.d.2) Karen Margrethe Pedersen er født den 24. november I960 i Højslev.

111.B.
Christen Christensen er født den 29. december 1856 i Svenstrup, og han døde den 12. januar

1857 samme sted.

111.C.
Mette Marie Christensen er født den 6. november 1858 i Svenstrup, og hun døde den 30. juli

1881 samme sted.

III.D.
Christine Christensen er født den 27. november 1861 i Svenstrup, og hun døde den 7. maj 1931

paa gaarden Søndergaard i Højslev Kirkeby. Hun blev gift den 6. november 1885 i Højslev
med Jacob Jacobsen. Han er født den 30. december 1859 i Lundø som søn af gaardejer Chri

sten Jacobsen og hustru Nicoline Clemensdatter, og han døde den 15. maj 1927 og blev begra
vet i Højslev Kirkeby.
Bosat: Søndergaard, Højslev Kirkeby.

Jacob Jacobsen læerte landbruget og købte i 1886 gaarden Søndergaard. Her arbej
dede han med stude de første aar, ligesom han drev fiskeri ved siden af for at klare de økonimiske forpligtelser. 1 1931 overdroges gaarden til sønnen Magnus. - Jacob Jacobsen var
sognefoged i 20 aar.

I ægteskabet er børnene 111. D. 1. -III. D.4.

III. D. 1.

Christen Jacobsen er født den 3. februar 1881, og han døde af tuberkulose, 12 aar gammel.

111.D.2.
Nicolaj Jacobsen er født den 8. oktober 1892 i Højslev Kirkeby. Han blev gift den 10. august

1922 i Højslev med Agnes Larsen. Hun er født den 21. januar 1894 i Højslev som datter af

Kresten Larsen og hustru Gertrud Offesen, og hun døde den 21. juni 1961 i Højslev.
Bosat: Halskov pr. Højslev.
Nicolaj Jacobsen gik i skole i Højslev Kirkeby. Han uddannedes ved landbruget og
aftjente i 1915 sin værnepligt ved Infanteriet i Aalborg. 1 1923 købte han Tværbæk i Sdr.Hald,

som han havde indtil 1947, hvorpaa han overtog Halskovgaard. Denne drev han indtil 1958,
da den overtoges af sønnen Kristian, og han bor nu i Halskov.

Agnes Larsen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun uddannedes ved husgerning og
var beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Krabbesholm

højskole i 1912.

1 ægteskabet er sønnen lll.D.2.a.

IIl.D.2.a.

Kristian Jacobsen er født den 13. juli 1925 i Sdr. Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift
den 22. juni 1957 i Skive med Elly Marie Eriksen, der er født den 27. juli 1931 i Skive som
datter af Anders Eriksen og hustru Kamilla Bodil Kirkegaard.
Bosat: Halskov pr. Højslev.

Kristian Jacobsen arbejdede efter skolegangen ved landbruget hjemme, afbrudt af et
ophold paa Uldum højskole vinteren 1944-1945 samt af militærtjeneste 1948-1949. Vinteren
1950-1951 var han elev paa Ladelund landbrugsskole og i 1958 overtog han faderens gaard,

som han siden har drevet. - Kristian Jacobsen har siden 1966 været sognefoged.

Elly Marie Eriksen gik i skole i Skive. Hun var en tid beskæftiget som husassi

stent og arbejdede derefter 5 aar paa en papirfabrik.
lll.D.2.a.l) Kaj Jacobsen er født den 26. juni 1958 i Halskov, Højslev sogn.
IIl.D.2.a.2) Agnes Karin Jacobsen er født den 24. maj 1961 i Halskov.

III.D.3.
Christian Jacobsen er født den 2. oktober 1894 i Højslev Kirkeby, og han døde den 30. novem
ber 1950.
Christian Jacobsen var ugift.

111.D.4.

Magnus Jacobsen er født den 17. november 1897 i Højslev Kirkeby, og han døde den 16. juli
1964- samme sted. Han blev gift den 19. marts 1932 i Skive med Marie Jensen, der er født den

18. juni I9IO i Skive som datter af vognmand Kristen Sørensen Jensen og hustru Johanne Eli
sabeth Ramsdal.

Bosat: Højslev Kirkeby pr. Højslev.
Magnus Jacobsen gik i skole i Højslev Kirkeby. Han arbejdede ved landbruget

hjemme »afbrudt af militærtjeneste ved Infanteriet i Viborg. 1 1931 overtog han fødegaarden

Sondergaard, der var paa 36 tdr. land, og denne drev han indtil sin død. - Magnus Jacobsen
var formand for Højslev lokalforening i 10 aar.

Marie Jensen fortsatte efter sin mands død driften af gaarden indtil august 1969,
da den overtoges af sønnen Jakob.

1 ægteskabet er børnene 111.D.4.a.-Ill.D.4.c.
111. D. 4. a.

Jakob Søndergaard Jakobsen er født den 15. marts 1933 i Højslev Kirkeby.
Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Jakob Søndergaard Jakobsen gik i skole i Højslev Kirkeby. Han arbejdede ved
landbruget hjemme, afbrudt af militærtjeneste 1953-1955 ved Jydske Luftværns regiment i
Hvorup samt af et ophold paa Asmildkloster landbrugsskole 1955-1956.

1 august 1969 over

tog han fødegaarden efter moderen. - Jacob Søndergaard Jakobsen var i en periode kasserer
for idrætsforeningen.

111.D.4.b.

Kirsten Kristine Søndergaard Jacobsen er født den 1. december 1934 i Højslev Kirkeby. Hun
blev gift i Skive med Per Pedersen Soelberg, der er født den 6. oktober 1936 i Skive som

søn af Anton Soelberg og hustru Rigmor Caroline Amalie Duborg Larsen.
Bosat: Lupinvej 40, Grindsted.
Kirsten Kristine Søndergaard Jacobsen lærte efter skolegangen husgerning og var

beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.
Per Pedersen Soelberg gik i skole i 7 aar. Han gennemgik uddannelse indenfor

jern- og staalbranchen og udlærtes i 1958 i A/S Skive Jern. Efter at have aftjent sin værne
pligt i Viborg 1958-1959 blev han efter hjemsendelsen genansat i A/S Skive-Jern, hvor han i

3 aar var lagerforvalter. Siden 1963 har han været beskæftiget ved A/S Winther & Heides
eftf. ,Grindsted, fra 1967 som repræsentant.

1 ægteskabet er børnene 111. D.4. b. D-lll. D.4. b.4)

Hl.D.4.b.l) Jane Soelberg er født den 29. maj 1958 i Skive.
Ill.D.4.b.2) Gitte Soelberg er født den 6. august I960 i Skive.

HI.D.4.b.3) Lone Soelberg er født den 17. september 1964 i Grindsted.
111. D.4. b.4) Morten Soelberg er født den 15. december 1968 i Grindsted.

111.D.4.c.
Elly Søndergaard Jakobsen er født den 16. august 1940 i Højslev Kirkeby. Hun blev gift den

8. august 1964 med Poul Heino Jensen Skov, der er født den 18. oktober 1939 i Hald, Ørslev
kloster sogn.

Bosat: Østervang 22, Skive.
Elly Søndergaard Jakobsen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun lærte husgerning

og arbejdede som husassistent dels hjemme og dels ude indtil giftermaalet.

Poul Heino Jensen Skov voksede op hos sin morfader og gik i skole i Hald. Han
kom i lære som murer hos fa. Jespersen og Sørensen, Skive, hvor han udlærtes i 1959. Sin

værnepligt aftjente han 1959-1960 ved flyvevaabnet i bl.a. Karup, og efter hjemsendelsen
kom han tilbage til sin tidligere læreplads, der i mellemtiden havde faaet navneændring til
Peter Sørensen & Søn, og her arbejder han stadig.

111.D.4.c. 1) Mie Skov er født den 16. december 1964 paa Skive sygehus.

Ill.E.
Karen Marie Christensen er født den 20. maj 1864 i Svenstrup, og hun døde den 14. decem
ber samme aar.

111.F.

Christen Christensen Johansen er født den 10. oktober 1865 i Svenstrup, og han døde den
13. december 1909 i Svenstrup, og blev begravet den 20. december i Højslev. Han blev gift

i 1892 eller 1893 med Ane Marie Jacobsen Skov. Hun er født den 8. august 1867, og hun dø
de den 5. februar 1940. Hun var gift anden gang med Mathias Jensen.
Bosat: Svenstrup pr. Højslev.

Christen Christensen Johansen overtog fødegaarden Huulgaard i Svenstrup, og
denne drev han til sin død, hvorefter enken videredrev den til 1935, da den af stode s til søn

nen Jacob.
I ægteskabet er børnene 111. F. 1. - 111. F. 8.

Ill. F . 1.

Maren Christensen Johansen er født den 3. april’ 1894 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev
gift den 21. november 1916 i Højslev med Ejner Tranberg, der er født den 29. marts 1893
i Højslev Kirkeby som søn af gaardejer Jens Hansen Tranberg og hustru Kristine Jespersen.

Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Maren Christensen Johansen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning
og var beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet.
Ejner Tranberg gik i skole i Højslev Kirkeby. Han udlærtes som murer i Hald og

aftjente i 1913 sin værnepligt i Viborg. Efter at have arbejdet en tid som murer samt en tid
ved landbruget hjemme hos faderen overtog han i 1918 Lille Majgaard, og denne drev han
indtil 1951, da datteren Edith og hendes mand overtog den.

1 ægteskabet er børnene Ill. F . 1. a. -Ill. F. 1. b.

111.F.1.a.
Kristine Tranberg er født den 13. februar 1917 i Højslev, og hun døde den 10. juni 1936.

lll.F.l.b.
Edith Khrie Tranberg er født den 4. august 1919 i Majgaarde, Højslev Kirkeby. Hun blev gift
den ö. november 1942 i Højslev med Evald Pedersen, der er født den 11. oktober 1916 i Højs

lev Kirkeby som søn af gaardejer Alfred Marinus Pedersen og hustru Agnes Kirstine Jensen,

(se III.A.3.b.).

III. F . 2.
Anna Marie Johansen er født den 21. oktober 1895 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift

den 2. november 1920 i Højslev med Søren Mølgaard, der er født den 20. januar 1894 i Staarup, Højslev sogn, som søn af gaardejer Niels Christian Sørensen og hustru Kristine Peder

sen. - Søren Mølgaard fik antagelig i 1905 navneændring fra Søren Sørensen.
Bosat: Vestergade 47, Stoholm.
Anna Nfarie Johansen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun lærte husgerning og ar

bejdede som husassistent dels hjemme og dels ude indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold

paa Ollerup højskole i 1918.
Søren Mølgaard gik i skole i Staarup. Han uddannedes ved landbruget hjemme

og aftjente 1915-1917 sin værnepligt i bl.a. Aalborg.

Vinteren 1918-1919 var han elev paa

Malling landbrugsskole,og i 1920købte han en gaard i Feldingbjerg, som han drev indtil 1949.
Han overtog derpaa en ejendom i Stoholm, hvor jorden nu er udstykket til byggegrunde.
I ægteskabet er børnene III. F .2.a.-111. F .2.b.

III.F.2.a.
Kristine Mølgaard er født den 27. juli 1923 i Feldingbjerg. Hun blev gift den 24. juli 1948 i

Kerte med Kristian Viggo Peder Lauridsen, der er født den 29. juli 1900 i Ørsbjerg, Kerte

sogn, som søn af gaardejer Peder Iversen Lauridsen og hustru Karen Marie Jensine Larsen.
Bosat: Ørsbjerg, Aarup.

Kristine Mølgaard gennemgik almindelig skoleuddannelse og var desuden elev paa
en efterskole. Hun arbejdede som husassistent indtil giftermaalet, afbrudt af et højskoleop

hold.
Kristian Viggo Peder Lauridsen gennemgik almindelig skoleuddannelse og havde

desuden et højskoleophold.

Han uddannedes ved landbruget og arbejdede som forvalter paa

herregaarde, afbrudt af et ophold i England i 1923. I 1935 overtog han en gaard i Ørsbjerg,

som han siden har drevet.
1 ægteskabet er børnene 111. F .2.a. D-Ill.F .2.a.2).

Ill.F.2.a.1)

Karin Mølgaard Lauridsen er født den 1. januar 1949 i Ørsbjerg, Kerte sogn.
Hun gik i skole i Aarup, hvor hun bestod realeksamen i 1965, og efter at have
været 1 aar i huset i Odense havde hun et ophold paa Rønshoved højskole. Siden 1968 har
hun været under uddannelse som sygeplejerske.

lll.F.2.a.2)

Annmarie Mølgaard Lauridsen er født den 2. maj 1951 i Ørsbjerg, Kerte sogn.
Hun gik i skole i Kerte og var derefter elev paa Nordfyns ungdomsskole. 1 2 aar
var hun beskæftiget som husassistent , og fra 1968 til 1969 gennemgik hun en etaarig uddan

nelse som barneplejerske paa en vuggestue i Svendborg. Hun er p.t. elev paa Løgumkloster
højskole.

111.F.2.b.

Astrid Marie Mølgaard er født den 5. november 1927 i Feldingbjerg. Hun blev gift den 15.

december 1947 i Kobberup med Kristian Vestergaard, der er født den 2. april 1917 i Kjeld bjerg, Vroue sogn, som søn af Hans P. Vestergaard og hustru Kristence.
Bosat: Kjeldbjerg pr. Skive.

Astrid Marie Mølgaard gik i skole i Tastum. Hun uddannedes ved husgerning og

var beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold

paa Ry husholdningsskole sommeren 1945.
Kristian Vestergaard arbejdede efter skolegangen ved landbruget hjemme til sit

18. aar og tjente derpaa ude i forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa St. Restrup høj
skole 1940-1941. Efter giftermaalet havde han en kort tid en ejendom i Pederstrup ved Kjel-

lerup, hvorpaa han købte en gaard i Feldingbjerg, som han drev indtil 1961. Han overtog

derefter fødegaarden, som han siden har drevet. - Kristian Vestergaard er medlem af besty

relsen for Kjeldbjerg borgerforening.
IIl.F.2.b.l)

Søren Mølgaard Vestergaard er født den 15. marts 1950 i Feldingbjerg.
Han gik i skole i Feldingbjerg samt i Vroue og var desuden elev paa Rydhave ef

terskole. De følgende to vintre deltog han i ungdomsskolens dagkursus for landmænd, og han
er nu medhjælper paa gaarden hjemme.

lll.F.2.b.2) Jørgen Vestergaard

111.F.3.

Kristine Johansen er født den 4. april 1897 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde 13 aar
gammel.

111.F.4.
Agnes Christensen Johansen er født den 18. april 1900 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev

gift den 2. november 1920 i Højslev med Jesper Andersen. Han er født den 26. januar 1891

i Majgaarde, Højslev sogn, som søn af gaardejer Ingvard Andersen og hustru Clara, og han
døde den 26. juni 1959 i Skive.

Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.
Agnes Christensen Johansen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun lærte husgerning

og arbejdede som husassistent dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet.

Jesper Andersen gik i skole i Majgaarde. og arbejdede et par aar ved landbruget

hjemme. Han udlærtes som tømrer i Højslev og aftjente under 1. verdenskrig sin værnepligt

i Fredericia. Efter at have drevet en gaard i Svenstrup i 15 aar købte han i 1934 en tømrer
forretning i Højslev Kirkeby, som han drev indtil sin død, hvorefter den overtoges af sønnen

Johannes.
1 ægteskabet er børnene lll.F.4.a.-111.F.4.C.

111.F.4.a.
Asta Marie Andersen er født den 20. januar 1922 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift

den 13. oktober 1946 i Højslev med Svend Viggo Knudsen, der er født den 12. april 1922 i

Holsted som søn af togfører Viggo Knudsen og hustru Marie Stærk.
Bosat: Oldenborggade 52, Fredericia.
Asta Marie Andersen har i 10 aar drevet købmandsforretning i Fredericia.

Svend Viggo Knudsen gennemgik uddannelse som kolonialkommis og var beskæfti

get ved faget i 12 aar. Han er nu lagerekspedient. 1 1964 købte han ejendommen Oldenborg
gade 52, Fredericia.

I ægteskabet er børnene lll.F.4.a. D-1I1.F .4.a.3).

Ill.F.4.a.l)

Eva Knudsen er født den 1. marts 1947 i Næstved.

Bosat: Oldenborggade 52, Fredericia.
Eva Knudsen gik i skole i Fredericia. Hun stod derpaa i lære som naadlerske i 3

aar og havde sommeren 1967 et 3 maaneders ophold paa en husholdningsskole i Aarhus.

