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SLÆGTSBOGENS UDARBEJDELSE

Princippet i anvendelsen af det foreliggende skema til udarbejdelse af en slægts
bog er, at hver person har sit blad, og at man fra dette ved hjælp af sidehenvis
ninger kan finde hen til nærmere oplysninger om den pågældendes nærmeste slægt
ninge. Som skemaerne er affattede, tillader de en ubegrænset tilføjelse af ny- 
opdagede slægtsmedlemmer. Arbejdet med at udforske slægtens historie kan således 
ske ved nye tilføjelser, når lejlighed gives, ligesom udarbejderens efterkommere 
kan opføre sig selv og deres efterkommere. Dobbeltsiderne er beregnet på de slægts
medlemmer, hvis levnedsløb man har kendskab til og interesse for, enkeltsiderne 
bag i bogen kan anvendes i tilfælde, hvor man kun kender de almindelige data.

Aneoversigtstavlerne giver — ligeledes ved hjælp af sidehenvisningerne — et 
udmærket overblik såvel over hoved- som sidelinier. Hovedliniens medlemmer 
finder man ved at slå op på den pågældendes side, men også sideliniernes med
lemmer kan indføres i slægtsbogen, for selv om de ikke kan opføres på aneoversigts
tavlerne, vil de altid kunne findes ud fra sidehenvisningerne på det blad, der 
omhandler deres nærmeste slægtning i hovedlinien. Ønsker man f. eks. at medtage 
oplysninger om sin farfaders broder, vil man til enhver tid kunne finde en henvis
ning til den side, denne er opført på, ved i aneoversigtstavlerne at finde side
nummeret på farfaderens fader. På denne side findes så den søgte optegnet under 
børnene med angivelse af sit eget sidenummer. De fortløbende numre på aneover
sigtstavlerne står i relation til den nederste rubrik på hvert enkelt blad, således 
at man fra dette kan finde (i) vedkommendes plads i aneoversigtstavlerne — hvis 
det drejer sig om et medlem af hovedlinien, eller (2) den person i hovedlinien, 
som vedkommende er nærmest beslægtet med. På denne måde kan slægtsbogen 
komme til at indeholde samtlige medlemmer af hoved- og sidegrene, uden at over
blikket over de nærmere enkeltoplysninger vanskeliggøres.

Løse blade til supplering kan fås i boghandelen.

Anna Elise Møldrup Folmer Pedersen



HJÆLPEMIDLER TIL FREMSKAFFELSE AF SLÆGTENS DATA 
OG ANDRE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER

Ved den her anvendte fremgangsmåde, hvor slægtsbogen begynder med ud
arbejderen selv, vil det lønne sig at gå således til værks, at man systematisk fastslår 
sine forældres data (fødsel- og dødsår, ægteskabets indgåelse o. s. v.) og derefter 
går videre med henholdsvis faderens og moderens forældre og således fremdeles 
tilbage i slægten. I begyndelsen vil man kunne få sine oplysninger enten fra de 
pågældende selv eller deres nærmeste efterladte, men man når sjældent mange 
slægtled tilbage, før vanskelighederne begynder at melde sig, og man må da ty 
til de skrevne kilder. Lettest tilgængeligt er det trykte materiale, der enten findes 
på det stedlige bibliotek eller kan rekvireres gennem dette fra statsbiblioteket i 
Århus, Det kongelige Bibliotek i København eller Universitetsbiblioteket samme
steds. Som udgangspunkt kan anvendes G. V. Bruun: Bibliotheca Danica III, 
B. Erichsen og A. Krarup: Dansk historisk Bibliografi III, Historisk Tidsskrifts 
årlige litteraturfortegnelse og Dansk Tidsskrift-Index, hvor den væsentlige del af 
tidsskriftslitteraturen er registreret. Da disse værker imidlertid kun henviser til 
selvstændige bøger og tidsskriftartikler om de forskellige slægter og personer, vil 
de i almindelighed kun være til nytte, når det drejer sig om en mere kendt slægt. 
Da det ved nærmere eftersyn ofte vil vise sig, at slægtens tidligere led har tilhørt 
en bestemt stand, skal det omtales, at så godt som alle »stænder« i Danmark har 
deres særlige håndbøger med fortegnelse over medlemmerne. Endvidere er der 
mulighed for slægtens tilknytning til en bestemt egn, og i så tilfælde kan de lokale 
amtsårbøger være en udmærket støtte. Af andre trykte kilder til slægtens medlem
mers historie kan også nævnes aviserne. Hvis man ved om en person, at vedkom
mende døde eller modtog en eller anden udnævnelse i et bestemt år, kan man evt. 
ved gennemgang af den pågældende årgang finde en nekrolog eller anden omtale 
af vedkommende; dog må det absolut anbefales at søge datoen fastslået, inden 
man begynder eftersøgningen. Som hjælpemiddel hertil kan for dødsfalds vedkom
mende henvises til V. Richter: Dødsfald i Danmark 1760—90 og 100 Aars Døds



fald 1791 — 1890, til Personalhistorisk Tidsskrifts årlige dødsfaldsfortegnelser (indtil 
1923) og til Avisårbogens, Vejviserens og Statskalenderens dødslister. Men angå
ende aviserne gælder det her som overalt i den trykte litteratur, at man som oftest 
kun finder noget om mere kendte personer. Som helhed kan det siges om de 
oplysninger, man finder i de trykte kilder, at de ofte giver mere end blot personal- 
historiske data, således at man, hvis man er så heldig at finde noget om sin slægts 
medlemmer her, også vil kunne supplere sin viden med andre oplysninger, f. eks. 
samtidens opfattelse af vedkommende person.