IlI.F.4.a.2) Aase Knudsen er født den 18. december 1952 i Fredericia.
Hun er kontorelev.
HI.F.4.a.3) Vera Knudsen er født den 19. august 1958 i Fredericia.

111.F.4.b.
Johannes Andersen er født den 14. september 1923 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift

den 6. juni 1953 med Inger Margrethe Skov, der er født den 13. marts 1933 i Gammelstrup
som datter af Søren Anton Skov og hustru Astrid Wilhelmine Kirstine.
Bosat: Højslev Kirkeby, Højslev.

Johannes Andersen arbejdede efter skolegangen ved landbruget ca. 1 aar. Han ud
lærtes som tømrer og overtog efter faderens død dennes forretning , som han siden har drevet.
- Johannes Andersen har gennem flere aar været formand for idrætsforeningen.

Inger Margrethe Skov lærte efter skolegangen husgerning og var i huset hos en
dyrlæge i Hald.

1 ægteskabet er børnene 111. F. 4. b. D-lll. F. 4. b. 2)

111. F.4.b. 1) Hanne Skov Andersen er født den 24. februar 1958.
III.FI4.b.2) Torben Skov Andersen er født den 11. marts 1961.

111.F.4.c.

Aage Andersen er født den 12. oktober 1930 i Svenstrup, Højslev sogn.

Han er gift iped Lis,

og i ægteskabet er der 1 barn.

Bosat: Reersøgade 13, København 0.

Aage Andersen er mekaniker.

111.F.5.
Karen Kristine Christensen Johansen er født den 14. februar 1902 i Svenstrup, Højslev sogn.
Hun blev gift den 26. februar 1924 i Højslev med Peter Christian Kjølhede, der er født den

22. februar 1894 i Virksund, Ørslevkloster sogn, som søn af fisker Johan Kjølhede og hustru
Ane Kathrine Christensen.

Bosat: Lund pr. Høj slev.
Karen Kristine Christensen Johansen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun uddanne
des ved husgerning og var beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme indtil gifter
maalet .

Peter Christian Kjølhede gik i skole i Lund. Han uddannedes ved landbruget og
var vinteren 1917-1918 elev paa Uldum højskole. 1 1924 købte han Nørregaard i Bøstrup,der
er paa 59 tdr. land, og denne drev han indtil 1962, da den overtoges af sønnen Egon.

1 ægteskabet er børnene Ill. F . 5.a.-Ill. F. 5. g.

111.F.5.a.

Evald Johansen Kjølhede er født den 17. marts 1922 i Svenstrup, Højslev sogn.Han er gift
med Jytte Nøhr.

Bosat: Onsbjerg, Tranebjerg, Samsø.

Evald Johansen Kjølhede er forpagter.

111.F.5.b.
Erna Kjølhede er født den 12. februar 1925 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Hun er gift med

Holger Frederiksen, og i ægteskabet er der 2 børn.
Bosat: Gjørup pr. Ulbjerg.

Holger Frederiksen er møbelsnedker.

111.F.5.c.
Grethe Kjølhede er født den 30. maj 1927 i Skive. Hun blev gift den 19. februar 1954 i Ørslev

kloster med Viggo Sørensen, der er født den 29. november 1920 i Jebjerg som søn af gaard

ejer Jens Christian Sørensen og hustru Ida Thomsen.
Bosat: Lunds Mølle pr. Højslev.

Grethe Kjølhede gik i skole i Lund. Hun arbejdede ved husgerning indtil giftermaa
let, afbrudt af et ophold paa Danebod højskole i 1953.

Viggo Sørensen gik i skole i Jebjerg. Han uddannedes ved landbruget og var elev
paa Krabbesholm højskole 1941-1942 samt paa Bælum landbrugsskole 1943-1944. 1 4 aar ar

bejdede han som kontrolassistent,og senere blev han bestyrer paa en gaard ved Aabenraa,
hvorefter han i 1954 købte den 70 tdr. land store Lundø Møllegaard, som han siden har dre

vet.

111.F.5.C.1) Birgit Kjølhede Sørensen er født den 24. april 1955 i Lundø.
111.F.5.c.2) Lis Kjølhede Sørensen er født den 23. juli 1958 i Lundø.

111.F.5.c.3) Flemming Kjølhede Sørensen er født den 20. juli I960 i Skive.

111.F.5.d.
Anna Lise Kjølhede er født den 5. oktober 1928 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift

den 5. september 1953 i Ørslevkloster med Erik Bech, der er født den 3. november 1928 i

Ulbjerg som søn af købmand Visti Bech og hustru Anna Plougmann.
Bosat: Ulbjerg.
Anna Lise Kjølhede gik i skole i Lund. Hun lærte husgerning og arbejdede ved
dette forskellige steder. 1 1952 var hun elev paa St. Restrup højskole.

Erik Bech gik i skole i Ulbjerg. 1 1948 fik han ansættelse ved postvæsenet, afbrudt

af militærtjeneste 1949-1950 i bl.a. Nymindegab samt Itzehoe, og siden 1951 har han virket
som landpostbud i Ulbjerg.

Ill.F.5.d.l) Jytte Kjølhede Bech er født den 8. september 1954 i Ulbjerg.
lll.F.5.d.2) Erling Kjølhede Bech er født den 11. november 1957 i Ulbjerg.

HI.F.5.d.3) Svend Kjølhede Bech er født den 13. november 1964 i Ulbjerg.

III.F.5.e.
Edith Kristine Johanne Kjølhede er født den 24. december 1930 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn.

Hun blev gift den 19. februar 1954 i Ørslevkloster med Bent Kjær, der er født den 13- decem

ber 1923 i Skovmølle, Højslev sogn, som søn af Sejer Kjær og hustru Johanne.
Bosat: Skovmølle, Højslev.

Edith Kristine Johanne Kjølhede var efter skolegangen beskæftiget hjemme i 2 aar.

Bent Kjær arbejdede efter skolegangen ved landbruget hjemme i ca. 3 aar. En
vinter var han elev paa Jebjerg ungdomsskole ligesom han 1945-1946 havde et ophold paa Ul
dum højskole, og i 1954 overtog han faderens gaard, som han siden har drevet.
lll.F.5.e.l) Aase Kjølhede Kjær er født den 19. august 1955 i Skovmølle, Højslev sogn.

lll.F.5.e.2) Lene Kjølhede Kjær er født den 28. november 1958 i Skovmølle.
lll.F.5.e.3) Peter Sejer Kjølhede Kjær er født den 18. februar 1968 i Skovmølle.

111.F.5.f.
Egon Johannes Kjølhede er født den 27. november 1933 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Han

blev gift den 19. juni 1965 i Rostrup med Margit Marie Larsen, der er født den 6. februar
I944 i Roust, Grimstrup sogn, som datter af landmand Alfred Erhardt Larsen og hustru Viola
Sørine Jessen.

Bosat: Bøstrup pr. Højslev.

Egon Johannes Kjølhede gik ud af skolen i 1947 og arbejdede derefter ved landbru
get hjemme, afbrudt af militærtjeneste 1954-1955. 1 1957 havde han et ophold paa Asmildklo-

ster landbrugsskole , og han var derpaa beskæftiget en tid som traktorfører paa Tjele samt
som fodermester paa Sandfeldgaard. 1 1959 vendte han tilbage til faderens gaard, som han

overtog i 1962.

Margit Marie Larsen gik ud af skolen i 1958. Hun arbejdede derefter som husas
sistent paa forskellige gaarde, afbrudt af et ophold paa Haubro ungdomsskole i I960. 1 1962
fik hun ansættelse som husbestyrerinde hos sin fremtidige mand.

Ill.F.5.f. 1) Martin Hjorthede er født den 4. september 1969 i Ørslevkloster.
111.F.5.g.
Svend Aage Kjølhede er født den 18. december 1936 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Han blev

gift den 5. december 1966 i Skive.med Frida Agnethe Jensen, der er født den 2. april 1944 i
GI. Hald, Ørslevkloster sogn, som datter af gaardejer Jens Christian Jensen og hustru.
Bosat: Almind pr. Viborg.
Svend Aage Kjølhede arbejdede efter skolegangen ved landbruget hjemme. Han af

tjente sin værnepligt ved Livgarden og havde derpaa et ophold paa Asmildkloster landbrugs

skole. Efter at have haft plads ude i et par aar købte han en gaard i Almind, som han siden

har drevet.
Frida Agnethe Jensen var efter skolegangen ekspeditrice i en bagerforretning og

havde senere et ophold paa Lægaard ungdomsskole. 1 ca. 3 aar var hun ekspeditrice i Schous

varehus i Viborg.
lll.F.5.g.l) Susanne Kjølhede er født den 10. juni 1967 i Almind.

111.F.6.

Jacob Skov Johansen er født den 31. december 1903 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift
den 3. april 1935 i Højslev med Anne Johanne Nielsen, der er født den 13. juli 1913 i Viborg

som datter af Frederik Nielsen og hustru Karen Margrethe Thomsen.
Bosat: Svenstrup pr. Højslev.

Jacob Skov Johansen arbejdede fra sit 14. aar ved landbruget og tjente paa forskel

lige gaarde. I 1935 overtog han fødegaarden Huulgaard, som han drev indtil 1966, da den afstodes til sønnen Kristian.

Anne Johanne Nielsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved

dette indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene 111.F .6.a. -111.F.6.b.

111.F.6.a.
Kristian Johansen er født den 16. februar 1937 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift den
16. februar 1963 i Kobberup med Anna Irene Laustsen, der er født den 17. december 1939 i
Skalmstrup, Feldingbjerg sogn, som datter af Arnold Peter Laustsen og hustru Dagny Val

borg.
Bosat: Huulgaard, Svenstrup pr. Højslev.

Kristian Johansen gik i skole i Højslev Kirkeby. Han arbejdede ved landbruget
hjemme og ude og aftjente 1956-1957 sin værnepligt. 1 1959 havde han et ophold paa Asmild kloster landbrugsskole, og han var derefter ansat som kontrolassistent ved Skiveegnens

Svinekontrolforening indtil 1966, da han overtog fødegaarden i Svenstrup.

Anna Irene Laustsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved

dette indtil 1958. Hun var derpaa telefonistinde ved Højslev central til 1964.
lII.F.ô.a.l) Mette Johansen er født den 8. marts 1964 i Svenstrup, Højslev sogn.

Ill.F.6.a.2) Peter Skov Johansen er født den 30. oktober 19o6 i Svenstrup.

111.F.6.b.

Ane Marie Johansen er født den 2. maj 1941 i Svenstrup, Højslev sogn.
Bosat: Nørremøllevej 36, Viborg.

Ane Marie Johansen har gennemgaaet uddannelse som smørrebrødsjomfru og er
beskæftiget som saadan i restaurant Palæ, Viborg.

III.F.7.
Kresten Johansen er født den 27. marts 1906 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift den
22. september 1928 i Højslev med Jenny Petrea Knudsgaard, der er født den 8. april 1905 i
Svenstrup, Højslev sogn, som datter af gaardejer Christian Knudsgaard og hustru Petrine

Pedersen.

Bosat: Højslev pr. Højslev St.

Kresten Johansen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og aftjente
1926-1927 sin værnepligt ved Livgarden. 1 1928 købte han Nygaard i Fly, der er paa 20 tdr.

land, og denne solgte han i 1941. Han overtog derpaa sin hustrus fødegaard Enggaarden, der
er paa 60 tdr. land, og drev denne indtil 1967, da den afhændedes. - Kresten Johansen har

siden 1962 været medlem af sogneraadet.
Jenny Petrea Knudsgaard gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning
og var beskæftiget ved dette forskellige steder indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene 111. F . 7.a.. -Ill. F . 7.b.

111.F.7.a.

Johannes Johansen er født den 14. marts 1929 i Fly. Han blev gift den 26. december 1952 i
Holstebro med Inger Marie Sner ling, der er født den 24. september 1931 i Holstebro som
datter af disponent Hans Kousgaard Knudsen og hustru Judith Leiersen f. Zweidor.

Bosat: Skjernvej 110, Holstebro.

Johannes Johansen gik i skole i Fly samt i Højslev. Han udlærtes som maskinar
bejder i Hald i 1946 og arbejdede som saadan 2 aar i Holstebro og 2 aar i Skive. Sin værne
pligt aftjente han 1949-1950 i Aarhus, og efter at have været beskæftiget en tid i Struer fik

han ansættelse i A/S Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, hvor han stadig virker. Johan
nes Johansen blev i 1962 valgt som tillidsmand i ovennævnte virksomhed, og han er desuden

medlem af bestyrelsen for smede- og maskinarbejdernes fagforening.
Inger Marie Snerling gik i skole i Holstebro, hvor hun bestod mellemskoleeksa 

men. Hun udlærtes som skotøjsekspeditrice i 1950 i handelshuset F. Fjeldsted A/S, hvor
hun stadig er beskæftiget, nu som leder af børneafdelingen.
Ill.F.7.a.l) Lise-Lotte Johansen er født den 3. juli 1955 i Holstebro.

111.F.7.b.

Aase Johansen er født den 11. oktober 1935 i Fly. Hun blev gift den 2. juli 1955 i Højslev
med Poul Erik Jensen, der er født den 22. januar 1928 i Dommerby som søn af arbejdsmand

Ejler Marinus Jensen og hustru Dorthea Kirstine Mehlsen.
Bosat: Højslev Kirkeby pr. Højslev St.
Aase Johansen gik i skole i Højslev Kirkeby og var desuden elev paa Lægaard

ungdomsskole i 1951. Hun arbejdede ved husgerning først i Hvidbjerg ved Skive og dernæst
hjemme, hvor hun hjalp til med alt forefaldende arbejde indtil 1966. Hun har senere været

beskæftiget paa en smaakagefabrik i Højslev.

Poul Erik Jensen gik i skole i Højslev Kirkeby.

Han lærte landbruget og kom der

efter som 20-aarig i lære som smed hos E.J. Christiansen, Højslev, og efter at være blevet

udlært arbejdede han 1 aar som svend, hvorefter han flyttede hjem til svigerfaderen og hjalp

til paa gaarden indtil 1966. Han er nu beskæftiget som smed i Skive. Han har været formand
og kasserer for idrætsforeningen og skytteforeningen.
lll.F.7.b.l) Gunhild Knudsgaard Jensen er født den 21. november 1955 i Svenstrup, Højslev

sogn.
lll.F.7.b.2) Inge Lise Knudsgaard Jensen er født den 7. maj 1959 i Svenstrup.

lll.F.7.b.3) Jette Knudsgaard Jensen er født den 16. oktober 1963 i Svenstrup.

111. F. 8. Johannes Johansen, døde som lille.

111.G.
Peder Christensen Johansen er født den 4. marts 1868 i Svenstrup, og han døde den 19. ok

tober 1914 i Svenstrup og blev begravet i Højslev. Han blev gift den 12. juni 1902 i Højslev
med Johanne Kathrine Christensen Lynderup. Hun er født den 16. september 1875 i Svenstrup
som datter af gaardejer Peter Christensen og hustru Mette Marie Pedersen, og hun døde den

13. juni I93O paa Skive sygehus. - Johanne Kathrine Christensen Lynderup giftede sig igen

ca. I92O i Højslev med gaardejer og enkemand Christian Knudsgaard.
Bosat: Svenstrup pr. Højslev.

Peder Christensen Johansen lærte efter skolegangen landbruget og aftjente som
22-aarig sin værnepligt i Randers. 1 1902 købte han gaarden Stensgaard i Svenstrup, der er

paa 40 tdr. land, og denne drev han til sin død.
Johanne Kathrine Christensen Lynderup lærte husgerning hjemme og tjente desu
den hos cancelliraad Alstrup.

Efter sin mands død videredrev hun gaarden indtil 1920, da

den solgtes.

I ægteskabet er børnene 111.G. 1.-111.G.3.

111.G.1.

MLgda Kathrine Christensen Johansen er født den 24. juni 1904 i Svenstrup, Højslev sogn.
Hun blev gift den 6. november 1932 i Højslev med Ole Olsen Mølgaard. Han er født den 12.

januar 1891 i Hvidbjerg som søn af husmand Peter Olsen Mølgaard og hustru Jette Sørensen,
og han døde den 11. maj 1965 i Skive.

Bosat: Hvidbjerg pr. Skive.

Magda Kathrine Christensen Johansen gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning
og var beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet. 1 1941 over

tog hun Hvidbjerg central, og denne passer hun stadig.
Ole Olsen Mølgaard gik i skole i Hvidbjerg. En tid arbejdede han ved landbruget,

hvorefter han blev lillebilvognmand. 1 1932 startede han hønseri i Hvidbjerg, og dette drev

han til sin død.