Som oftest må slægtsforskeren være glad for blot at kunne datere sin slægts med
lemmer, og denne datering kommer i reglen til at hvile på det utrykte materiale, 
der henligger i vore arkiver: nemlig Rigsarkivet i København og de 4 lands
arkiver henholdsvis i København, Odense, Viborg og Åbenrå. Det vigtigste hjælpe
middel til fastsættelse af personalhistoriske data er folketællingslisterne, der alle 
findes i Rigsarkivet. De ældste bevarede folketællingslister er fra 1787, derefter 
findes de for årene: 1801, 1834, 1840, 1845, *850, 1855, i860, 1870, 1880 og 1890, 
desuden for København 1885. De senere folketællingslister er endnu ikke tilgænge
lige. Der foreligger folketællingslister for København og købstæderne (disse er ind
delt efter gader), desuden for amterne, der igen er delt i herreder, og disse igen i 
sogne. Når man kender den søgte persons fødesogn, står man sig ved at undersøge 
i Traps Danmark, hvilket herred sognet hører til, da folketællingslisterne er samlet 
herredsvis. Folketællingen fra 1787 giver oplysninger om personernes fulde navn, 
stilling i husstanden, alder, ægteskabelige stilling, embede el. lign., antal børn; 
fra 1845 kommer den vigtige tilføjelse om personernes fødested. I landsarkiverne 
er slægtsforskerens vigtigste kilde kirkebøgerne, der kan findes tilbage til c. 1650. 
De giver oplysninger om de kirkelige handlingers udførelse, og de ældre kirkebøger 
anfører derfor oftest kun dåbs- (ikke fødsels-) og begravelses- (ikke døds-) dag. En 
del kirkebøger er gået tabt i tidens løb; for enkelte sådannes vedkommende er 
oplysninger bevarede i de forskellige alfabetisk ordnede kirkebogsuddrag, der findes 
i Rigsarkivet og landsarkiverne, og som det også kan være praktisk at benytte selv 
i tilfælde, hvor kirkebogen er bevaret. Endelig kan der eventuelt findes oplysninger 
i de forskellige rådstuearkiver, der bl. a. indeholder borgerskabsprotokoller og 
lavenes arkiver. — Der er i denne fremstilling kun taget hensyn til det mest almin
delige materiale af den uhyre mængde stof, som vore arkiver ligger inde med. 
Det skal yderligere blot nævnes, at Rigsarkivet besidder alle centralsstyrelsens 
arkivalier: Danske Kancellis, Tyske Kancellis, hærens og flådens og mange andre 



institutioners; landsarkiverne rummer lokalforvaltningens papirer, f. eks. bispe-, 
pro vs te- og skolearkiver og skiftejurisdiktionernes arkiver.

Benyttelsen af det utrykte stof kræver i næsten alle tilfælde kendskab til gotisk 
skrift. Endvidere kan det volde vanskeligheder at finde ud af dateringen i de ældre 
kirkebøger, hvor der ofte benyttes forkortelser og anvendelse af de kirkelige fest
dage i stedet for en almindelig datering. Som hjælpemiddel hertil kan anbefales 
R. W. Bauer: Calender for Aarene 601 —2200.

For den, der ønsker at drive mere omfattende personalhistoriske undersøgelser, 
foreligger en udmærket vejledning i Albert Fabritius og Harald Hatt: Haandbog 
i Slægtsforskning 1943.
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kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

Navn JoaoIqm» JkoUlS.* Se side Navn JhUk JhoML Se side

Mt /f. II. 13^7* 1. 134.17^.dBd Ifto* X.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn -født - . •- død Se side

iWtlv ____ l$i ih. w

JapMM/ Iftl.
r

nfå
* BØRN

Navn født Se side Navn født Se side

s I «• Al

/8.

JtøW. Ml ?4o.lt3L (Ui

■V
T



6

JUttuL.

(Xt, «Ammo

tùk

LEVNEDSLØB

ta; <4*4 6$. ^(Mulk fôk &L SetaÂkL pM, AôUuuUbb
(Slri*t*Uhn mÎ îLuu J|«ÂÀIX^.^À Hm |ùt
(â kkZ^»x» pu, 2tot Ka^Sa* ßttoMUo**) <. $xfeJL dèk tailc 
Ità. tmùu. «w.- ô.î vu,sW taMoàt|<»* UatHu <kÂA*M.^»pWJUU.
Ita (mm «wit sû l&u flehuïUÀM n XU.(tar &* vu RmeUÀmm^ (m 4mu- 
k**wtSjMW à* kk^sk Hvmw»(Afctah,Ciy»Âtûf»iuJBMn.
ton* «M «bnMJtet Jtudc Sm*; k** ** *^3^ 1 PuWu* AmA*^
£s4ke»&ii«IUMMk. fiÀ‘W*^yk Jw*«* 
f. ihht. 4A^ >MÀ fty» 0.<?/>u»^<t *Mt ^4»

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn

Fødselsdag, år og sted I? 1801.

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Begravelsesdag, är og sted

Navn

Placering i faders/moders slægt:

Se side

ÆGTESKAB

Kåsbftu Jhgtøui » 3 . 6

b. Nærmeste slægtning........................... Nr.

FORÆLDRE

Navn »JlltXk •

Mt d»d 1^,3, jtfo.

Se side

1. X.

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

Ot 'luMtJdA p, 11^.1
L r
låUMMAta

Navn

BØRN
Se side



7

JhatU* tølju tø* /Btøtø ! 1mj4 ^Cvtøbv <A«C(iA
Wi^l tø « 5*wtø*M*i % RvuuX. Attatmi S**H , ta*» tav% Virt4 *vu^4. 
Umm tøj; w*n tø tav Sttaktø. wXtl tøii^tøL; tø vwv u Stø*^i
J, ?r- AM tøwtøi, Jfctrt Jhdttuu (fc ty fcjc*, oX sfaJL ta/JtøwJ
J^tø( sen ^*n tafttfk ^kMwv i ftn /aUt, tø C* *vrt^4* &tø 

. Ha* i<A) fø*nHc. ki**> Svw. son *vwCJL tøl. — tø.
/tøtøv W* ta^ tø *tø ^u^wtaM S/h’a X*{tø« tø vwv &ntan&U 

taok /tø ÅtXu..^axH JUtav tø«^U tøk Wv2t Sw« Jtatø, JhanyuJL

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Jhetttn. (7. à, 7

Fulde navn sJh<Ayu4Lå *
•

FxfaebdM, 4» og .ted tøj . /lO^, , *

i 0

Dåbsdag.«« kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted 1 « 1 « | SS6 •

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i føden/moddbs slscgU a. Eget nr................ b. Nanneste i

FORÆ

Ns™V<åc4 loeeUta» Jhetbut.
Se ride

«jf.ii-nta mi.
1.