I ægteskabet er børnene 111.G. l.a.-111.G. l.d.

Ill.G.1.a.
Hanne Mølgaard er født den 3. januar 1934 i Hvidbjerg. Hun blev gift den 15. september 1956

i Hvidbjerg med Henry Boller, der er født den 23. februar 1931 i Skive.

Bosat: Nørregade 49, Odense.
Henry Boller er entreprenør.
111.G. l.a. 1) Pia Boller er født den 22. januar 1957 i Silkeborg.

111.G. l.a.2) Erling Boller er født den 10. maj 1958 i Silkeborg.
111.G. l.a.3) Jette Boller er født den 17. januar 1964 i Odense.
Ill.G. l.a.4) Aage Boller er født den 24. august 1965 i Odense.

111.G.l.b.

Peter Mølgaard er født den 6. september 1936 i Hvidbjerg, og han døde den 23. marts 1937
samme sted.

111.G.1.c.

Jytta Mølgaard er født den 28. januar 1940 i Hvidbjerg.
Bosat: Allegade 4, Skive.

Jytta Mølgaard gik i skole i Hvidbjerg. Hun var beskæftiget ved husgerning dels

hjemme og dels ude og var en tid beskæftiget paa hotel. Siden 1965 har hun været ansat paa

Skive sygehus.
lll.G.l.c.l) Ole Mølgaard er født den 11. december 1962 i Skive.

111.G.l.d.
Rita Mølgaard er født den 8. juni 1944 i Hvidbjerg. Hun er gift med Ernst Ktadsen, der er

født den 11. december 1943 i Aarhus.
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Bosat: Nørrekær 92 , Rødovre.
Rita Mølgaard er montrice, og Ernst Madsen er specialarbejder.

III.G.2.
Peter Johansen er født den 25. februar 1906 i Svenstrup, Højslev sogn. Han er gift med Sine.

Bosat: Staarup pr. Højslev.

Peter Johansen er gaardejer.

Ægteskabet er barnløst.

III.G.3.
Else Christensen Johansen er født den 22. december 1911 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev

gift den 14. januar 1945 i Højslev med Niels Nielsen, der er født den 21. juli 1907 i Fly som
søn af gaardejer Søren Nielsen og hustru Anna Andersen.
Bosat: Fly pr. Skive.

Else Christensen Johansen gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning hjemme
og var husbestyrerinde her indtil giftermaalet, bortset fra 1 aar i Højslev brugsforening.

Niels Nielsen gik i skole i Fly. Han arbejdede ved landbruget hjemme og overtog
i 1941 gaarden, der er paa 70 tdr. land og kaldes Øster Solgaard.
1 ægteskabet er børnene III.G.3.a.-Ill.G.3.b.

111.G.3.a.
Kristian Nielsen er født den 6. juni 1946 i Fly.

111.G.3.b.

Anna Marie Nielsen er født den 1.oktober 1949 i Fly.
Bosat: Fly pr. Skive.
Anna Marie Nielsen gik i skole i 9 aar. Hun udlærtes som ekspeditrice i kolonial

branchen og har bestaaet handelsmedhjælpereksamen.

III. Maren. Christensen

III.A.l. Peder Chr. P.
Kirkegaard og Hansine
Nielsen

III.A.3. Alfred M. Pedersen og
Agnes Kirstine Jensen

III. A. Karen Christensen og Jacob Pedersen
(Kirkegaard)

III. A. 2. Mette Marie Pedersen og
Niels Christian Nielsen

III. D. Christine Christensen og Jacob Jacobsen

III.D.2. Nicolaj Jacobsen og Agnes
Larsen

III.D.4. Magnus Jacobsen og Marie
Jensen

III. F. Christen C. Johansen og Ane M. Jacobsen
Skov

III. F. 2. Anna Marie Johansen og
Søren Mølgaard

III.F.l. Maren C.
Johansen og Bjner
Tranberg

III. F.4. Agnes C. Johansen og Jesper
Andersen

III.F.5. Karen K. C. Johansen og
Peter C. Kjølhede

III.F.7. Kresten Johansen og Jenny
P. Knudsgaard

III.G. 1. Magda K . C. Johansen og
Ole Olsen Mølgaard

III. F.6. Jacob Skov Johansen og
Anne Johanne Nielsen

III.G. Peder Chr. Johansen og Johanne K. C.
Lynderup

III.G.3. Fise C. Johansen og Niels
Nielsen

IV_. _ An e_ Margrethe_ Çh ri s tcnsdatt e r

er født den 31. december 1825 i Svenstrup, og hun døde den 4. september 1874 i Stensgaard,
Højslev sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1850 i Højslev med Peder Christensen, der er født
den 23. september 1821 i Stensgaard som søn af gaardmand Christen Sørensen og hustru Ma

ren Peder sdatter.
Bosat: Stensgaard pr. Højslev.
Peder Christensen var gaardmand i Stensgaard.

I ægteskabet er børnene 1V.A.-1V.E.

IV.A.
Maren Pedersen er født den 5. november 1851 i Stensgaard, Højslev sogn. Hun blev gift den

21. oktober 1884 i Højslev med Kristen Kristensen Kjeldsen, der er født ca. 1855 antagelig
i Hald som søn af snedker Christen Christensen Kjeldsen.

Bosat: Ulbjerg.

Kristen Kristensen Kjeldsen var snedker.

1 ægteskabet er børnene IV. A. 1.-IV. A.3.

1V.A.1.

Peter Kjeldsen er født den 6. april 1891 i Ulbjerg, og han døde den 2. oktober 1964 og blev
begravet i Ulbjerg.

Han var gift med Marie.

Bosat: Ulbjerg.

1 ægteskabet er børnene IV. A. l.a. -IV. A. l.c.

IV.A.l.a.

Harry Kjeldsen er gift med Alma, og i ægteskabet er der 6 eller 7 børn.
Bosat: Kærvej, Aars.
Harry Kjeldsen er invalidepensionist.

IV.A.l.b.

Søren Clemmensen Kjeldsen er født den 26. december 1911 . Han blev gift den 9. april 1940
i Ulbjerg med Birthe Gade Nielsen, der er født den 2. juni 1917 i Ulbjerg som datter af Al

fred Peder Nielsen og hustru Mette Marie Gade Claugmann.
Bosat: Ulbjerg.

Søren Clemmensen Kjeldsen gik i skole i Ulbjerg. Han uddannedes ved mejerifa
get og kører nu som lastbilchauffør.

Birthe Gade Nielsen gik i skole i Ulbjerg. Hun lærte husgerning og arbejdede som

husassistent forskellige steder.
1 ægteskabet er sønnen lV.A.l.b.l).

IV.A.l.b.l)

Bruno Kjeldsen er født den 28. september 1939 i Ulbjerg.
Bosat: Smedegade 27, Slagelse.
Bruno Kjeldsen er taxachauffør.

IV.A.l.c.

Aage Kjeldsen er født den 24. september 1916 i Ulbjerg. Han er gift med Lilly.
Bosat: Tuborgvej, København.

Aage Kjeldsen er indehaver af en antikvitetsforretning.

IV.A.2.
Christian Kjeldsen er født i Ulbjerg. Han er gift,men ægteskabet er barnløst.

IV.A.3.
Martin Kjeldsen er født i Ulbjerg. Han er gift og har 2 børn.

Bosat: Hjarbæk.

IV.B.
Karen Marie Pedersen er født den 17. oktober 1855 i Stensgaard, Højslev sogn, og hun døde
den 9. maj 1856 samme sted.

IV. C.
Christine Pedersen er født den 23. februar 1860 i Stensgaard, Højslev sogn, og hun døde

den 5. april samme aar.

IV. D.

Christen Pedersen er født den 18. december 1861 i Stensgaard, Højslev sogn, og han døde
den 7. december 1866 samme sted.

IV.E.
Christine Pedersen er født den 4. november 1865 i Stensgaard, Højslev sogn, og hun døde

den 10. juli 1919 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift første gang den 30. oktober 1888 i
Højslev med Niels Christian Sørensen. Han er født den 22. december 1859 i Staarup som søn

af gaardejer Søren Jensen og hustru Mette Marie Nielsdatter, og han døde den 9. februar
1898 i Staarup. Christine Pedersen blev derpaa gift anden gang den 26. november 1901 i Højs
lev med Jens Jensen (Mølgaard). Han er født den 3. april 1878 i Lundø som søn af boelsmand
Morten Jensen og hustru Johanne Thøgersen, og han døde den 26. april 1959 i Staarup og

blev begravet i Højslev.
Bosat: Staarup pr. Højslev.

Niels Christian Sørensen var gaardejer i Staarup.
Jens Jensen (Mølgaard) gik i skole i Lundø. Han lærte landbruget og tjente paa

gaarden i Staarup, da Niels Christian Sørensen døde. Efter at have været bestyrer for en
ken en tid, indgik de ægteskab, og Jens Jensen (Mølgaard) drev gaarden indtil 1946, da den

overtoges af datteren Marie Kristine og dennes mand. - Jens Jensen (Mølgaard), der havde

mange tillidshverv, var bl.a. medlem af bestyrelsen for mejeriet, brugsforeningen og landbo
foreningen .
1 Christine Pedersens 2 ægteskaber er børnene IV. E. 1.-IV. E. 7. De fik alle, an
tagelig i 1905, navneændring til Mølgaard.

1V.E.1.

Søren Sørensen er født den 25. august 1889 i Staarup, Højslev sogn, og han døde den 24.
februar 1890.

IV.E.2.

Else Marie Kathrine Mølgaard er født den 16. februar 1891 i Staarup, Højslev sogn, og hun
døde den 22. juni 1969 i Degnsgaarde, Højslev sogn. Hun blev gift den 3. september 1915 i

Højslev med Hans Hansen Tranberg, der er født den 3. juli 1890 i Højslev som søn af Jens

Hansen Tranberg og hustru Kristine Jespersen.

Bosat: Degnsgaarde pr. Højslev.
Else Marie Kathrine Mølgaard gik i skole i Staarup. Hun uddannedes ved husger

ning og var beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet.

Hans Hansen Tranberg gik i skole i Højslev. Han lærte landbruget og købte i 1915
<en

46 tdr. land stor .gaard i Degnsgaarde, som han drev indtil 1958, da den overdroges til

datteren Gudrun og dennes mand.

1 ægteskabet er børnene IV. E.2.a.-IV. E.2.b.

IV.E.2.a.

Ingrid Kristine Tranberg er født den 21. april 1918 i Degnsgaarde, Højslev sogn.

Bosat: Degnsgaarde pr. Højslev.

Ingrid Kristine Tranberg er husassistent.

IV.E.2.b.
Gudrun Kristine Tranberg er født den 21. april 1918 i Degnsgaarde, Højslev sogn . Hun blev
gift den 4. oktober 1946 i Højslev med Svend Østergaard Jensen, der er født den 7. januar
1916 i Lundø som søn af gaardejer Jens Jensen og hustru Kirsten Pedersen.

Bosat: Degnsgaarde pr. Højslev.

Gudrun Kristine Tranberg gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun var beskæftiget ved

husgerning hjemme indtil giftermaalet, afbrudt af et ophold paa Krabbesholm højskole i 1941.
Svend Østergaard Jensen gik i skole i Lundø. Han lærte landbruget og aftjente i
1938 sin værnepligt i Aarhus.

Vinteren 1940-1941 var han elev paa Uldum højskole og i 1958

overtog han sin hustrus fødegaard, som han siden har drevet.
1 ægteskabet er børnene IV.E.2.b. 1)-1V. E.2.b.3).

lV.E.2.b.l)

Hans Tranberg Jensen er født den 6. februar 1948 i Degnsgaarde, Højslev sogn.
Hans Tranberg Jensen havde efter skolegangen et ophold paa en ungdomsskole
1963-1964 og har desuden deltaget i et kursus for unge landmænd. Sin værnepligt aftjente han

1968 i Aarhus, og han er nu landbrugsmedhjælper.

lV.E.2.b.2)
Else Kirstine Østergaard Jensen er født den 28. september 1949 i Degnsgaarde, Højslev

sogn.
Bosat: Degnsgaarde pr. Højslev.
Else Kirstine Østergaard Jensen var efter skolegangen elev paa en ungdomsskole
i 1965. Hun uddannedes ved husgerning og har bl.a. deltaget i et kursus i moderne husførel

se .

IV.E.2.b.3)
Christian Østergaard Jensen er født den 31. juli 1954 i Degnsgaarde, Højslev sogn.

Han er beskæftiget ved landbruget.

IV.E.3.
Søren Mølgaard er født den 20. januar 1894 i Staarup, Højslev sogn. Han blev gift den 2.
november 1920 i Højslev med Anna Marie Johansen, der er født den 21. oktober 1895 i Sven

strup, Højslev sogn, som datter af gaardejer Kristen Johansen og hustru Ane Marie Skov.
(se 111.F.2.)

IV.E.4.

Agnes Mølgaard er født den 31. maj 1896 i Staarup, Højslev sogn, og hun døde hvornaar vides
ikke. Hun var gift med Peter Christian Larsen, der var gaardejer.

Bosat: Halskov pr. Højslev.

IV.E.5.
Nicoline Kristine Mølgaard er født den 5. juni 1898 i Staarup, Højslev sogn. Hun er gift med

Nicolaj Lund.

Bosat: Staarup pr. Højslev.
Ægteskabet er barnløst.

IV.E.6.
Marie Kristine Mølgaard er født den 28. september 1902 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev

gift den 5. januar 1937 i Højslev med Gunner Simonsen, der er født den 5. august 1911 i Vin

kel, Højslev sogn, som søn af slagter Jacob Simonsen og hustru Elsine Nielsen.
Bosat: Staarup pr. Højslev.

Marie Kristine Mølgaard gik i skole i Staarup. Hun lærte husgerning og arbejdede

ved dette hjemme indtil giftermaalet, bortset fra 1 aar i Vinkel.
Gunner Simonsen gik i skole i Højslev samt i Dommerby. Han uddannedes ved land

bruget og overtog i 1946 sin hustrus fødegaard , der er paa 72 tdr. land. Denne drev han ind
til 1964, hvorefter han købte en mindre ejendom som han siden har drevet, samtidig med at
han er arbejdsmand, fra 1966 paa beholderfabrikken i Skive.

I ægteskabet er børnene !V.E.6.a.-lV.E.6.d.

lV.E.6.a.

Inga Kristine Simonsen er født den 13. marts 1937 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den
15. december 1956 i Højslev med Svend Aage Damgaard Jeppesen, der er født den 30. april

1937 i Dommerby som søn af Jeppe Damgaard Jeppesen og hustru Anna.
Bosat: Aarbjerg pr. Skive.

Inga Kristine Simonsen gik i skole i Staarup. Hun uddannedes ved husgerning og
arbejdede som husassistent indtil giftermaalet.
Svend Aage Damgaard Jeppesen gik i skole i Dommer by. Han lærte landbruget og

aftjente 1953-1954 sin værnepligt. Siden 1957 har han været forpagter af en gaard i Aarbjerg.

- Svend Aage Damgaard Jeppesen har været medlem af bestyrelsen for Dommerby ungdoms
forening .

lV.E.6.a.l) Jørgen Damgaard Jeppesen er født den 14. december 1955 i Staarup. Højslev sogn.

lV.E.6.a.2) Ove Damgaard Jeppesen er født den 15. november I960 i Aarbjerg, Skive sogn.

lV.E.6.a.3) Conny Damgaard Jeppesen er født den 21. januar 1966 i Aarbjerg.

lV.E.ô.b.

Oda Dagny Simonsen er født den 26. april 1938 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den
20. oktober 1959 i Højslev med Harry Thomsen, der er født den 5. maj 1937 i Hald, Ørslev
kloster sogn, som søn af Jens Thomsen og hustru Antonette.

Bosat: Knud by pr. Løgstrup.
Oda Dagny Simonsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget paa

forskellige gaarde. Senere var hun 2 aar paa fabrik.

Harry Thomsen arbejdede ved landbruget fra sit 11. aar. Fra 1955 til 1957 var

han ude at sejle, og i 1957 aftjente han derpaa sin værnepligt ved søværnet. Efter i 2 aar at
have været skovarbejder blev han arbejdsmand i et entreprenørfirma.

lV.E.ô.b. 1) Jan Thomsen er født den 25. oktober I960 i Taarup.

lV.E.ô.b.2) Annette Thomsen er født den 17. februar 1963 i Taarup.
lV.E.ô.b.3) Ole Thomsen er født den 6. august 1964 i Taarup.

1V.E.6.C.
Ruth Herdis Simonsen er født den 23. juni 1939 i Staarup, Højslev sogn.

Bosat: Staarup pr. Højslev.
Ruth Herdis Simonsen lærte efter skolegangen husgerning og har siden fortrinsvis
været beskæftiget ved dette.

l'V.E.6.d.

Jenny Kristine Simonsen er født den 21. juni 1941 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den

20. oktober 1959 i Højslev med Svend Erik Pedersen, der er født den 28. januar 1932 i Nannerup, Jebjerg sogn, som søn af Kristian Pedersen og hustru Elna.
Bosat: Højslev Kirkeby pr. Højslev.

Jenny Kristine Simonsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget
som husassistent indtil giftermaalet.
Svend Erik Pedersen arbejdede efter skolegangen ved landbruget og har siden
været beskæftiget ved forskelligt arbejde.

lV.E.ô.d.l) Ulla Pedersen er født den 21. februar I960.
lV.E.6.d.2) Brian Mølgaard Pedersen er født den 12. juli 1963.

IV.E.7.
Magda Malgaard er født den 10. september 1904 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den

30. april 1929 i Højslev Kirkeby med Kristen Jensen, der er født den 15. oktober 1897 i

Dommer by som søn af gaardejer Kristen Jensen og hustru Kirstine Marie Jensen.
Bosat: Staarup pr. Højslev.
Magda Mølgaard gik i skole i Staarup. Hun uddannedes ved husgerning og var be

skæftiget som husassistent fortrinsvis hjemme indtil giftermaalet.
Kristen Jensen gik i skole i Dommerby. Han arbejdede ved landbruget, til han var

17 aar gammel, hvorpaa han i en aarrække var beskæftiget ved murerfaget, afbrudt af militær
tjeneste 1917-1918 ved kystartilleriet i København. 1 1929 købte han en gaard paa 21 tdr.land

i Staarup, og denne drev han indtil 1967, da den overtoges af sønnen Kristian.
1 ægteskabet er børnene IV. E. 7. a. -IV. E. 7. b.

lV.E.7.a.
Kristian Mølgaard Jensen er født den 29. juni 1934 i Staarup, Højslev sogn.

Bosat: Staarup pr. Højslev.
Kristian Mølgaard Jensen gik i skole i Staarup. Han uddannedes ved landbruget
og aftjente 1954-1955 sin værnepligt i Aalborg, Viborg samt ved Det danske Kommando i Tysk

land. 1 1967 overtog han faderens gaard, som han siden har drevet.

IV.E.7.b.
Elly Mølgaard Jensen er født den 24. oktober 1938 paa Skive sygehus.

Bosat: Kildevej 2, Karup.
Elly Mølgaard Jensen gik i skole i 7 aar og var i 1954 elev paa Salling ungdoms

skole. Hun var derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder, bl.a. i Karup, hvor
hun senere oplærtes som klinikdame, og hun virker nu som saadan.

IV. Peder Christensen

IV.A. 1. Peter Kjeldsen og hustru Marie

IV.E. Niels Chr.
Sørensen

IV.E. Christine Pe
dersen

IV.E. Jens Jensen
(Mølgaard)

IV.E.2. Else Marie K. Mølgaard og
Hans Hansen Tranberg

IV.E.6. Marie K. Mølgaard og
Gunner Simonsen

IV. E. 7. Magda Mølgaard og Kristen
Jensen

V_. _ Chri s tian.- Chr i s tenseii

er født den 29. september 1828 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 26. maj 1880

samme sted. Han blev gift den 28. oktober 1853 i Kobberup med Karen Marie Christensen.
Hun er født den 4. oktober 1828 i Søby, Kobberup sogn, som datter af gaardmand Christen

Thomasen og hustru Karen Nielsdatter, og hun døde den 30. september 1906 i Østerris,
Højslev sogn.
Christian Christensen overtog i 1853 fødegaarden i Svenstrup, der stod til hart
korn 5 tdr. og havde matrikel nr. 2. Aaret efter ses han at have solgt en parcel fra til sin
ældre broder Jens.

1 ægteskabet er børnene V.A-.-V.G.

V.A.

Mette Marie Christiansen er født den 21. april 1854 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde
den 24. december 1874.

V.B.

Karen Christiansen er født den 23. marts 1856 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde den
28. januar 1858 samme sted.

V.C.
Christian Jensen Christiansen er født den 30. marts 1859 i Svenstrup, Højslev sogn. Han
blev gift den 6. april 1883 i Højslev med Maren Madsen. Hun er født den 28. juni 1864 i Brud

dal, Højslev sogn, som datter af gaardmand Thomas Madsen og hustru Margrete Kristensen,
og hun døde den 10. maj 1937.

Bosat: Søby pr. Kobberup.
Christian Jensen Christiansen var gaardejer i Søby.

1 ægteskabet er børnene V.C.1.- V.C.7.

V.C.l.

Mette Marie Kristine Kristiansen er født den 9. maj 1884 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun
blev gift den 24. december 1909 med Hans Henry Siegfred Kruuse. Han er født den 14. de
cember 1878 i Korsør som søn af lods Jørgen Daniel Kruuse og hustru Joakine Geisler, og
han døde den 24. februar 1946 i Aalborg.
Bosat: Peder Skramsgade 9^, Aalborg.
Mette Marie Kristine Kristiansen lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl.

a. hos en faster, der var dyrlægefrue i Glumsø. Som 18-aarig begyndte hun uddannelse som

sygeplejerske paa professor Rovsings klinik, og efter endt uddannelse virkede hun som privatsygeplejerske.

Hans Henry Siegfred Kruuse stod efter skolegangen til søs og sejlede i 4 aar med
hamburger sejlskibe. Han bestod styrmands- og skibsførereksamen paa Bogø navigations

skole og aftjente derpaa sin værnepligt ved søværnet, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af

reserven. Efter at have sejlet for forskellige rederier fik han i 1903 ansættelse i Ø.K. ,
hvor han bl.a. i 1905 sejlede med ”Kong Frederik VIII” paa Færøerne og Island samt i 1906
med ”Kong Chulalongkorn af Siam” fra Napoli til Siam. Samme aar udnævntes han til skibs

fører i Ø.K., og i 1921 blev han over skibs inspektør for Statens Skibstilsyn i Jylland, en
stilling han bestred indtil sin død. - Hans Henry Siegfred Kruuse fik for sin indsats paa

ovennævnte togt til Siam overrakt et guldur med dedikation af kong Frederik Vlll samt af

den siamesiske konge ordenen ”Den opgaaende Sol”.

1 ægteskabet er børnene V.C.l.a.-V.C.l.c.

V.C.l.a.

Jørgen Henry Kruuse er født den 13. maj 1912 i København. Han blev gift den 22. oktober

1939 i Trinitatis kirke i København med Ellen Geisler Palvig, der er født den 5. juli 1919

i New York, som datter af maskinmester Einar Geisler Palvig og hustru Anna Margrethe Pe
tersen.
Bosat: Riserup pr. Nr. Alslev.

Jørgen Henry Kruse gik i Aalborg katedralskole, hvor han i 1931 tog studenterek

samen. I 1934 blev han exam.pharm, fra Aalborg Østerbro Apotek, og efter yderligere 1 aar
her blev han optaget paa Danmarks Pharmaceutiske Højskole, hvorfra han i 1937 dimitteredes

som cand.pharm. Fra 1938 til 1944 var han ansat paa Tagensvej Apotek, og fra 1944 til 1962

virkede han paa Frihavns Apoteket i København. Siden 1962 har han haft apoteket i Riserup.
Ellen Geisler Palvig gik i Den das senske Legatskole i København, hvor hun be
stod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som bankassistent i Privatbanken i København
og var derefter ansat i Overformynderiet samt i Vagtværnet.

I ægteskabet er børnene V.C.l.a. 1)-V. C. 1. a. 2).

V.C.l.a.l)
Dan Jørgen Kruuse er født den 10. juni 1947 i København.

Bosat: Katedralskolen, Nykøbing F.

Dan Jørgen Kruus gik i skole i København, hvor han bestod realeksamen. Han var
beskæftiget i forskellige institutioner, bl.a. Ebberødgaard samt Nykøbing F.’s eksternatsko-

le, og efter 2 aar som praktikant var han elev paa Krogerup og Vallekilde højskoler. Han læser

nu til H.F. med henblik paa pædagogisk uddannelse.

V.C.l.a.2)
Berit Vibeke Kruuse er født den 21. juni 1951 i København.

Hun gik i skole i København i 9 aar. 1 1 aar var hun beskæftiget ved husgerning,

og hun gennemgaar nu uddannelse som sygeplejerske.

V.C.l.b.

Paul Kruuse er født den 20. juni 1915 i Set. Jakobs sogn, København. Han blev gift den 15.

september 1946 i Lindholm med Anna Marie Olsen Andersen, der er født den 2. juli 1923 i

Lindholm som datter af gaardejer Niels Mogensen Andersen og hustru Elisabeth Olsen.
Bosat: Vestre Allé 93, Aalborg.
Paul Kruuse afsluttede skolegangen med realeksamen. Han gennemgik uddannelse

indenfor skibsfarten og bestod styrmands- og skibsførereksamen. Under krigen sejlede han
som styrmand i den engelske handelsmarine,og efter krigen var han i nogle aar styrmand i

Siden 1951 har han været ansat som forvalter ved D.F.D.S.’s depot i Aalborg.

D.F.D.S.

Anna Marie Olsen Andersen afsluttede skolegangen med realeksamen. Hun gennem

gik uddannelse indenfor sygeplejen, og var beskæftiget ved dette indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er børnene V.C. 1.b. 1)-V.C. 1.b.2).

V.C.l.b.1)
Henry Kruuse er født den 7. august 1947 i Aalborg.

Bosat: Vestre Allé 93, Aalborg.
Henry Kruuse er maskinarbejder.

V.C. l.b 2) John Kruuse er født den 28. januar 1953 i Aalborg.

V.C.l.c.

Mogens Halfdan Kruuse er født den 20. august 1919 i Aalborg, og han døde den 31. maj 1959
paa Kommunehospitalet i Aalborg. Han blev gift den 27. august 1955 i Ferslev med Erna Ma

rie Christine Kristensen, der er født den 29. april 1923 i Aalborg som datter af kreaturhand
ler Christian Victor Kristensen og hustru Marie Andrea (Andersen) Kjeldsen.

Bosat: Rømershave 6, Nørresundby.
Mogens Halfdan Kruuse gik i Klostermarks skolen i Aalborg, hvorfra han tog mel

lemskoleeksamen i 1935. Han udlærtes hos isenkræmmer Otto R. Nielsen i Nørresundby og

aftjente under krigen sin værnepligt ved civilbeskyttelsestjenesten. Efter at have været be
skæftiget i isenkramforretninger i Randers samt i Aalborg købte han i 1947 egen forretning

i Nørresundby. Denne solgte han imidlertid aaret efter og startede derpaa forretningen

Vester Isenkram i Nørresundby, som han drev indtil sin død.
Erna Marie Christine Kristensen gik i Klostermarks skolen samt katedralskolen

i Aalborg, hvorfra hun tog realeksamen i 1940. Efter mandens død har hun videreført forret

ningen.
V.C.l.c.l)
Lone Kruuse er født den 4. august 1947 i Aalborg.

Bosat: Rømershave 6, Nørresundby.

Lone Kruuse gik i Klostermarks skolen samt i katedralskolen, hvor hun i 1963 tog

realeksamen samt i 1966 bestod studentereksamen. Siden 1967 har hun læst paa Aalborg se
minarium.

V.C.2.
Karen Marie Kristiansen er født den 8. december 1885 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun
døde den 7. august 1951 i Skive. Hun blev gift den 25. juni 1911 i Skive med Johannes Chri

stian Johansen, der er født den 30. december 1889 i Vinde, Skive sogn, som søn af smede
mester og gaardejer Jens Peter Johansen og hustru Birthe Kirstine Sørensen.
Bosat: Fredensgade 10, Skive.

Karen Marie Kristiansen gik bl.a. i skole i Søby. Hun lærte husgerning og var
beskæftiget som husassistent indtil giftermaalet.

Johannes Christian Johansen gik bla. i skole i Skive. Han udlærtes indenfor kolo
nialbranchen i 1908 og købte i 1909 en købmandsforretning i Sæby ved Durup, som han drev
i nogle aar. Han var derefter beskæftiget som handelsmand og handlede med kreaturer,heste
og ejendomme.

1 ægteskabet er børnene V.C.2.a.-V.C.2.b.

V.C.2.a.

Dagny Johansen er født den 21. august 1911 i Sæby. Hun blev gift den 25. august 1935 i Sæby
med Erik Melgaard. Han er født den 26. maj 1900 i Skive som søn af guldsmed Søren Peter

Melgaard og hustru Marie Sørensen, og han døde sidst i november 1968.
Bosat: Jyllandsgade 46, Skive.

Dagny Johansen gik i skole i Skive samt i Højslev. Hun arbejdede en tid ved hus
gerning, bl.a. som kokkepige i herskabshjem, og gennemgik desuden uddannelse som smør

rebrødsjomfru paa hotel Hafnia i Aalborg.

Efter giftermaalet virkede hun i 17 aar indenfor

forsikringsbranchen.

Erik Melgaard gik i skole i Skive. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen i Ny

købing M. i I92O og var 1921-1922 elev paa handelshøjskolen Købmandshvile. Efter at have
haft forskellige pladser indenfor kolonialbranchen, bl.a. 5 aar som lagerforvalter blev han

i 1933 ansat ved Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark. 1 1935 overtog han agenturet
for Skive og blev samtidig inspektør, og han virkede nu som saadan indtil han blev pensione

ret.
1 ægteskabet er datteren V.C.2.a.l).

V.C.2.a.l)

Karen Marie Melgaard er født den 26. oktober 1943 i Skive. Hun er gift med Bent Sørensen,

der er autolakerer.

Bosat: Kompagnigade 9, Skive.

V.C.2.b.
Jens Peter Johansen er født den 20.juli 1915 i Skive. Han blev gift den 19. januar 1947 i Jun

get med Hilda Jensen, der er født den 30. marts 1912 i Junget som datter af vejmand Jens Niel

sen Jensen og hustru Johanne Marie Josefsen.

Bosat: Norgesvej 3ô B, Skive.
Jens Peter Johansen gik i skole i Skive samt i Højslev. Han kom i slagterlære i

1931 og arbejdede ved faget indtil 1936, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Viborg. Efter
at have virket 3 aar i forsikringsbranchen fik han i 1940 ansættelse som portør ved Amts og

Bysygehuset i Skive, hvor han siden 1946 har været overportør.
Hilda Jensen gik bl.a. i skole i Junget. Hun uddannedes ved husgerning og var i

61 aar husassistent i Breum samt 61 aar beskæftiget paa Skive sygehus.

V.C.3.
Kristian Kristiansen er født den 29. maj 1887 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde i august
1958 i Skive. Han blev gift den 5. maj 1918 i Feldingbjerg med Magda Emilie Rasmussen,der

er født den 25. april 1898 i S toholm, Feldingbjerg sogn.
Bosat: Set. lbsgade 12, Viborg.

Kristian Kristiansen var gaardejer.

I ægteskabet er børnene V.C.3.a.-V.C.3.c.

V.C.3.a.
Karl Kristiansen er født den 25. december 1918 i Højslev St. Han blev gift den 21. maj 1944

i Højslev med Ane Kristine Andersen, der er født den 25. november 1924 i Osted som datter

af vejmand Oluf Henry Andersen og hustru Karen Marie Nielsen.
Bosat: Skyttevej 4, Roskilde.

Karl Kristiansen gik i skole i Aidt samt i Dommerby. Han arbejdede ved landbruget
indtil 1944 og kom i 1945 ind ved byggebranchen, hvor han i de senere aar har arbejdet som
betonformand.

Ane Kristine Andersen gik i skole i Osted. Hun lærte husgerning og arbejdede
som husassistent, bl.a. 5 aar hos en gaardejer ved Roskilde. Fra 1954 til 1959 var hun be

skæftiget som husmoderafløser i Roskilde, og siden I960 har hun været ansat som sygehjælper
paa Set. Hans hospital i Roskilde.

I ægteskabet er børnene V. C. 3. a. 1)-V. C.3. a. 5)

V.C.3.a.l)

Henry Christian Kristiansen er født den 20. juli 1944 i Dommerby. Han blev gift den 12. juli
1967 i Herslev med Lajla Caroline Hornshøj Jensen, der er født den 19. juni 1948 i Skive
som datter af malermester Hans Hornshøj Jensen og hustru Aase Mathilde Døsing Kristensen.

Bosat: Særløsegaard, Hvalsø.