ÆGTE
Dag o« Ar Sted Navn

Jh««14^4 IC 
HMkåÅO!

s • i

iwAluåX
bø:

Navn født Se side

JUftss, friaarf 
sFaaaJa ®a1

Iba Laaul

0

b ' ’

. MùhmiU JSU.UtMig.
0 9

slagtning...................................................... „.......... Nr................

LDRE

Navn Jl|4k JitMa Jluiew*) ' Se ride

Mt U .2. ' •

1

i skab
født død Seside

lüti.’

rf.l&MNUfttyw)'
r •

’k » J
u ÎL àà •
RN •

Navn født Se ride

dsftAii ykwsist K tma
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LEVNEDSLØB

CMUwvl J|»Ua wa. C l?ww (
Sà»â*AM\ ßc^wrntot« JtöeUjAettjM*j». *u <M -oakøMf " 
1^sr**’* kiv ^mmJK Vka/^tZ i AM&. I3m4

^A kw ßxvitX t kt
(owtk pu. kk aZu> k ïc**k ** rJt‘ 7**u ^“***1
j L . «
W Vm <|a/ftWi MaOW £------ .... ..w .........(
<

St'^L ftu» <* Æa^eJîm (taj vttau

kL &Àï, tøk|k<M*
►4 «4 M, 2oUtA<XiAMA 

v Â^Sâiwuu. tøw

ajMs k Sotjk. ImH ÛM^hMA, Sm( U
£ biA^k. M! Ou*frrt\ «X At*» taja^j |*dJk Sto.

Jh*i C.Rww, «1 Kni tckik Mutai Ku!h fiu Atfuwj

I

XvU^A k jA’IMA, 
tøk Mkv k 
tZU",^, 

kl « aaav h#^*| 
Ovdd| ku^> 

ta SlxkitvMMk
■Wu.'

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



> » 8

Fuldenavn /4tXWVL <SøAfaÅ*\4 JHftltuk .

Fødselsdag, Ar og sted W4J1I0. ÎUMl
DAbsdag og kirke Ulf. £iM»fL.

Nr.

Navn
^tàVt lAZsknv JKd4k. 

tX<i* nr

FO RÆ LDRE________________________________

Navn «Aslk J)|mÙ »Se «ide

1».
ÆGTESKAB

1. fed* 11.1./^4<Tdød • lîô J.

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

IL 1114 luM *• å .1LIL1HL
V 1 , -

uta»**«*
l>LI?p. o.it&r

-«s
BØRN

1 ,

Navn født Sende Navn født Se side

toiMâfr- a.to.my n
_1a

1L

JkvkiuAA^Jhtlta^*—. 
-^iiUh -Amu .
UM JkUm Jhtflimf 
JAML-JhtUMUt_______

JMl
1I0.M, 11.___________

. hxl ftùilh. li 
kina. il

t

. kt Jiw L



nÎmj A (LaAaJL. M AM A A AJl JL .

Kronolog 
beskæftig« 
kilder til

iddannelse, 
se af trykte 
portrætter.



Peter Thue Møller overtog forretningen efter sin faders 
død og drev den op til en efter den tid ualmindelig stor 
omsætning. Han havde udmærket gode evner, og hans dygtig
hed og forudseenhed kom på mange måder hans fødeby til 
gode. Hans virksomhed omfattede både købmandshandel,tøm
merhandel, kornsalg og brænderi, desuden ejede han flere 
gårde og to ladepladser. Han var hjælpsom og godgørende 
og ingen gik tomhændet fra ham. Han var gæstfri som få, 
og der levedes et udmærket familieliv i den gamle køb
mandsgård, som efterhånden fyldtes med børn. P.T. Møller 
var meget flittig og tidligt oppe om morgenen for at sæt
te alle folkene i arbejde. Der var en stor stab af tjene
stefolk og arbejdere. Der var brænderi, stalde med fede- 
og malkekvæg, stort avlsbrug, tømmerplads og kornmaga
siner foruden butikshandelen, og alle folkene holdt af 
ham og savnede ham stærkt, da han var død. Det var et 
travlt og virksomt liv, der udfoldede sig i den store, 
gamle gård, der altid var fuld af bøndervogne og heste, 
og det var gode år for købmændene. Bønderne kom med alle 
deres produkter: Korn, talg, huder, æg o.s.v. og forsynede 
sig så med alt. hvad de trængte til, så de fleste pen
ge blev jo i garden. Brændevinen spillede den gang en stor 
rolle, og da P.T. Møllers var den bedste, var den meget 
efterspurgt. To mand sad i kælderen hele dagen og fyldte 
på dunke og ankere. Sammen med S.P. Ørting havde P.T. Møl
ler en skonnert, der sejlede på lange farter til England, 
Frankrig og Spanien.

Hans hustru Margrethe Møller var datter af proprie
tær Rasmus Schmidt pä "M#LlerupH. Også hun havde nok at 
gøre i det store hus, hvor der hver dag var 4o mennesker, 
der skulle bespises, desuden var der altid gæster. Men 
hun var sin mand en udmærket medhjælp og styrede sit hus 
med stor dygtighed og forståelse, og hun opdrog den store 
børneflok med kærlighed og bestemthed.