Henry Christian Kristiansen gik i skole i Roskilde, hvor han bestod mellemskole
eksamen. Han stod i lære som blikkenslager i Roskilde og udlærtes i 1964. Sin værnepligt

aftjente han 1964-1965 ved flyvevaabnet i Padborg samt i Roskilde.
Lajla Caroline Hornshøj Jensen gik i skole i Vindinge ved Roskilde, og hun var
desuden elev paa Osted efterskole.

V.C.3.a.l) a) Henrik Hornshøj Kristiansen er født den 31. januar 1968 i Roskilde.

V.C.3.a.2)
Poul Leo Kristiansen er født den 7. august 1945 i Roskilde.
Bosat: Himmelewej 27, Roskilde.

Poul Leo Kristiansen er maler.

V.C.3.a.3)
Lene Marie Kristiansen er født den 12. november 1946 i Roskilde. Hun er gift med Jan Moesby Nielsen, med hvem hun har 1 barn.
Bosat: St. Graabrødrestræde 4, Roskilde.

Jan Moesby Nielsen er kontorassistent.

V.C.3.a.4) Per Brian Kristiansen er født den 15. september 1953 i Roskilde.

V.C.3.a.5) Tove Lilli Kristiansen er født den 2. januar 1957 i Roskilde.

V.C.S.b.

Gerda Elly Christiansen er født den 19. februar 1924 i Aidt. Hun blev gift den 9. maj 1943
1 Skive med Arne Gunnar Holdensen Veng, der er født den 21. november 1913 i Set. Paul
sogn i Aarhus som søn af maler Søren Christian Jensen Veng og hustru Nielsine Birgitte

Holdensen.

Bosat: Sjællandsgade 22, Randers.

Gerda Elly Christiansen gik i skole i Skive. Hun gennemgik uddannelse som dame
frisør og udlærtes i 1943. - Gerda Elly Christiansen blev jyllandsmester indenfor damefri

sørfaget som elev i 1942.
Arne Gunnar Holdensen Veng gik i skole i Aarhus. Han udlærtes indenfor kolonial
branchen i Aarhus i 1932 og aftjente i 1934 sin værnepligt i Randers samt i København.

1

1935 fik han ansættelse ved DSB i Hadsten , hvor han var til 1937, og efter at have arbejdet

2 aar i Grindsted kom han til Randers, hvor han var togbetjent fra 1941 til 1948 og jernbanepakmester fra 1948 til 1956. Han har siden virket som togfører.

1 ægteskabet er børnene V . C. 3. b. 1)-V. C. 3. b. 3).

V.C.3.b.l)

John Holdensen Veng er født den 8. oktober 1943 i Randers. Han er gift med Bente, og i ægte
skabet er der 2 børn.
Bosat: Lathyrusvej 24, Randers.

John Holdensen Veng er revisor.

V.C.3.b.2)

Birgitte Holdensen Veng er født den 6. juni 1946 i Randers. Hun er gift med Siegfred Ander
sen, med hvem hun har 1 barn.
Bosat: Gyldenlakvej 11, Randers.

Siegfred Andersen er teknisk assistent.

V.C.3.b.3)

Søren Henrik Holdensen Veng er født den 14. oktober 1951 i Randers.
Han er elektrikerlærling.

V.C.3.C.

Georg Gotfred Christiansen er født den 23. maj 1925 i Aidt, og han døde den 8. september

1959 i Aalborg. Han blev gift den 24. september 1950 i Vejgaard ved Aalborg med Lilly Mar

grethe Andersen, der er født den 21. februar 1927 i Hals som datter af cementarbejder An
ders Andersen og hustru Anna Kristine Øgaard.
Bosat: Ryesgade 63, Alborg.

Georg Gotfred Christiansen gik bl.a. i skole i Aalborg. Han udlærtes som murer

i Aalborg , og var beskæftiget som saadan indtil sin død.
Lilly Margrethe Andersen gik i skole i Vejgaard, hvorfra hun tog mellemskoleek

samen. Hun gennemgik kontoruddannelse ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Aalborg og har

siden været beskæftiget her som kontorassistent.
V.C.3.C.1) Henrik Øgaard Kristiansen er født den 31. juli 1957 i Aalborg.

V.C.4.
Christen Christiansen er født den 5. april 1889 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift før

ste gang den 8. juni 1918 med Lovise Hansine Christine Henriette Rosenvinge. Hun er født
den 8. december 1891 i Østerris som datter af fiskehandler Hans Peter Rosenvinge og hustru

Sidseline Nielsen, og hun døde den 2. december 1935 i Aarhus. Christen Christiansen gifte
de sig derpaa anden gang den 26. marts 1949 med Karen Marie Mikkelsen, der er født den

19. juli 1901 i Bryrup som datter af formand Anton Mikkelsen og hustru Elisabeth.
Bosat: Læssøegade 69, Aarhus C.

Christen Christiansen gik bl.a. i skole i Vinkel og Kobberup. Han arbejdede 2 aar

ved landbruget samt 4 aar paa teglværket i Højslev, og i 1911 aftjente han sin værnepligt i

Aarhus, hvor han i 1914-1915 og 1916-1917 blev genindkaldt.

1 1919 fik han ansættelse paa

Aarhus Oliefabrik A/S, og her arbejdede han indtil 1959, de sidste 22 aar som formand.

Karen Marie Mikkelsen gik i skole i Velling. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet.

I Christen Christiansens første ægteskab er børnene V.C.4.a.-V.C.4.d.

V.C.4.a.

Knud Eyvind Christiansen er født den 21. september 1918 i Tranbjerg ved Aarhus. Han blev
gift den 23. september 1944 i Set. Pauls kirke i Aarhus med Grethe Kathrine Sørensen, der

er født den 18. maj 1922 i Malling som datter af Rasmus Sørensen og hustru Maren Sørensen.

Bosat: Hobrovej 40, Randers.
Knud Eyvind Christiansen gik i skole i Aarhus, hvor han tog realeksamen. Han

gennemgik uddannelse indenfor kontorfaget og aftjente 1939-1940 sin værnepligt ved luftværnsartilleriet i Aarhus. Siden 1954 har han været ansat som disponent i fa. Chr. Løgstrup i
Randers.

Grethe Kathrine Sørensen gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod mellemskoleeksa
men. Hun udlærtes i broderibranchen og var beskæftiget her indtil giftermaalet.
1 ægteskabet er sønnen V.C.4.a.l).

V.C.4.a.l)

Peter Kvindal Christiansen er født den 21. april 1948 i Randers.
Bosat: Katrinebjergvej 58, værelse 35, Aarhus.

Peter Kvindal Christiansen gik i skole i Randers, hvor han bestod studentereksa
men.

1 2 aar var han stud.med. ved Aarhus universitet, og han læser nu til tandlæge paa

Aarhus tandlægehøjskole.

V.C.4.b.
Hans Peter Rosenvinge Christiansen er født den 29. juni 1920 i Højbjerg ved Aarhus. Han

blev gift den 12. januar 1946 i Aarhus med Elly Christensen, der er født den 19. december
1917 i Vejle som datter af togfører Poul Christensen og hustru Elsa Marie Rasmussen.
Bosat: Mimersgade 9 c, Horsens.

Hans Peter Rosenvinge Christiansen gik i skole i Aarhus, hvor han i 1936 bestod
mellemskoleeksamen.

Han uddannedes indenfor kolonialbranchen og var beskæftiget her ind

til 1943 , hvorefter han fik ansættelse ved politiet. Han er nu overpolitibetjent.
Elly Christensen gik i skole i Vejle, Flensborg og Aarhus, hvorfra hun bestod
mellemskoleeksamen. Hun arbejdede først som ekspeditrice og var derefter beskæftiget som

kassererske i 12 aar.

V.C.l.b.l) Mogens Rosenvinge Christiansen er født den 31. marts 1950 i Horsens.
Han er typograf.

V.C.4.b.2) Henriette Rosen vinge Christiansen er født den 22. december 1954 i Horsens.

V.C.4.C.

Flemming Christiansen er født den 19. juli 1929 i Aarhus. Han blev gift den 11. september

1954 i Aarhus med Ruth Østergaard Pedersen, der er født den 2. marts 1930 i Viby J., som
datter af ekstraarbejder ved DSB Mads Christian Østergaard Pedersen og hustru Maren Es

kildsen.

Bosat: Clementvej 20 A, Nørresundby.
Flemming Christiansen gik i skole i Aarhus, hvor han tog realeksamen. Han ud

lærtes som maskinarbejder hos Thomas Ths. Sabroe 8c Co. A/S, Aarhus i 1950 og bestod

i 1956 maskinmestereksamen. Efter at have sejlet 2-3 aar var han fra 1956 til 1958 ansat
hos brdr. Gram i Vojens, og han har siden været maskinmester hos Nordisk Standard Sække

selskab i Nørresundby.
Ruth Østergaard Pedersen gik i skole i Viby J. samt i Aarhus, hvor hun tog real
eksamen. Hun fik ansættelse ved DSB's kontorer i Aarhus i 1948 og var beskæftiget her til

1956.

V.C.4.C.1) Jesper Rosenvinge Christiansen er født den 2. marts 1957 i Aarhus.

V.C.4.d.

Grethe Christiansen er født den 19. juli 1929 i Set. Pouls sogn, Aarhus. Hun blev gift den

17. juli 1950 med Egon Dudzinski, der er født den 20. juni 1925 i Aarhus.
Bosat: Skovvejen 44 E, Aarhus C.

Egon Dudzinski er sparekassebestyrer.
V.C.4.d.l) Chresten Dudzinski er født den 10. juni 1951 i Aarhus.

V.C.4.d.2) Thomas Dudzinski er født den 13. september 1957.

V.C.5.

Thomas Kristiansen er født den 11. december 1890 i Søby, Kobberup sogn.

V.C.6.
Viggo Kristiansen er født den 28. juni 1892 i Søby, Kobberup sogn, og han døde 14 aar
gammel.

V.C.7.
Margrete Kristiansen er født den 19. februar 1901 i Søby, Kobberup sogn. Hun blev gift den
13. november 1918 i Dommerby med Anton Marinus Mikkelsen, der er født den 12. juli 1894

i Kobberup.
Bosat: Stoholm.

Anton Marinus Mikkelsen er købmand.
I ægteskabet er sønnen V.C.7.a.

V.C.7.a.

Anders Kristian Mikkelsen er født den 8. juli 1919 i Stoholm.

V.D.

Karen Christiansen er født den 28. december 1860 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift

den 20. november 1877 i Højslev med Christen Sørensen, der er født den 4. januar 1853 paa
Majgaarde Mark, Højslev sogn, som søn af gaardmand Søren Christensen og hustru Anne
Cathrine Andersdatter.
Bosat: Højslev.
Christen Sørensen ejede Baadsgaard ved Højslev, men solgte senere denne og
købte Højslev teglværk.

Ægteskabet var barnløst.

V.E.

Christian Christiansen er født den 17. juli 1863 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den
16. august 1940 i Højslev St. Han blev gift den 25. november 1890 med Ane Kirstine Jacobsen

Busk. Hun er født den 15. april 1864 i Mønsted som datter af gaardmand Anders Jacobsen og
hustru Maren Simonsdatter, og hun døde den 30. november 1938 i Højslev St.
Bosat: Svenstrup pr. Højslev.
Christian Christiansen uddannedes efter skolegangen ved landbruget og havde gen

nem aarene forskellige gaarde i Fjends herred.

1 ægteskabet er børnene V.E.1.-V.E.13.

V.E.l.
Karen Margrethe Kristiansen er født den 30. juli 1891 i Østerris, Højslev sogn, og hun døde
i juli 1932.

V.E.2.
Kristine Kristiansen er født den 17- oktober 1892 i Østerris, Højslev sogn, og hun døde

ugift i 1937 eller 1938.

V.E.3.

Agnes Kristiansen er født den 14. maj 1894 i Østerris, Højslev sogn, og hun døde den 24.

februar I960. Hun blev gift den 13. december 1917 i København med Peter Alfred Christof
fersen, der er født den 8. maj 1888 i Nr. Asminderup.

Bosat: Glæisensvej 5, Køge.
Peter Alfred Christoffersen udlærtes som mejerist og var mejeribestyrer paa
Skovkilde Andelsmejeri i ca. 35 aar.

1 ægteskabet er børnene V. E.3.a.-V. E.3.b.

V. E.3.a.

Gudrun Christoffersen er født den 26. september 1918 i Skovkilde, Valløby sogn. Hun blev
gift den 4. februar 1950 i Taarnby med Erik Elvø, der er født den 14. oktober 1909 i Ris
skov som søn af inspektør Erik Christiansen og hustru Betty.

Bosat: Jacob Appels Allé 28, Kastrup.
Gudrun Christoffersen gik bl.a. i skole i Karise, hvor hun i 1933 bestod realek

samen.

I 2 aar var hun beskæftiget ved husgerning først 1 aar hjemme og dernæst 1 aar i

København, og efter at være blevet uddannet i forretning var hun fra 1937 til 1951 ansat som

ekspeditrice i F.D.B.
Erik Elvø gik i skole i Risskov samt i Skanderborg, hvorfra han tog realeksamen.
Han udlærtes som automekaniker og gennemgik derefter uddannelse som ingeniør paa Odense

teknikum, hvor han dimitteredes ca. 1932. Efter at have haft forskellige stillinger har han de

sidste ca. 20 aar haft ansættelse ved Hærens Materielkommando i København
V.E.3.a.l) Marianne Elvø er født den 5. oktober 1951 i Taarnby.
V.E.3.CL.2) Annemarie Elvø er født den 4. marts 1954 i Taarnby.

V.E.3.b.
Edith Christoffersen er født den 5. januar 1922 i Skovkilde, Valløby sogn.

Bosat: Glæisensvej 3, Køge.
Edith Christoffersen gik i skole i Karise, hvorfra hun tog realeksamen. Hun dimit

teredes fra Vordingborg seminarium i 1946, og efter at have været lærerinde 1 aar i Præstø
blev hun i 1947 tilknyttet Køge kommunale skolevæsen, hvor hun siden 1961 har virket som

skolepsykolog.

V.E.4.

Kathrine Kristiansen er født den 18. august 1895 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift

den 28. november 1926 i Højslev med Jens Madsen Larsen, der er født den 30. september
1893 i Kobberup som søn af husmand Jens Larsen og hustru Inger Marie.
Bosat: 0. Risvej 8, Højslev St.

Kathrine Kristiansen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun lærte husgerning og ud
dannedes som 18-aarig ved smørrebrødsfaget. Indtil giftermaalet havde hun forskellige plad
ser, bl.a. 3 aar i Vinderup og 6 aar paa Fyn.

Jens Madsen Larsen gik i skole i Søby. Han udlærtes som snedker i 1911 i Højs
lev og aftjente 1916-1918 sin værnepligt i Aarhus. Indtil pensionsalderen arbejdede han som
møbelsnedker, bl.a. 35 aar paa Højslev møbelfabrik A/S.

1 ægteskabet er datteren V.E.4.a.

V.E.4.a.

Birthe Marie Larsen er født den 29. januar 1932 i Højslev.
Bosat: Nørregade 64, Farsø.

Birthe Kfarie Larsen er kontorassistent.

V.E.5.

Christian Christiansen er født den 19. december 1896 i Højslev Kirkeby, Højslev sogn, og
han døde den 27. november 1966 i Erslev. Han var gift første gang med Carrie, men ægteska
bet opløstes. Han blev derpaa gift anden gang den 22. november 1936 i Odense med Asta Hjøl-

lund Larsen.Hun er født den 10. september 1912 i Hadsten, og hun døde den 28. juli 1958 i

Nykøbing M.
Bosat: Erslev.
Christian Christiansen gik i skole i Højslev. Han arbejdede ved landbruget og af

tjente 1916-1918 sin værnepligt i Vordingborg. Efter et ophold paa Tune landbrugsskole vir

kede han en tid som kontrolassistent paa Stevns, og paa et senere tidspunkt havde han ansæt

telse ved et gødning s firma, samtidig med at han begyndte med revisionsarbejde. Fra ca. 1927 til

ca. 1933 drev han gaarden Østrupgaard paa Nordfyn, og han var derefter og indtil sin død
beskæftiget som revisor.

Asta Hjøllund Larsen gik i skole i Aarhus. Hun begyndte ved damefrisørfaget men
maatte opgive paa grund af helbredet, og hun var derefter i nogle aar i huset hos en ældre

søster i Odense. Den sidste tid inden giftermaalet var hun telefonistinde paa Dalum central.
1 Christian Christiansens to ægteskaber er børnene V.E.5.a.-V.E.5.d.

V.E.5.a.
Anna Lise Christiansen er sygeplejerske.

Hun har 1 barn.

V.E.5.b.
Flemming Christiansen er gift med Anny, med hvem han har to børn.

Bosat: Grevinge.

Flemming Christiansen er fhv. mejeribestyrer.

V.E.5.C.
Bente Elisabeth Christiansen er født den 19. november 1937 i Odense. Hun blev gift den 15.
juli 1967 i Øland med Hans Jørn . Sørensen, der er født den 17. maj 1937 i Øland som søn af

forretningsfører Carl Christian Sørensen og hustru Minna Jacobsen.
Bosat: Hornevej 66, Hirtshals.

Bente Elisabeth Christiansen gik i skole i Nykøbing M., hvorfra hun bestod stu

dentereksamen i I957. I 1962 dimitteredes hun fra Skive seminarium,og efter at have virket
ved Liid skole til 1964 fik hun ansættelse ved Hirtshals kommunale skolevæsen.

Hans Jørn Sørensen tog studentereksamen fra Rønde kursus i 1956. Han dimitte
redes i 1960 fra Hjørring seminarium og aftjente 1960-1961 sin værnepligt ved forsvarets læ

gekorps. Siden 1961 har han været tilknyttet Hirtshals kommunale skolevæsen.

V.E.5.C.I) Karen Hjøllund Sørensen er født den 1. december 1968.

V.E.5.d.

Jørn Christian Christiansen er født den 17. april 1944 i Aalborg.

Bosat: Wiebrandtsvej 95, København S.

Jørn Christian Christiansen bestod i 1963 studentereksamen fra Nykøbing M.’s
gymnasium. Efter at have læst en tid ved Aarhus Universitet afbrød han studiet, og han har
siden 1969 været programmørelev ved Gyldendal, København.

V.E.6.

Elisabeth Kristiansen er født den 24. august 1898 i Højslev, og hun døde i juli 1931 i Køben
havn. Hun blev gift i 1920 i København med Andreas Jensen, der er født 1882 eller 1883 i

Jyderup. Han døde i 1940'erne i København.
Bosat: København.
Elisabeth Kristiansen udlærtes indenfor textilbranchen og var derefter beskæftiget
i forskellige forretninger i København.

Andreas Jensen uddannedes i elektrikerbranchen og blev senere autoforhandler i
København.
1 ægteskabet er sønnen V.E.6.a.

V.E.o.a.
Anker Wang Jensen er født 1922 i København. Han er gift med Gullan.

Bosat: Søtoftsvej 24, Præstø.
Anker Wang Jensen er landsretssagfører.

V.E.7.

Aage Busk Kristiansen er født den 28. august 1899 i Højslev, og han døde som lille.

V.E.8.

Olga Kristiansen er født den 14. november 1900 i Højslev. Hun blev gift den 27. april 1920 i
Dommerby med Christian Oscar Bjerg, der er født den 10. december 1893 i Kløvested, N.

Dalby sogn, som søn af gaardejer Emil Christian Bjerg og hustru Emilie Cecilie Hansen.
Bosat: Nørregade 84, Køge.

Olga Kristiansen gik i skole i bl.a. Nr. Søby. Hun arbejdede først en tid ved
husgerning og blev derefter mejerske paa mejeriet i LI. Egede ved Korsør samt paa Skovkil

de Andelsmejeri, hvor hun var beskæftiget indtil giftermaalet.
Christian Oscar Bjerg gik i skole i St. Linde. Han uddannedes ved landbruget og
aftjente sin værnepligt i 3 aar under første verdenskrig, fortrinsvis i Næstved. Fra 1920 til

1944 havde han en ejendom i Vraaby, hvorefter han købte gaarden Enghavegaard i Ammerup,

som han drev indtil 1954. Siden 1957 har han boet i Køge.
1 ægteskabet er børnene V.E.8.a.-V.E.8.c.

V.E.8.a.

Knud Bjerg er født den 2. juni 1921 i Vraaby. Han er gift med Inge Olesen, med hvem han har
7 børn.
Bosat: Strøby Egede, Køge.

Knud Bjerg er mejerist.

V.E.8.b.

Karen Bjerg er født den 5. september 1922 i Vraaby og hun døde i 1954. Hun var gift med

Poul Nielsen, med hvem hun har 1 barn.
Bosat: LI. Skensved.

Poul Nielsen er gaardejer.

V.E.8.C.

Ingeborg Bjerg er født den 10. juni 1924 i Vraaby. Hun er gift med Aage Toftgaard- Olsen,
med hvem hun har 4 børn.

Bosat: Himlingøjevej 25, Haarlev.

Aage Toftgaard Olsen er arbejdsmand.

V.E.9.

Karen Marie Kristiansen er født den 16. marts 1902 i Højslev. Hun blev gift i august 1924 i
Højslev med Aage Dalsgaard, der er født den 1. august 1900 i Dølby som søn af gaardejer

Niels Dalsgaard og hustru Line Michaelsen.

Bosat: Ladegaards Äfark pr. Bred.
Aage Dalsgaard lærte slagterfaget i Skive. Han havde først en ejendom i Dølby og

flyttede derefter til Fyn, hvor han har haft flere ejendomme.
1 ægteskabet er datteren V.E.9.a.

V.E.9.a.

Inga Dalsgaard er født i november 1924 i Skive, og hun døde den 8. juni 1954. Hun var gift

med Johannes Tolstrupzog ægteskabet var barnløst.
Bosat: Vissenbjerg.
Johannes Tolstrup er salgsinspektør.

V.E.10.

Aage Kristiansen er født den 15. juli 1903 i Højslev, og han døde den 13. marts 1958. Han
blev gift den 8. maj 1934 i Skamstrup med Karen Asta Nielsen, der er født den 17. december

1904 i Knøsen, Skamstrup sogn, som datter af gaardejer Jens Thomas Nielsen og hustru Alma
Jacobsen.

Bosat: Sønderby pr. Ebberup.
Aage Kristiansen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og virkede
som kontrolassistent i 5 aar. Han har siden været arbejdsmand, bl.a. 10 aar paa Assens

Sukkerfabrik.

Karen Asta Nielsen gik i skole i Skamstrup. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget ved dette indtil giftermaalet, bl.a. 4 aar som husbestyrerinde for en farbroder.
1 ægteskabet er børnene V.E.lO.a.-V.E.lO.e.

V.E.lO.a.

Harry Verner Christiansen er født den 25. september 1934 i Fangel. Han blev gift den 14. ja

nuar 1956 i Manila paa Philippinerne med Mila Lazar, der er født den 17. oktober 1936 i Du

lag paa Philippinerne som datter af Thomas Sumayod Lazar og hustru Fortunata Palma Suyon.
Bosat: Damsbovænget 15, Odense.

Harry Verner Christiansen gik i skole i Sønderby. Han udlærtes som bager i 1953
i Holmstrup og tog derpaa ud at sejle i 31 aar. Sin værnepligt aftjente han 1957-1958 i Odense,

hvorfra han hjemsendtes som korporal, og efter at have været konditor i 2 aar samt bagermester

for Odense brugsforening»ligeledes i 2 aar, købte han i 1962 bageri og conditori i Odense, som
han stadig driver.
Mila Lazar gik i skole paa Philippinerne og var desuden elev paa en husholdnings
kostskole i Manila.

V.E.lO.a. 1) Henry Thomas Lazar Christiansen er født den 5. december 1959 i Hjallese,
Dalum sogn.
V.E.lO.a.2) Alescia Lazar Christiansen er født den 6. juli 1966 i Odense.

V.E.lO.a.3) John Aage Lazar Christiansen er født den 20. oktober 1967 i Odense.

V.E.lO.b.
Aage Kristiansen er født den 11. juli 1936 i Korup ved Odense. Han blev gift den 30. juli

I960 i Dreslette med Ruth Nielsen, der er født den 5. juli 1937 i Dreslette som datter af ar
bejdsmand Anker Nielsen og hustru Johanne.
Bosat: Blære pr. Aars.

Aage Kristiansen gik i skole i Sønderby. Han udlærtes i 1956 som maler i Assens
og aftjente 1957-1958 sin værnepligt i bl.a. Padborg. 1 3 aar arbejdede han som malersvend,

og i 1961 startede han derpaa egen malerforretning i Blære.
Ruth Nielsen dimitteredes i I960 fra Odense seminarium, og hun har siden haft

ansættelse som lærerinde i Blære.

V.E.lO.b.l) Henrik Bo Kristiansen er født den 27. juli 1961 i Blære.
V.E.lO.b.2) Anne Karin Kristiansen er født den 28. september 1963 i Blære.

V.E.lO.c.
Thomas Christian Kristiansen er født den 16. november 1937 i Sønderby. Han blev gift den
14. juli 1962 i Assens med Ruth Sørensen, der er født den 22. august 1942 i Assens som dat

ter af postbud Edvån Sørensen og hustru Âtarie Raeder.

Bosat: Pilehaven 80, Assens.

Thomas Christian Kristiansen gik i skole i Sønderby. Han arbejdede ved landbru
get til 1957 og aftjente 1957-1958 sin værnepligt i København. Siden 1959 har han haft ansæt
telse som postbud.

Ruth Sørensen gik i skole i Assens. Hun var elev i en boghandel, hvor hun ud
lærtes i 1964.
V.E.lO.c.l) Gitte Kristiansen er født den 8. oktober 1964 i Assens.

V.E.lO.c.2) Charlotte Kristiansen er født den 10. februar 1968 i Assens.

V E.lO.d.

Bent Kristiansen er født den 21. februar 1939 i Sønderby. Han blev gift den 4. juni I960 i
Sønderby med Kirsten Eis, der er født den 21. juni 1938 i Assens som datter af arbejdsmand
Hans Frederik Eis og hustru Johanne Kappel Jensen.
Bosat: Sønderby pr. Ebberup.

Bent Kristiansen gik i skole i Sønderby. Han udlærtes som tømrer i 1957 og aftjen
te 1958-1960 sin værnepligt ved civilforsvaret i Haderslev. Indtil 1964 arbejdede han som

tømrersvend, hvorefter han startede egen forretning, som han siden har drevet.
Kirsten Eis gik i skole i Assens. Hun udlærtes som boghandlermedhjælper i 1959
og var derefter i 2 aar ansat ved postekspeditionskontoret i Ebberup.

V.E.lO.d.l) Kim Kristiansen er født den 7. juni 1961 i Assens.

V.E.10.d.2) Klaus Kristiansen er født den 1. november 1962 i Assens.

V.E.lO.e.

Knud Erik Kristiansen er født den 4. juli 1941 i Sønderby. Han blev gift den 2. marts 1963 i
Sønderby med Aase Lis Jørgensen, der er født den 30. juni 1943 i Haare, Tanderup sogn,

som datter af husmand Alfred Jørgensen og hustru Johanne Kathrine Hansen.
Bosat: Østergade 114, Horsens.

Knud Erik Kristiansen gik i skole i Sønderby. Han udlærtes som maskinarbejder
i Sønderby i I960 og aftjente 1960-1961 sin værnepligt ved søværnet bl.a. i Bagenkop.
I 1965 dimitteredes han fra Odense teknikum , og han har siden været ansat som ingeniør paa

Thorsted maskinfabrik A/S i Horsens.

Aase Lis Jørgensen gik i skole i Gamtoft samt i Assens, hvorfra hun tog realeksa
men. Efter at have arbejdet 2 aar ved husgerning gennemgik hun uddannelse som sygeplejerske
og afsluttede med eksamen i 1965. Hun har siden virket som afløser.

V.E.lO.e.l) Søren Kristiansen er født den 27. juli 1963 i Odense.
V.E.lO.e.2) Lene Kristiansen er født den 8. juli 1966 i Horsens.
V.E.lO.e. 3) Anne Kristiansen er født den 8. juli 1966 i Horsens.

V.E.11.
Esper Christian Kristiansen er født den 26. august 1904 i Højslev. Han blev gift den 26. ok

tober 1932 i Otterup med Ingeborg Marie Larsen, der er født den 30. december 1903 i Stensby,

Skamby sogn, som datter af arbejdsmand Johannes Larsen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Bosat: Højme pr. Holmstrup.
Esper Christian Kristiansen gik i skole i Dommerby samt i Højslev.

Han arbejde

de en tid ved landbruget og købte derpaa i 1932 et kalkleje i Kratholm, som han drev til 1942.

Efter at have haft forskelligt arbejde, bl.a. 13 aar ved fa. Thorv. Pedersen, Odense, fik
han i 1958 ansættelse paa Odense sukkerkogeri, hvor han nu er formand.
Ingeborg Marie Larsen gik i skole i Skamby. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget som husassistent indtil giftermaalet, bl.a. 2 aar i Bredstrup.

1 ægteskabet er sønnen V.E.ll.a.

V.E.ll.a.

Aage Henning Kristiansen er født den 22. februar 1933 i Fangel.
Bosat: Højme pr. Holmstrup.

Aage Henning Kristiansen gik i skole i Ubberud. Han arbejdede ved landbruget og
aftjente 1953-1954 sin værnepligt paa Bornholm. 1 I960 startede han egen maskinstation i
Højme, som han siden har drevet.

V.E.12.

Ingeborg Kristiansen er født den 1. april 1907 i Sejstrup, Højslev Kirkeby sogn. Hun blev
gift den 15. juli 1933 i Højslev med Henrik Vernegreen, der er født den 23. september 1896

i Nautrup som søn af husmand Paulus Vernegreen og hustru Bodil Jacobsen.
Bosat: Thomsensgade 27, Skive.
Ingeborg Kristiansen gik i skole i bl.a. Højslev. Hun gennemgik uddannelse i ma

nufakturbranchen og var bl.a. ekspeditrice 3 aar i København.
Henrik Vernegreen gik i skole i Nautrup. Han arbejdede 2 aar ved landbruget og

stod derefter i lære som maler, hvor han udlærtes i Durup i 1916.

Siden 1928 har han vir

ket som selvstændig malermester i Skive. - Henrik Vernegreen var fra 1931 til 1941 formand

i malerlauget og har siden 1954 været bestyrelsesmedlem og næstformand i Skive sygekasse,
ligesom han de sidste 9 aar har været bestyrelsesmedlem af teknisk skole.

1 ægteskabet er børnene V.E.12.a.-V.E.12.d.

V.E.12.a.

Poul Christian Vernegreen er født den 29. april 1934 i Skive. Han blev gift den 29. april 1956
i Hadsten med Grete Kusk Petersen, der er født den 28. september 1931 i Hadsten som datter

af brandinspektør Harald Brændstrup Petersen og hustru Olga Kirstine Kusk.
Bosat: Rosenhøj 1 B, Viby J.

Poul Christian Vernegreen gik i skole i Skive, hvorfra han bestod realeksamen i
1951. Han gennemgik kontor- og handelsuddannelse paa Skive Andelsslagteri og tog handels

medhjælpereksamen i 1954, hvorefter han fra 1954 til 1956 aftjente sin værnepligt ved Liv

garden. 1 1956 var han paa i aar s studieophold i England, og efter at have været disponent
paa et slagteri fra 1959 til 1961 samt driftsleder paa en fedevarefabrik fra 1962 til 1966 fik

han ansættelse som prokurist i et emballagefirma, hvor han stadig er beskæftiget.
Grete Kusk Petersen gennemgik efter skolegangen uddannelse ved kontorfaget.

V.E.12.a.l) Peter Vernegreen er født den 25. september 1956 i Skive.
V.E.12.a.2) Henrik Vernegreen er født den 9. marts 1963 i Aarhus.

V.E.12.b.
Knud Vernegreen er født den 19. maj 1936 i Skive. Han blev gift den 13. januar 1962 i Vivild
med Inge Bjørn Pedersen, der er født den 8. februar 1938 i Vivild som datter af dyrlæge Tage

Bjørn Pedersen og hustru Esther Othilie Munck Poulsen.
Bosat: Holme Møllevej 24 F, Viby J.

Knud Vernegreen gik i skole i Skive, hvorfra han tog realeksamen i 1953.

Han

uddannedes i Jydsk Andels-Foderstofforretning og tog handelsmedhjælpereksamen i 1956. Sin

værnepligt aftjente han i Nr. Uttrup 1957-1958, og efter at have været beskæftiget 1 aar i
Horsens samt 8 aar i Skive har han siden 1967 været ansat i Jydsk Andels - Foder s tofforr et -

ning i Aarhus, hvor han er overassistent.
lngé Bjørn Pedersen gik i skole i Allingaabro, hvorfra hun tog realeksamen i

1955.

Hun uddannedes indenfor handelsbranchen hos fa. Gustav Rasmussen, Vivild og bestod

handelsmedhjælpereksamen i 1958, hvorefter hun havde forskellige pladser, bl.a. 2 aar paa
Jydsk Andels-Foderstofforretning i Horsens samt 3 aar paa Skive Andels svine slagteri.