Peter Møllers onkler og tanter var stadige gæster 
i huset. Ole Petersen kom hver dag og spiste som regel til 
aften der. Undertiden meddelte han, at hant kone "Tante 
Stine" kom om aftenen til kaffe. Der blev så i hast sendt 
bud til hendes søstre: Grethe, gift med prokurator Kolding 
Lene, gift med baggrmster Méllerup,"Tante Marie", Sophie 
Elmaiul og Peter Møllers mor, Anne Cathrine Ravn. Ved 7-ti- 
den kom så tfTante Stine" kørende i fin kalechevogn med 
karlen Ole på bukken ------ hun følte sig vist nok som den
fornemste.
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*

Fulde navn Tu«. jL* JhÀ»..

Fødselsdag, Ar og sted • /Hl. SUUøjl •

Dåbsdag og kirke //.Lilli. VMAjiQ. føtfø. » K/k^åwimI_____KuUU
Beskæftigelse, stilling Kq^^qaU., Wt.H. IjjwxtZ«

Dødsdag, Ar og sted K-ll.lUL UdA^l > 

Begravelsesdag, Ar og sted UUI.I8S6.

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.

FORÆLDRE

Nr.

Navn jpAsl StMVfe 'Muaeli As&s Se side Navn AmU • Se side

0
M IM-ipi« la.1.16HL 3. fed» U.% .I7.H. d0d åS.H . ISfiL 1 IMu

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født 1 død Se side

IqJM. &4dA«|L__ JUkttAMn Atny»U.
1

S. laa.T*"*

4 ScIwm^ iM- 17H
W4. Ills

?.r /<c< 
H-ikiifi.

b. iiflO 
S* Awt. IcÅ&AMu, ._____

BØRN
Navn

iL&L_ 
. H.
. K.

NaI født J Se side

iuJflUIKl

isaM iy.
JyL_____________
iSfetokt Jhottw 
-â^uKlâtexJhsaii 
îJL JHa&jmUm JKÄa_lXH/lC|L4!t-

TdxtL $UjUL Jhøtbft.___ to.iiJfiffi Jl»
i)

-IMW. 
\ r
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LEVNEDSLØB

JLrUut £ i4uAÅ>m,.

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



I&wtøl jhtttav. G JL10

Fulde navn JhÀCt

Fødselsdag, år og sted j • /X • | 2å% «
Dåbsdag og kirke

Bafaritigebe, .tilling • Î|M Sfc
d • 11

Døtbdag, år og Ked /Ç.J,

Begravelsesdag, år og sted • I
V

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

foræ:

NavnjkuÇÇewii*JKumX Se side

V
3.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

la.

—
L Mvuaa_____
° bø:

Navn født Se side

fLuL-XU^ Am.

ttXlg^ 1 JJ..
. J3.

teis# 3t
^/raAuaa 13m4^ Jhtlfa

mail

rn.itfZ ‘ M
X

.^UaaM. Soom> .KXXa k
ûJSMAAkJL

^aA •

. Kn^tnuut Ittg. .Udå.

tø l
FJ f ” x* V

iCjtelu^aovdt •
0

slagtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn JHwV«. Cl^tartMr^KtAnM. Seside

**11.2.1791, død Js.i^iSSV. 'itn
i SKAB

født død Se side

tå int
rJUaU,.

C. *A a

t i

RN
Navn født Se side
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn GoJUuvMM. JkøttiA»'

Fødselsdag, Ar og sted Al.lo.IA1|.

DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted 6. Il .1^10. KsrCfeAoft).

fryiHvm a . 11

. fofayaxdl.

............ b. Nærmeste slægtning...................................

_______ FORÆLDRE

Navn |oo4 Suæàu ÀmeA JhotøuJ

født i6.vipi , død ii.H.ian. i

Begravelsesdag, Ar og sted

Nr..

3.

n«to GoMfeVUL •

født ii. 1.1741 død !?./*. lté|. ffi.SHj

Dag og Ar Sted

4.7. irø* r < w

ÆGTESKAB
Navn

< JCufca Jhnå JlUnit tølø
BØRN

født død Se side

gf-$. Iflfy

____ I&L
3|.lôJ?|o

i.f.iny.

fodt Se side Navn født Se sideNavn

A fU • J X*

M ftwmtl Îtwshufr.
■ÿŸÆUZî ÇL1 îEZ,. ÄZZ___ Ufas, 

‘i
M*/* KÅL



12..... .....................................................

LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Jh tttia . Û . ?t • 12

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbadag og kirke t KshjoivntMl Wo « «
Beskæftigelse, stilling ______________________ ___________________________ _______________________

Dødsdag, Ar og sted | * | • WK. iQfctaUtfW '
Begravelsesdag, Ar og sted ■ i SK. XaÅsk»» iCalu^aaK^l' Zx^cmAoxmA

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... b. Nærmeste slsegtning.................................................................... Nr.

________________________________________ FORÆLDRE

N>v° |flUU4 JlUAMdk 

fodt |£.^ « ry» .død ,Xo*4' 18*/$“. I 3'

— JU1 f«AU^ ÖUftü'

Dag og Ar

L
Sted

ÆGTESKAB
Navn ’ fodt

^l>»fc ÉtwMMfc 2 lisjur^r
Se side

14
EM.fr

BØRN
Navn fodt

âtadMtJhôftiu
X

«

Se side

-HL

Navn Se side

Wiq

MNIft. tø
UJI# tø. 

M

1

^Xci Cii4 SeiMtttS<iUi^f&(teUlt
**9 10.6' hA JLmsIcX i *

EM.fr


13

LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn «J}ft4tHVtUA ^ho^U/U
Fødaetodag, år og »ted |4.#. ISXS • »

u "
Dåbsdag og kirke

Boteftigebe, »tdlmg KtålMåtadL
C

Dødsdag, år og sted £ t f • 1 8 S 3 •

Begravelsesdag, år og sted '1883' I4)XIUU

Placering i faders/modera slægt: a. Eget nr...................... b. Nærmes

FORÆ1

N*™J^orC StøM» JhmsA Jh’stt* Se side

u.*t. 3.
................ ÆGTE

Dag og år Sted Navn

iy»r itfig.—
Sri A Ä A fk

fa.