V.E.12.b. 1) Helle Vernegreen er født den 29. oktober 1962 i Skive.

V.E.12.b.2) Lone Vernegreen er født den 11. september 1965 i Skive.

V.E.12.C.
Hans Vernegreen er født den 4. marts 1939 i Skive. Han blev gift den 5. juni 1965 i Skive
med Tove Kristensen, der er født den 6. juli 1942 i Skive som datter af gartner Holger Hie-

ronimus Kristensen og hustru Petra Andersen.

Bosat: Christiansgade 2, Skive.

Hans Vernegreen afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen og bestod des
uden senere handelsmedhjælpereksamen. Han aftjente i 2 aar sin værnepligt ved telegrafregi
mentet i Aarhus, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Han er nu ekspedient.

V.E.12.d.
Jørgen Vernegreen er født den 21. december 1943 i Skive. Han blev gift den 10. marts 1967

i Oddense med Margit Bundgaard Pedersen, der er født den 9. december 1943 i Oddense som

datter af kirkebetjent Karl Heine Pedersen og hustru Anna Bundgaard Nielsen.
Bosat: Tinggaarden 5, Holstebro.
Jørgen Vernegreen gik i skole i Skive. Han arbejdede som bud et par aar og kom
derefter i lære som typograf i Skive, hvor han udlærtes i 1964. Sin værnepligt aftjente han

1965-1966 i Karup) og han har siden hjemsendelsen været beskæftiget hos bogtrykker Rounborg i Holstebro.

Margit Bundgaard Pedersen gik i skole i Oddense samt i Resen, hvorfra hun bestod

realeksamen. Efter at have været 1 aar i huset gennemgik hun uddannelse ved kontorfaget paa

Skive Venstreblad’ s kontor og fortsatte som kontorassistent her i 2 aar.
V.E.12.d.l) Hanne Vernegreen er født den 31. juli 1967 i Skive.

V.E.13.
Ellen Marie Kristiansen er født den 12. juli 1908 i Højslev.

Bosat: Havnegade 1, Svendborg.
Ellen Marie Kristiansen gik i skole i Højslev St. Hun arbejdede først en tid i hu

set og blev derefter uddannet i manufakturbranchen i Højslev i 1932. Efter at have været an
sat i samme forretning indtil 1939 blev hun i 1940 husbestyrerinde hos pastor Vølke, og her
er hun stadig.

V.F.

Petrine Christiansen er født den 6. juli 1868 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift første

gang den 29. september 1888 i Højslev med Viggo Christian Skibsted Freuchen, der var meje

riforpagter i Nøruplund. Hun blev derpaa gift anden gang den 27. februar 1903 med Carl
Christensen S vansø. Han er født den 8. februar 1862 i Svansøgaard, Skive, som søn af gaard

mand Christen Pedersen og hustru Karen Eriksdatter, og han døde den 27. november 1913 i
København.
Bosat: København.
Carl Christensen S vansø blev i 1882 kandidat fra Agerbrugs skolen paa Næsgaard

og aftjente i 1885 sin værnepligt ved rytteriet, hvorfra han hjemsendtes som sekondløjtnant.
Han drev nu dyrlægepraksis i Jylland indtil 1899 og derefter i Glumsø indtil 1913, da han •
bosatte sig i København.

V.G.

Jens Christensen Svenstrup er født den 20. september 1870 i Svenstrup, Højslev sogn,

og

han døde den 20. juli 1915 paa Højslevgaard, Højslev sogn. Han blev gift den 10. november
1897 med Elise Jensine Jensen. Hun er født den 17. februar 1874 i Højslev som datter af kro
ejer Christen Jensen og hustru Dorthea Caroline Catrine Jensen, og hun døde den 11. februar
I960 paa De gamles Hjem i Skive.

Bosat: Højslevgaard pr. Højslev.

Jens Christensen Svenstrup gik i skole i Højslev Kirkeby og havde desuden et op

hold paa højskolen i Oddense. Han aftjente sin værnepligt som dragon i Randers,og efter gifter
maalet købte han Langmosegaard i Højslev. Denne drev han indtil 1903, hvorefter han over
tog sin svigerfaders gaard Højslevgaard, der var bygget af denne i 1887 paa et stykke jord,
der hørte til kroen. Foruden at passe gaarden drev han samtidig en vognmandsforretning.

- Jens Christensen Svenstrup fik den 10. februar 1906 for sig og sine descendenter

tilladelse til at bære navnet Svenstrup.
Elise Jensine Jensen gik i skole i Dommerby. Hun lærte husgerning hjemme paa

kroen samt paa herregaarden Højris paa Mors. Efter sin mands tidlige død fortsatte hun ved

børnenes hjælp driften af gaarden og vognmandsforretningen, indtil sønnen Hother i 1936
overtog gaarden, mens sønnen Christian videredrev vognmandsforretningen.
1 ægteskabet er børnene V. G. 1. - V . G . 10.

V.G.l.

Christian Valdemar Kristensen Svenstrup er født den 19. januar 1898 i Østerris, Højslev
sogn, og han døde den 7. august 1957 i Højslev. Han blev gift den 30. marts 1926 i Sparkær

med Johanne Marie Pedersen Boller, der er født den 1. februar 1906 i Mønsted som datter
af gaardejer Søren Pedersen Boller og hustru Anna Emilie Nielsen.
Bosat: Højslev St.

Christian Valdemar Kristensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han arbejdede
ved landbruget hjemme og begyndte i 1925 som vognmand, hvorefter han overtog sin moders
vognmandsforretning, som han drev indtil sin død.
Johanne Marie Pedersen Boller gik i skole i Ørum. Hun uddannedes ved husger

ning og var beskæftiget som husassistent i Skive samt i Højslev indtil giftermaalet. Siden
1957 har hun videredrevet vognmandsforretningen efter sin mand.

1 ægteskabet er børnene V.G.l.a.-V.G.l.c.

V.G.l.a.

Gerda Svenstrup er født den 13. april 1926 i Højslev St. , Højslev sogn. Hun blev gift den

10. juni 1951 med Jens Frandsen, der er født den 2. september 1925 i Vinkel, Højslev sogn,
som søn af gaardejer Jens Christian Frandsen og hustru Mathilde Jensine Sørensen.

Bosat: Nordborggade 35, Aarhus C.
Gerda Svenstrup gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget

ved dette indtil giftermaalet, bl.a. hos sin tilkommende mands forældre.
Jens Frandsen var elev paa en ungdomsskole i 1942 og uddannedes derefter

ved landbruget. Han var fra 1944 til 1945 forvalter paa gaarden Hegnet, og fra 1946 til 1951
arbejdede han hjemme, afbrudt af et landbrugsskoleophold i 1947 samt militærtjeneste 1947-

1949 med tjeneste bl.a. ved Det danske Kommando i Tyskland. Fra 1951 til I960 drev han
selvstændigt landbrug, og han rejste derpaa til København, hvor han blev chauffør ved B.P.

olieselskab. Siden 1963 har han været forvalter ved B.P. i Aarhus.
Gerda Svenstrup har sønnen V .G. 1. a. 1) og i ægteskabet er datteren V .G. 1. a. 2).

V.G.l.a. 1)
Sigurd Christian Svenstrup er født den 2. maj 1948 i Aarhus.
Bosat: Skolegade 5, Højslev.

Sigurd Christian Svenstrup gik i skole i Højslev. Han aftjente 1966-1967 sin vær
nepligt i Oksbøl, og han er nu beskæftiget som chauffør i sin mormoders vognmandsforretning.

V.G.l.a.2) Lisbeth Frandsen er født den 16. november 1951 i Vinkel, Højslev sogn.

V.G.l.b.
Inger Svenstrup er født den 30. juni 1931 i Højslev. Hun blev gift den 19. marts 1955 i Højs

lev med Harry Toft Nielsen, der er født den 24. august 1929 i Skive som søn af havnearbej
der Marinus Nielsen (Toft) og hustru Marie Lund.

Bosat: Højslev St.
Inger Svenstrup gik i skole i Højslev. Hun var først ekspeditrice i en bagerforret

ning og havde vinteren 1952-1953 et ophold paa Silkeborg husholdningsskole. Fra 1953 til
1955 var hun beskæftiget i en i s enkr amfor retning.

Henry Toft Nielsen gik i skole i Skive. Han var en tid beskæftiget i et kolonial

en gros firma i Skive og aftjente derefter 1950-1951 sin værnepligt i Aarhus. Efter hjemsen
delsen har han arbejdet som chauffør, bl.a. 10 aar i svigermoderens vognmandsforretning i
Højslev.

V.G.l.b.l) Lars Toft Nielsen er født den 7. maj 1959 i Skive.
V.G.l.b.2) Søren Toft Nielsen er født den 27. juni I960 i Skive.

V.G.l.c.

Kirsten Svenstrup er født den 3. september 1942 i Højslev. Hun blev gift den 10. april 1965
i Højslev med Eilief Aakjær Jacobsen, der er født den 4. december 1940 i Skive som søn af
murermester Henning Aakjær Jacobsen og hustru Elly Brøste Rafn.

Bosat: Bøgevænget 38, Skive.
Kirsten Svenstrup gik i skole i Skive, hvorfra hun tog realeksamen. Hun uddanne

des ved kontorfaget paa Amtskontoret i Viborg, hvor hun var beskæftiget fra I960 til 1965.
Eilief Aakjær Jacobsen gik i skole i Viborg, hvorfra han bestod realeksamen. Han
udlærtes som murer i 1960 og gennemgik derpaa uddannelse paa Horsens teknikum, hvorfra han

i 1963 dimitteredes. Sin værnepligt aftjente han i Holbæk, Sønderborg og Viborg, og han

hjemsendtes i 1965 som sergent. Efter at have virket som ingeniør i Esbjerg i 2 aar fik han
i 1967 ansættelse ved fa. P. Sørensen & Søn, Skive.
V.G. 1. c. l)Lotte Aakjær Jacobsen er født den 15. juni 1966 i Esbjerg.

V.G.2.
Carl Marinus Kristensen Svenstrup er født den 9. december 1899 i Østerris, Højslev sogn,
og han døde den 16. agust 1951 i Nr. Søby, Kobberup sogn. Han blev gift den 11. november

1923 i Dommerby med Else Kristine Pedersen, der er født den 20. oktober 1898 i Halskov,
Højslev sogn, som datter af landmand Peder Christian Pedersen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Nr. Søby pr. Højslev.
Carl Marinus Kristensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved

landbruget og aftjente i 1920 sin værnepligt i Aarhus. 1 1925 købte han en ejendom i Nr.Søby,

som han drev indtil sin død, samtidig med at han virkede som handelsmand.
Else Kristine Pedersen gik i skole i Højslev Kirkeby. Hun arbejdede som husassi

stent indtil giftermaalet og har siden 1957 drevet brød- og konfektureforretning i Nr. Søby.
1 ægteskabet er børnene V.G.2.a.-V.G.2.d.

V.G.2.a.

'

Jens Svenstrup er født den 13. marts 1925 i Nr. Søby, Kobberup sogn. Han blev gift den 12.
marts 1949 i Brande med Grethe Jensen, der er født den 23. august 1928 i Brande som datter
af vejmand Peder Kristian Jensen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Nr. Søby pr. Højslev.

Jens Svenstrup gik i skole i Røgind. Han arbejdede en tid ved landbruget og aftjen
te 1947-1948 sin værnepligt ved Livgarden i København. 1 13 aar var han beskæftiget paa

Højslev teglværk, og han er nu ansat ved byggefirmaet Høj slev-Huse.

Grethe Jensen gik i skole i Brande. Hun arbejdede som husassistent i 6 aar og
har de sidste 3 aar været beskæftiget hos Bang & Olufsen A/S, Skive.

1 ægteskabet er datteren V.G.2.a.l).

V.G.2.a.l)
Helga Svenstrup er født den 20. juli 1949 i Ravnstrup.

Hun gik i skole i bl.a. Nr. Søby og i Stoholm og kom derefter i lære som skotøjs
ekspeditrice hos fa. Løndal Sko, Skive. 1 læretiden var hun elev paa handelsdagskolen, og

efter at være blevet udlært i 1969 fortsatte hun som ekspeditrice samme sted.

V.G.2.b.

Tage Svenstrup er født den 6. januar 1928 i Nr. Søby, Kobberup sogn.

Bosat: Nr. Søby pr. Højslev.
Tage Svenstrup gik i skole i Røgind. Han arbejdede en tid ved landbruget og af
tjente i 1949 sin værnepligt i Haderslev.
mand i byggeindustrien.

Siden 1952 har han været beskæftiget som arbejds

V.G.2.C.

Aage Svenstrup er født den 16. februar 1930 i Nr. Søby, Kobberup sogn. Han blev gift den

28. juli 1956 i Spøttrup med Esther Husted Laursen, der er født den 6. april 1938 i Spøttrup,
Rødding sogn, som datter af gaardejer Bjarne Larsen og hustru Edith Madsen.

Bosat: Glyngøre.

Aage Svenstrup gik i skole i Røgind. Han arbejdede i 2 aar ved landbruget og kom

derefter i koloniallære i Nr. Søby, hvor han udlærtes i 1950. Sin værnepligt aftjente han

1951-1952 ved civilforsvaret i Thisted, og fra 1952 til 1961 var han beskæftiget ved HøjslevHuse. Han driver nu mælke forretning i Glyngøre.
Esther Husted Laursen gik i skole i Spøttrup. Hun lærte husgerning og arbejdede
som husassistent indtil giftermaalet. Siden 1961 har hun virket som medhjælper i forretnin

gen.

V.G.2.C. 1) Jane Svenstrup er født den 12. november 1956 i Højslev.
V.G.2.C.2) Mogens Svenstrup er født den 20. oktober 1957 i Højslev.

V.G.2.C.3) Peter Svenstrup er født den 11. juni 1964 i Glyngøre.

V.G.2.d.
Aksel Svenstrup er født den 1. august 1932 i Nr. Søby, Kobberup sogn. Han blev gift den 6.
oktober 1956 i Føvling med Elly Nielsen, der er født den 23. juni 1937 i Føvling som datter af

gaardejer Jens Martin Nielsen og hustru Karen Platz.
Bosat: Hedekæret 45^, Hedehusene.
Aksel Svenstrup gik i skole i Røgind. Han udlærtes som mejerist paa 0. Jølby

Andelsmejeri i 1952 og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt i Viborg samt ved De danske

Kommando i Tyskland. Efter at have været beskæftiget som mejerist forskellige steder, bl.a.
4 aar paa mejeriet Pasteur i Thisted samt haft ophold paa Hadsten højskole 1955-1956 og paa
mejeriskole 1956-1957, havde han i 5 aar ansættelse ved Coca-Cola i Aarhus. Siden 1966

har han været konservesmester hos fa. Bahncke, Ballerup.
Elly Nielsen gik i skole i Føvling. Hun arbejdede ved husgerning og havde 19551956 et ophold paa Hadsten højskole. Hun virker nu periodevis som sygehjælper.
V.G.2.d.l) Karl Svenstrup er født den 29. marts 1957 i Brørup.

V.G.2.d.2) Preben Svenstrup er født den 10. maj 1961 i Holme.

V.G.3.

Albert Magnus Kristensen Svenstrup er født den 2. januar 1901 i Østerris, Højslev sogn.
Han blev gift første gang den 19. november 1926 i Højslev med Helga Koustrup, Hun er født

den 10. januar 1907 i Daugbjerg, og hun døde i 1937 i Skive. Albert Magnus Kristensen

giftede sig derpaa anden gang den 6. august 1946 i Iglsø, Fly sogn, med JensineKristine Jo

hansen, der er født den 5. august 1919 i Fly.
Bosat: Højslev St.

Albert Magnus Kristensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han hjalp til ved land

bruget hjemme fra sit 11. aar og begyndte 15 aar gammel at køre som kusk i moderens vogn
mandsforretning. I 1922 aftjente han sin værnepligt i Viborg, og i 1925 startede han egen
vognmandsforretning, hvor han de første 3 aar kørte med heste. Denne drev han indtil 1941,

og han har siden kørt som chauffør for teglværket i Højslev.
Helga Koustrup gik i skole i Daugbjerg. Hun lærte husgerning og var beskæftiget
ved dette indtil giftermaalet.

Hensine Kirstine Johansen gik i skole i Iglsø. Hun uddannedes ved husgerning og
var beskæftiget ved dette dels ude og dels hjemme indtil giftermaalet.

I Albert Magnus Kristensen Svenstrups første ægteskab er børnene V.G.3.a.V.G.3.b.

V.G.3.a.