II»
BØ]

Navn født I Se side

SkiaXslu^ldUskJMba
iajjMj

XUdtfj

Mm JUfkx B, AMUSS7^

MvaKohM. i tK’JUmidl

H.
ste slægtning.......................   Nr......................

LDRE

Navn,3wM. CtJM. ^jUAI^Uu»
*‘1*. is at ft, 'fe.Stø

ISKAB Y "

født , død Se side

• i XJL.IW ïjJI, HH»

u* Vj * »

iat. Jkftéti*. ll.k.ltfctf
KxjäI
C JL ><ia

1L
U.

RN
Navn født Se side

. a HvlUaMl.



LEVNEDSLØB

1 fa Udtøi 
SVn 14«* ^4 ßü*k UM

ZoMMM; tø*
«AtHiM&tMM. . 
c^U<U^&skh

NiÀlerû.?)

Kronologisk levnedsbeskrivelse omTSTT ffOHRÎCTpflCldssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde »avn Jhøføu •
Jl/Vrtpld. JhåUui. ^ . V .14

Fødselsdag, år og sted |,|Xt lfX%

Dåbsdag og kirke . Krfh^m.____ HW-ZldMl .

Bedoeftigebe, »tilling « ObuÅft a» flaskes Jhsttuto,i TUtø

Dødsdag, år og sted UJhlSjTSiUto. &M--__
mr. Shtfy.

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.

Begravelsesdag, år og sted

FORÆLDRE

$6». JKhwo4 Jhottøu »

fodt lt-% I?%3 % død i».t. ni;.

Se side

Dag og år Sted

Navn

pW
- '«4

Nr.

N-JUe CMh.KuMI* jQtøl Se side 

fø*// -1. <“ u 10-utv. ffi.au
ÆGTESKAB

Navn født død Se side

IL ir* UM
.ir_______ sLa A-Av.

llå. lUl..
*” BØRN’

født J Se side

11%, itio 114. lift.

Navn født

følJL*.JhÅtu____kxiifi
jcaåU-JWllk-JlofiU-—&£Jt4 
X. Jhåftu. Ity/lfr ft.

Oty Jkoåu. Jhottia liM./tyr 5*/. * BummI ; ■

4|-------------U



LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



. Æ...H ,15
Fulde navn «Jhøttut .
Fødselsdag, Ar og sted XX • X » l8Xl « »

0

Dåbsdag og kirke
jr

Bcd^tigetoe, «Oline V^L^U^.1

Dødsdag, Ar og sted 2f«| • 18^8« )(åAV|M • Jl<h4

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faden/moders stegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

foræ:
N»™ $*•** Am*4 Jhsfa Se ride

&dtiC.%ipi. analog, im". 3.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

jfldkVM 1lùuuAll
3

bø:
Navn født Se side

iwtAftftiiA JmàïùM JAftttiiL

StXIUsl £*¥.tmMkA. ZaIaJUmA. Jhêtttu.
H y A*

nj * tr In å

IRavüA

ZUûJSfiÙL

ililuÀ. Jkàttta 2$â.
1

a a a « As
L iftJtKuui a •
tyfirsnsjl faut » k M MM*k SdMvta— 
IÅ JUenÀea • ['M JUrtndta4»

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE 

Navn JKwU , T^waèiHtt^ÂxWw
t Se ride

«rit ||.t.<m2o<is * < Ï.WJ
:skab

født død Se side

KJVlUt4X-H1X 
•» ICmlaAij.

—

...s :

RN
Navn født Se ride

g ff . W _ Q„ «

-UkCL 
fl

lu. »
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LEVNEDSLØB

IG4»nOM^4û*Â^uJ ta 
Sièta oj àd til* ^A*/ tar> Adb* £ &*U£1 ^si 

i*MA frl'^>'<U. A&A - tø. Uhfrk U/Rm»WM £ ÏÎ€Mw ifai ftftftOAu aJt 
J)ta(ta> AM> ^owvJk — tajk Åa/M Ixta Jp*JUa^< JkéUuu ta S^ biJL 
iMy ♦ ^fluixta tartudù $4ri VaU j5w^^Vj>Uh; TflMvu» y IW, 4 ^l«u 

oJL ^dkOM*> Jhfttu* kfttfH '*®4^ I kiï* îk < jfitffa)
ta StfM ( £ ß** wlk e^ta ^4» .

-----ôlk Åwta ftftftdl H^Mta) |Ua. i d

Åta Artøx tou4 RmmCÙ. . 6ta Jhétta ♦

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn ÖÜo Jhøttbu'

Fødselsdag, Ar og sted H.f. llsi.StdMt •
DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted ly.f.istL
Begravelsesdag, Ar og sted

Placering 1 faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.,

FORÆLDRE

Nr.

JmX Sfømé, JUsmA Jføtø, Seside 

/M. mv-w.itfr 3.

1&S>

Dag og Ar

N>vn Awm, Å>Ma « «^e,,t<,e
fej» ii-i. ^a. dad<to4o. <Itws.

ÆGTESKAB
Navn

(P

født

"iUisööt

--------------------------------

død Se side

Navn

—

■> Jbwttd. «
* BØRN

____ 115^
rio« itftyJ ♦

født Se side Navn født Se side

WWMS»

Tekn JktAæofø» .JhftttiAT'J
_ _ » 

fa * Ik a

• kisJiCttMÖ <a.

JlCtfø TdftwfM -AM* 

JWrrtvw___

sz

flKlj_____
AtW. Aå Àatfùia»
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LEVNEDSLØB

Vo£JktÂwJ juJLÙA lofed. 4

^•iXu f UmUUc scmm ftù» føtaÅ&nu v Um JKuèt/u «1 JHmww 
J Ce. $ KdXjtøk * ßUa,Mikh|«X. IH*** Sÿn’i Kw à IM 
SammwmaIuXhJU nui /diaÅnjdtox ftù. % „ ît

4jyJUiMuK i lÆUJk*> JkÀrtUM £<My 4, |&**4 JkÂtUA 

Uw føktfoM JUtti* VIA <*. 6bU«lMd Jkü<jU. «1
JtatoUbtUn^ JkdlÀrtAA^lZnh. t WVh StMtM, ^W fôt

ÆwVWtÙUiA ♦ WowA
H G

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



fåhUw«Jhotløu. * 17

Fulde navn yføtøUa IttJkåa JkstUa »

Fødselsdag, Ar og sted li.f.iuV.

DAbsdag og kirke

BedtcftigdK, .tilling a| J, JksyMA ^Co? 4^JkiÅ

Dødsdag, Ar og sted l4.0ft

HoB- WJdc Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders riægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

Navn

FORÆLDRE

Ja4»4 Çewts»»» JLmÀiAÀttiiu s* au

thnW.d-as.JMWS. <0.
Navn Seside

<*« -I}**.** to. H. ivi$. fa»« Il»1.1^1, lo.lo Jg6^. (?.S¥3.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

$1 Itf 0
- a A <1fL ' XaL * <1.1, list. tt.lO.tøa £ lal.

M.l^< 
IMAJlls. ltjugn. S.1OQ.mKo/muL J&ultaA. .

C 0 BØRN

Navn født Se side Navn født Se side

« fL *

lAXlStfu

/hi. isfatltas Aiftna lltalaa

4^

4M
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LEVNEDSLØB

Ufa Mm Sktov», StfAù. JWrthJU ItlO OMÜt HühjUmamA 
del Ùu Nu i JTeùui&k. NÎmv * Jlta/UjXapùtai BtVo *• jLlhk
kx kù4( I e|lu JhoMtau Sü Uu) ftak Bww* Sûk (mm/fe«JUU~|Mx «4 
Støkk* uftwr ArttaMMM» -"kuk fo lî SÛ Ml» fim «1 Stu|te/Mu 

mu « jUmmm la4* Jftib'toMtai (iftjt Mm u vu& <jom< HX «mA 
Ko^ç 2 ßuttiv - Atl >/u kl M*h«4k luU Bu «mà &UtpMKw
AU» vcl 2 lotpwvùhdl < SNmm*.- taAl vu i ûu/ita et
^OZ*'U £*fcl«ta mmA SvtjLuÂOMa <2 vuh«l kl 4w ùdl

JltÄMuMte), ÔUv Arlita v&uU > <AeA*w Hummjl tax BdÜta **vUL 
%m4m«mI uà & /ÜmMvmUU tetnet • imam IUm/ pu. &&tel A 

illfM Sümimmm. tA d )dta 2 ’ Wt/<M*J^
Ulm Ndvi j, Iwmm Au» aiumk SkAukkn» d JSau Hm> 

UummL j àt &bk del M. lttd <Adta^|»A &wl, Aaàe (a Site 21J,
«u Uurtl |è|l vmS SpudeuukmUk &u4ax). Hqm trtl Buul mU. 

juin 2 Hjy^ *MMk f*** Q***te< JUam. JMUam^ tad Su»
Cd**. * SttelMul , ^ddw •

1) Su JÏImmm icnd«M ( &<• Site AV. ) W* B«mu âûu ihUMii
{uÛA (*t $Ù t Km» UXuW ÔM>M]| • 9>>*^ fa****
iCîtl^. H«mm l&tAdlAjd» te* ^adt tel tezlÀdt Add | ^*4*
JUImmw drç H «Uîd. «vu, åftkø J k»u* «AA^tM« *
Sqmmm«. ^4fck oJh^tUy. Aukt ■» (Jde* 12 mam kj «Jfrh^ 1^1 y *** 

4 te AmvKm KhkU/rttafc»— " “ !
Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Mthaa«StmoMdL; û, H,18

Fulde navn JEMIMA *

Fødselsdag, År og sted Jÿ . S » i 8 I 3 »

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødida«, 4r og ■ ted J, HO^L , •

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faden/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Navn Xtaa » Se side

fodt 1^3£død Xi« 8 » r.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

zM* C&ualtaA)
C

BØ
Navn fadt Se side

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

n™> Jkà/Zâju. Se side

<■«*< 43« 1^^^.*** r.
1SKAB

fedt død Se side

* IlaMv,

RN
Navn født Se side
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



JluXhAMto . 03.19

Fulde navn IcAk
9

Fødselsdag, Ar og sted • lO • |%3^ • Sktfafl* ‘
V

Dåbsdag og kirke

J «**»<«* Ji«* i rem

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr................ b. Naermeste

FORÆ

Navn HejU Se side

fodt XI • II • /til« død

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

insr

1

bø:
Navn lødt Se side

S(Ù> . err

ft) . a . Ç * a Ça A a
ma laUTWAàUm hm^ww.. a CW*. 
flMtm.JhMÙm Jl.COÎA^ KU.)

slægtning............................................................................... Nr«...............

LDRE

N»™ WUMM, GoMmH, Jhdb*' Se side

«■* v.v |$ |O d«d îÿ.H. iMf, 8.
1SKAB

fodt død Seside

—

^aøåta. ftroaJU

RN
Navn fodt Seside
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LEVNEDSLØB

JUMîiwa Jhdtoaq» tu Ittel öa'äU |au KøUtod kfr» Vfa 
Fä|1«a, Tku*. AoUut. - ßxrtaw J)hk>v» JkxZliM^ UU^xUc BaUvU 

W*4wnft*w Swäm. "Uia JKuAvwma JMtuuAto Q/vmavua» -» Ketc*X«AM 
J al G.f. Jl^o 's îvuwkv^â U». $sfa,«&k . tø* 4knt«å
b* sk\ fvvvwiM. £ stawluit el &jol w* .