Kurt Valter Svenstrup er født den 8. juli 1929 i Højslev. Han er gift med Asta, med hvem
han har 2 børn.

Bosat: Vibe vej 8, Nykøbing M.

Kurt Valter Svenstrup er elektriker.

V.G.3.Ï).

Grethe Svenstrup er født den 6. september 1931 i Højslev. Hun blev gift den 19. juli 1952 i
Højslev Kirkeby med Niels Albert Simonsen, der er født den 25. september 1928 i Vejstrup.
Bosat: Nr. Søby pr. Højslev.
Grethe Svenstrup gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning og var beskæftiget

som husassistent indtil giftermaalet.
Niels Albert Simonsen gik i skole i Vinkel.og var desuden elev paa Jebjerg ung

domsskole. Han arbejdede en tid ved landbruget og stod derefter i lære som snedker hos

Jens M. Hansen, Nr. Søby. Efter at være blevet udlært har han stadig arbejdet samme sted.
V.G.3.b.l) Inger Simonsen er født den 3. november 1953 i Højslev.

V.G.4.
Ella Margrethe Christensen Svenstrup er født den 8. marts 1903 i Østerris, Højslev sogn.
Hun blev gift den 23. juni 1940 i Højslev med Alfred Pedersen. Han er født den 5. maj 1901

i Staarup, Højslev sogn, som søn af husmand Anders Pedersen og hustru Else Mikkelsen, og

han døde den 12. september 1952 i Højslev.
Bosat: Nr. Søby pr. Højslev.

Ella Margrethe Christensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved

husgerning og var beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermaalet. Efter

mandens død arbejdede hun som husbestyrerinde,indtil hun blev pensioneret.
Alfred Pedersen gik i skole i Staarup. Var derefter beskæftiget ved landbruget en

tid, blev saa i 1931 ansat paa Højslev teglværk og virkede her indtil sin død.

V.G.5.

Kristen Christensen Svenstrup er født den 24. februar 1905 i Østerris, Højslev sogn. Han

blev gift med Ytte Refsgaard, der er født den 5. marts 1914 i Dommerby som datter af gaard
ejer Vilhelm Refsgaard og hustru Emma Nielsen.
Bosat: Højslev.
Kristen Christensen Svenstrup aftjente sin værnepligt i Viborg. Han var en tid

medhjælper i Højslev Foderstofforretning, og han er nu uddeler.

1 ægteskabet er datteren V.G.5.a.

V.G.5.a.
Anna Lise Svenstrup er født den 1. april 1944 i Højslev.

Bosat: Højslev.
Anna Lise Svenstrup er kontorassistent.

V.G.6.

Jens Johannes Christensen Svenstrup er født den 18. januar 1907 i Østerris, Højslev sogn.

Han blev gift den 5. juni 1938 i Kobberup med Elly Kristine Kristensen, der er født den 15.
oktober 1916 i Staulund, Haderup sogn, som datter af boelsmand Jens Peder Jensen og hustru
Ane Marie Jakobsen.

Bosat: Højslev St.

Jens Johannes Christensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han arbejdede ved
landbruget indtil 1937, hvorefter han fik ansættelse paa Højslev teglværk, og her er han
stadig.
Elly Kristine Kristensen gik i skole i Søby. Hun var derefter beskæftiget som
ekspeditrice, bl.a. 5 aar hos bager Dybdahl, Højslev.

1 ægteskabet er datteren V.G.ö.a.

V.G.ö.a.

Jonna Svenstrup er født den 27. september 1938 i Højslev.
Bosat: Højslev St.
Jonna Svenstrup gik i skole i Højslev.

Hun lærte husgerning og var beskæftiget

som husassistent i 6 aar. Hun har siden haft ansættelse hos fa. Bang og Olufsen, Skive.

V.G.6.a.l) Gitte Svenstrup er født den 17. maj 1968 i Højslev.

V.G.7.

Kaj Christensen Svenstrup er født den 8. juli 1908 i Østerris, Højslev sogn, og han døde den
9. juni 1961 i Aabenraa, og blev begravet den 13. juni. Han var gift første gang med Gudrun
Henriksen, der var født i Skive. Han giftede sig derpaa anden gang med Marie Soll, der er

født i Kliplev.
Bosat: Aabenraa.
Kaj Christensen Svenstrup udlærtes i tjenerfaget paa Rosenhøj i Skive. Han var

en tid ansat paa hotel Bendix i Nykøbing Mors samt fra 1943 paa Grand hotel i Aabenraa.

Senere overtog han restauranten Nørreport 12, som han drev indtil sin død.
1 første ægteskab er børnene V.G. 7.a.-V.G.7.b., og i andet ægteskab er datte
ren V.G. 7. c.

V.G.7.a.
Karen Svenstrup er født i 1938 i Nykøbing Mors.

Bosat: Skive Sygehus, Skive.
Karen Svenstrup er sygeplejerske.

V.G.7.b.

Søren Svenstrup er født i 1942 i Nykøbing Mors.

Bosat: Struer.
Søren Svenstrup er ingeniør.

V.G.7.c. Gitte Svenstrup er født i I960 i Aabenraa.

V.G.8.

Svend Olaf Kristensen Svenstrup er født den 2. oktober 1909 i Østerris, Højslev sogn. Han
blev gift den 22. oktober 1939 i Dommerby med Ida Irene Holmgaard, der er fødi den 21. august
1912 i Dommerby som datter af boelsmand Jens Peter Martinsen Holmgaard og hustru Maren
Jensen.

Bosat: Vestergade 46, Stoholm.
Svend Olaf Kristensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han arbejdede ved land

bruget indtil 1930 og aftjente samme aar sin værnepligt i Viborg. 1 2 aar kørte han som chauf
før for broderen Albert, og fra 1932 til 1936 var han kusk hos en købmand i Viby J. Siden

1938 har han været beskæftiget som chauffør for Lundgaard teglværk.
Ida Irene Holmgaard gik i skole i Dommerby. Hun uddannedes som syerske, men
passede fortrinsvis hus for sin moder indtil giftermaalet.

I ægteskabet er børnene V.G.8.a.-V.G.8.c.

V.G.8.a.
Knud Svenstrup er født den 8. februar 1941 i Stoholm, Feldingbjerg sogn. Han blev gift den
11. december 1965 i Krejbjerg med Lydia Erna Larsen, der er født den 17. december 1936

i Krejbjerg som datter af Bertel Andreas Larsen og hustru Mette Marie Jensen Thøger sen.

Bosat: Voldgade 5, Skive.
Knud Svenstrup gik i skole i Stoholm. Han arbejdede en tid ved landbruget og er

nu beskæftiget som slagteriarbejder paa Andelsslagteriet i Skive.
Lydia Erna Larsen gik i skole i Krejbjerg. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget ved dette indtil giftermaalet.

V.G.8.b.
Valter Frede Svenstrup er født den 10. maj 1945 i Stoholm. Han blev gift den 14. september

1968.i Krejbjerg med Rita Larsen, der er født den 10. september 1944 i Krejbjerg som dat
ter af gaardejer Bertel Larsen og hustru Mette.

Bosat: Søndergade 4, Skive.
Valter Frede Svenstrup gik i skole i Stoholm. Han arbejdede ved landbruget i

11 aar og kom derefter i snedkerlære hos H.P. Hansen, Stoholm, hvor han udlærtes. Han

aftjente 1 maaneds værnepligt ved civilforsvaret i Middelfart, og han har siden været be
skæftiget paa Skive Møbelfabrik.
Rita Larsen gik i skole i Krejbjerg. Hun arbejdede en tid ved husgerning og var

i 1958 telefonistinde paa Krejbjerg central.

Hun har nu ansættelse ved Schades Papirindustri

og Vestjyllands Papirposefabrik A/S, Skive.

V.G.8.C.
Jens Svenstrup er født den 28. november 1947 i Viborg.
Han udlærtes som maskinarbejder hos K. Lykke Laursen, Højslev St., og aftjen

te 1967-1968 sin værnepligt i Fredericia samt i Holstebro. Efter at have været beskæftiget

en tid i Herning som svejser blev han ansat i sin tidligere læreplads, hvor han stadig virker.

V.G.9.

Rosa Alvilda Kristensen Svenstrup er født den 12. december 1910 i Østerris, Højslev sogn,

og hun døde den 8. februar 1911 samme sted.

V.G.10.

Arne Hother Christensen Svenstrup er født den 16. januar 1913 i Østerris, Højslev sogn.
Han blev gift den 29. november 1936 i Kobberup med Kristine Jensen, der er født den 11.

april I914 i Kobberup som datter af gaardejer Niels Jensen og hustru Marie Nielsen.
Bosat: Højslevgaard, Højslev.
Arne Hother Christensen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved

landbruget og aftjente i 1934 sin værnepligt i Aalborg. 1 1936 overtog han fødegaarden, der
er paa 28 tdr. land, og denne driver han stadig.
Kristine Jensen gik i skole i Søby

og var desuden elev paa Jebjerg ungdomsskole

i 1932. Hun lærte husgerning og var beskæftiget som husassistent dels ude og dels hjemme
indtil giftermaalet.

1 ægteskabet er børnene V.G. 10.a.-V.G. 10.c.

V.G.10.a.

Jørgen Svenstrup er født den 12. november 1937 i Højslev. Han blev gift den 17. august 1962

i Ørslevkloster med Gurli Mosgaard Knudsen, der er født den 28. marts 1942 i Ørslevkloster
som datter af gaardejer Magnus Mosgaard Knudsen og hustru Marie Frederiksen.
Bosat: Højslev St.

Jørgen Svenstrup gik i skole i Højslev. Han arbejdede en tid ved landbruget og
havde i 1957 et ophold paa Uldum højskole. 1957-1958 aftjente han sin værnepligt ved Kystbe

fæstningen, og han har siden I960 været ansat paa Vestjydsk Glasimport A/S, Skive.

V.G.10.b.

Henrik Svenstrup er født den 7. februar 1942 i Skive. Han blev gift den 7. september 1963 i
Dommerby med Ellen Kirsten Jensen, der er født den 9. marts 1943 i Højslev som datter af

købmand E.M. Jensen, Dommerby, Højslev.

Bosat: Hybenvej 13, Tarm.
Henrik Svenstrup gik i skole i Højslev samt i Skive, hvorfra han bestod realeksa

men i 1958.

Han blev udlært som kontorassistent paa A/S Skive Markfrøkontor i 1962 og

fortsatte i firmaet til 1963, hvorefter han i 1 aar var beskæftiget hos automobilforhandler Hu
go Elsing, Holstebro, samt 3 aar hos autoforhandler M. Olesen, Tarm. Han virker nu som
assurandør i Assurance-Compagniet Baltica, Skjern.

Ellen Kirsten Jensen gik i skole i Højslev samt i Viborg, hvor hun i 1959 bestod
realeksamen. Hun udlærtes i 1962 som kontorassistent i fa. Skivehus Asfalt & Kork, og ef
ter at have været beskæftiget hos H. Mehlsen, Skive, samt paa motor kontorerne i Holste

bro og Varde fik hun i 1967 ansættelse i Tarm bank.
V.G.lO.b.l) Mikael Svenstrup er født den 1. november 1966 i Tarm.

V.G.10.c.

Else Marie Svenstrup er født den 13. april 1946 i Højslev. Hun blev gift den 18. marts 1967

i Højslev med Bent Jensen, der er født den 6. september 1942 i Gamskær som søn af gaard
ejer Jens Jensen og hustru Anna Nielsen.

Bosat: Toften 20, Vinderup.

Else Marie Svenstrup gik i skole i Højslev og i Skive, hvor hun bestod mellem
skoleeksamen. Hun gennemgik kontoruddannelse hos Vestjydsk Kulimport i Skive, hvor hun

udlærtes i 1965. Fra 1965 til 1967 var hun ansat paa Hedeselskabet i Viborg, og hun er nu

halvdag s beskæftiget paa et kontor i Vinderup.
Bent Jensen gik i skole i Røgind samt i Stoholm, hvor han bestod realeksamen.

Han uddannedes som revisor i Skive og aftjente 1963-1965 sin værnepligt i Aarhus. Efter at
have været revisor i Skive samt i Randers fik han i 1966 ansættelse som bogholder paa Vin

derup Fjerkræslagteri.

V.G.lO.c.l) Dorthe Svenstrup Jensen er født den 29. juli 1967 i Vinderup, Sahl sogn.

V. Christian Christensen og Karen Marie
Christensen

V. Karen Marie
Christensen

V.C. Christian J. Chri
stiansen og Maren Mad
sen ca. 1930

V.G.l. Mette Marie
Kristiansen og Hans
Henry Kruuse 1942

V.C.2. Johs. Chr.
Johansen.

V.C.3. Magda E.
Rasmussen

V.C.3. Kristian Kristiansen og dat
teren Gerda Elly

V.C.4. Christen Christiansen og Karen Marie
Mikkelsen

V.D. Xaren Christi
ansen

V.E. Christian Christiansen og Ane Kirstine J. Busk

V.E.2. Kristine
Kristiansen

H

f

V.E.4. Kathrine Kristiansen og Jens Madsen
Larsen

V.E.5. Christian Christiansen og Asta Hjøl
lund Larsen

V.E.8. Olga Kristiansen og Chr. Oscar Bjerg

V.E.10. Aage Kristiansen og Karen Asta
Nielsen

V.E.ll. Esper Chr. Kristiansen og Ingeborg
M. Larsen

V.E.12. Ingeborg Kristiansen og Henrik Vernegreen

V.E.13. Ellen Marie
Kristiansen

V.F. Petrine Chri
stiansen

V.G. Jens Chr. Sven
strup og Elise Jensine
Jensen

V.G.l. Chr. Valdemar
K . Svenstrup og Johan
ne Marie P. Boller

V.G.2. Carl M. K. Svenstrup og
Else Kristine Pedersen

V.G.3. Albert M. K.
Svenstrup og Jensine
K. Johansen

w

V.G.4. Ella Margrethe C. Svenstrup og Alfred Pedersen

V.G.6. Jens Johs. C. Svenstrup og
Elly K. Kristensen

V.G.8. Svend O. K. Svenstrup og
Ida Irene Holmgaard

V.G.10. Arne Hother
C. Svenstrup og Kri
stine Jensen

yi_._]ens_ .Christens en

er født den 12. maj 1831 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 15. oktober 1904 i Hald,
Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 7. juli 1859 i Taarup med Ane Madsen.

Jens Christensen var murermester.

1 ægteskabet er datteren VI.A.

VI.A.
Mette Marie Jensen er født den 11. august 1859 i Damhuset, Højslev sogn.

VIIAne Gat hrine _Chr ist.ens datter

er født den 13. september 1833 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde den 28. marts 1905

i Majgaard. Hun blev gift den 27. december 1855 i Højslev med Anton Christensen. Han er
født den 2. marts 1827 i Majgaard som søn af gaardmand Christen Mortensen og hustru Jo

hanne Pedersdatter, og han døde den 13. august 1908 i Majgaard.
Bosat: 0. Majgaard.

Anton Christensen var gaardmand.

1 ægteskabet er børnene VII. A.-VII.F.

VII. A.
Johanne Antonsen er født den 27. november 1856 i Majgaard, Højslev sogn. Hun blev gift den

11. maj 1880 i Højslev med Niels Nielsen, der er søn af gaardmand Niels Mortensen.

VII.B.
Christen Antonsen er født den 9. september 1859 i Majgaard, Højslev sogn. Han blev gift den

30. november 1893 i Brandstrup, Vindum sogn, med Marie Aase Kirstine Jensen, der er født
den 22. juli 1870 i Brandstrup.

Vil.C.
Christian Antonsen er født den 26. februar 1862 i Majgaard, Højslev sogn. Han blev gift den
25. november 1891 i Sahl med Karen Kristine Vistisen, der er født den 20. december 1870

i Sahl.

VII.D.
Peder Antonsen er født den 22. september 1864 i Majgaard, Højslev sogn.

Vll.E.

Mette Marie Antonsen er født den 27. september 1867 i Majgaard, Højslev sogn. Hun var gift
Eriksen.

Vll.F.

Jens Christian Antonsen er født den 22. maj 1872 i Majgaard, Højslev sogn.

VIII. Christine Marie Christensen

er født den 17. oktober 1835 i Svenstrup, Højslev sogn, og hun døde ugift den 3. maj 1863

i Steensgaard, 27 aar gammel, og blev begravet i Højslev.
Hun var husassistent hos Peder Christensen i Steensgaard.

Supplement

til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, sålænge slægtens

medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige
fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer.
Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af

få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor

slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at
gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efter

hånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens
egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader

sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget

for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang

skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre
det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens

tekst.
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