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



JLaMhmm JkelhöuAt. Q*#« 20

Fulde navn *
r

Fødselsdag, år og sted lO-J* IS3^< .
0

Dåbsdag og Idrke

BednrfHgebe, »tilling JnåtåttA/tK 0^ I . KøCfeJl /
”i/. tf * 1 9

Dndadag, ir og »ted ^•‘CCmAcMAU*
Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moden slægt: a. Eget nr..................... b. Nermeste slægtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

Nnm jfak JhtZlUVU^» ’ Se side Navn QuM^mmu Se side

1 
“* JU’lb ItU . dod 8. bdt J(.t. Jtls > <M X¥.|0 . 8

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fedt død Se side

? c

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Seside





JhuuvM| ... > 21

Fulde navn «AaaÙ JktUuOUf •
v 9

Fødselsdag, år og sted 11H l » •

1
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling •

D«fafa«,»ro'Md . S.

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moden slægt: a. Eget nr..................... b. Nærmeste slægtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

Navn JFÎeU Se side Navn 1’kllM, CaMaùui jhøW**’ ‘ Se side

1
«41.11. Itu. <“ 3. Mt if.S. ilts <« t*f. io. IMS. S«

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

<r • ””m™i 
iÇamàtM •

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

3 fløiw, àoK Sa» smda
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Æ....22

FtaMe“™ Jklvwiu JheZjLuvw^
0 1

Fødselsdag, år og sted 2*|0* | S H
0

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling »

Q
DkMm, ir o« ited |^.C. *

- ’

Begravelsesdag, år og sted '3^^*
V

Placering i foders/modecs slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste :

foræ:

Navn l4såC «AcAbUte|> • Se side
1

fodt 1|. U • |% IJf død 8.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

BØ]
Navn fodt Se side

> *

•

L

•

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn HcAm* £sMateto

fait >t.g. if it <fed kV. to ' MC. 8.

i skab
1 fodt død Se side

Jteatel^----- H il, Igfp lV.g.KM

RN

Navn fodt Se side

• < •
1 a • å* i A å

—



LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



. Û .1.23

Fulde navn IuJUm «AoCUMU|» *

Fødselsdag, är og sted 3$ . Ç. |% •
ô

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted 3« 3 ' 13 *

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn J&U Haj* * Se side Na™ CåMroMa JhfUm JK-Hde
1

Mt ll< II • It II.død 8. Mt ¥.%. tåls <mXV. lo • It^J• 8.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

B.a.. FaMiteåvtf. 44- IV* 3./. HM
Î - i /"i •

Y*f**i
BØ

h« •________________
r

RN
Navn født Se side Navn . 'r ,T, v Jfeside

S.wJh^,—JJU® -■ , J: Àg> " •

<
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Scmowim ^tUw. VM •» lo «Aoa

Ul SiH !>.), lUuu. y«Å fokU

LEVNEDSLØB

u

vtA al Mt
( K w.H. 4.

(m mu* mnUt Hub* 
Wm. tartwu.

a»

UauuK

Lo /Um Xdh&tov ( A». 

a $mL OHvkj Aoav IKuuL

9Uv, Søn u &n 
J*. hJota

öl*
Hu* VNcfttaøn 

t «X JLm. , qUt mv 5i*w*w S** :
■KO* ^lhkJb> — 

Utu* vilk jfa ftM. 
tø****. IuvIMhaL

^*vøao>4«X JwAoZu, 

0»n k
0^^ *
JU foto m t* etø. 

Jhu*vi i alk 
to JYwiou j X'tttN 

tUMt Summ» lto*>

IwdellMdkM.
ftMWMÀ»! ^-Qjm4, ^<tu> «Aoføu.

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



TaAo4 . • ...CL*..£«...24

Fulde uvn JoA*4 StØtfcW ♦
0 e

Fødselsdag, år og sted 3o • 9 . HH3» •
Q

DAbødag og kirke

Be»l®ftigebe, .tilling Hia . MlUusd. •
0

Dedidag. dr og ned &ty.l. ItyXlf , *

Begravelsesdag, år og sted 1^2»*/« *
Q

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N.vn^e<Uv ftau. JkattiA • Seside AamML Seta«*L Se ride

fedt ty, ty «11X1 . <tod |B(£ . fedt 9« 1 • 1 død 2iS« 10 • I^OX.« S. Art
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se ride
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



. G. C 25

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted • 1 S Cl •
Dåbsdag og kirke X$ • Il • i S Cl < *

Beakaffigebet «Bling Jfgfc lt> ACÅi<^> ‘ • îft <

— 0 M

Dødsdag, år og sted Hil'

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ
Navn 7c4tK

Seside

frdt If, H < 1 JU død |£* |l » IS C6 • <3.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

f> lå. lift AAtMAâA/M HewnalR 
ia.

JUwsafi

bø:
Mtt*. *i. J

1 s

Navn født Seside

1 La * I 0 T *a •

41
keul Jh(

fwsm

IXMdU
r

tUJttl fa.<—w -

L

IA .

jt- 
ttraltànuMB 1 Jö - IS4$. SMtaft

JlrøfAa Ssvla. « Kll^)
1 4

.

slagtning.............................................................................. Nr................

LDRE

Navn JsAamma ^haassUK Scltfeapip •“»
v 0 Lfodt i*././S3oded 1$Jû. 19aX<|S.4ou

ISKAB
1 født død Se side

aaa s *JI
#1 ■ J OA n

AftJMHl

Swm'ÿb WA«
L.'> lftjsJtn .MtW.
rnC

Navn født Se side
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Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted | « bit» «

Dag og Ar Sted

11.6, Hyt. IKA g * L

Sc aide

3.

Navn

Navn

Navn ^TdøV TCm*. JhoUut ‘

Begravelsesdag, år og sted 13*1« I 511» S$|wv^<k3c >

Placering i faders/moden slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.

FORÆLDRE

u-7- hi£M4l. Ilfe

■ hal
BØRN

fødtSe side Navn

«

ÆGTESKAB

ia»t, /Ase 
-g-h HU

M.l, Itfa 7. !>■

r. ».
uaiy. 63.

, . .. .._____6.H.I1K
jftul TsvAnat ll.}.lttL
Svt*/» •-------- M

%

L1JSI7

o I3y<ud 114 hit
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it*») £ JhSftlM. 
A t«A/ AlMAAwJ &w 
A . "KöA/t

CLudvft Jhtlto, Wx 4M*4| teJl S«l) €te
fj‘4, t* Sfcüww à KU. Jht*v W. y4 /Ak soa jdU | »-A. ti intUtA 
AMlVWkWi CloUxMi. H«X JftoftUdfe « & K.’s KmIuäywML
w Si'a/m Q/UmjMt), Aom vm 4 6 JUa. Äj*s<a

4/a4v«. jwWU StøU • Ct.<. CoJUjfc^CW , Ma K«*! &|< ft
U SttM ß^j-kiCkA |ou. HitUxM Sa/wtøAG N* tø** 
JamoÜIu (_ Ca. J8ax) el J«H 
AlUuMtel SÙ *** A Si&XU- Ji*A IMA. f^atAS4)14<UMO
« N»ttu*4rL Ham/ åW* ju«, iKtføH. SumIm* ( HamX Orel mw4«ftU* 
Ham Koa/A a K’4. 'Kali /ämsHi/mwjIm *ui Njuvkl ( ”KcwA 

°w*/ 1t b** $*** ^*3*" * I04*1

SKmJUa JkÅttu V«A ÔÙ âet AHk tok/UAMul n ÜètMA - 
VmjJL. Ham KoatA U* jmwMJL ÆAaajou t m *vu<l aXUIk » %Lv 
Vu 5 ß/MHtlu. «I 4 sKtUfthjl id I Mu/Uv kfcflAâ. ‘Mo/vvu, 4M. 
AammaU*. fy** 4 iâ» . 14am. vaa el xiUm^I

t - ta, ^«acUuVho/vu q^ ^.(taZu SLfrtu.

«

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



.Cktodu vAeftut » CL f .27
Fulde n»vn «Aa/SvC AløttøU •

Fødselsdag, år og sted « $ , 11 iT ty • «
9

Dåbsdag ug kirke

itataftigebe, Walin« . 6 JU* (/?.£) Jh*. Wittlwd» Ssa^ImA
I

Dødadag, år og sted 1^.9» |93O. HtZføfcrø •

Begravelsesdag, år og sted l93O« «
u

Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr................ b. Nermeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn . Se side

«•* . i Sit. <i*i 16. u. I%66. %
------f-------- ---- •------------- Ir 
“• y.|. 1830.«“ 11-lo-I9él. p^iod.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

Uull."Tf

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



LEVNEDSLØB

tal Guia lltU. : 5hk4.. tatow <3CC-

I»T1-

Ja«J4>sm>«*H /ak .

^At. ,A»tUA ■
Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



---------------- —------------— Qt|cJltttu (j.f, 
PuHenwn (X^<» A* JIllMU Jhstøa ...............................

Fødselsdag, år og sted B | . I S i 6 • Skifar» «

28

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted ir. ii.
Begravelsesdag, Ar og sted ».n.mr. SutuU-
Placering i faders/moders slsegt: a. Eget nr..................... b. Nærmeste slægtning.

FORÆLDRE

Nr.

Navn <7<Ak Tta* tA&Uiv

w. y.H. |>2( <m|1.||.

Se ride

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

-IMajJlU. tad. < tfj. HU.

LÅaaka. StaX&l
BØRN

Navn født Se side Navn S født Se side

&Ur. t*>mÀ îKfcUn Hettl 1 yq 
^UJUaJkUL 
JQmuL—Hrfdus- 

flG. Mj.

-K 
!UJU4|J. 
Kla.lttC jÉ.
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



JhøUuu. G.X 29

Fulden*vn «A 0*4 Hl* JKoføl ‘
4

Fødaeladag, år og ated •

O'
Dåbsdag og kirke

B-krft^.taiin« ßiskiUMlaM ApCLim SrtAtoø. Hi-ttoCid
Dadadaft «rotated £. S . |1 |$ .

e0
Betraodaaadat. «rotated |0. g . •

1'
Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr...................... b. Nærmeste slægtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

Navn 'fjlm <Ao(AjU ‘
Se side NavnJsAsMM. ^<MftdLSeLwa)i?e>ide

fcdt V. . /g^J.dad i4.|i. |<CC. født 1 » II 3o « død U» lo • 19oX • S. i«
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

UaÄtt-rr

BØRN
Navn fedt Seside Navn født Seside

a

Taks, Jhaftte Vn* [e 

dCaa. fttfal, Uhfa, d 
WbyJi Selu^tUa « 
■ ted p

jksåa_

intaAited|

^i*a k

* * 1 0

XOAmM«^*

«

L_!

la

<

ff n •

ixasalfi % åoM d U^OlÅM
41 .

0
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Mtawu Jhatøuv Vu , t®Ht ®Mcl fe W Uftlfe
taWfed I JjM&k fetMfclfetø« SVtiM. Jhfe kuiutw VU tft .io Aüb 
dl fedå I Qjm IfeltMHfeMA w* -Adtafe Kfed ItAdftMM» . Sfe**fe> feti, JhdJb*. 
fekw ItaMftM tatMM ^<Md -i Wtø, Jü* Vm tal tøMlfrt 1 Suo^d,. Hfelfe 
AqIuma Uui kw '»felu dfeAk vfek4 «1 S*witiùü i UwdtaJl* tab 
'ûtA LtUhd. Jt*3fe wti frk kdta ndx toutawtfexX &«*&> pv tarøtfei. JKc, 

u fedMM & itotkft ßi&toi tatktt Kfe ftdJta» I* tawfeitX ki W aïdÜÜltU . 
Wfe taptak <4* Wfel sta JWuJtaul uk<J Mjfe Stak dl StUu vfy. 
Miw. Sfei wtUta i skÅl Kurndkuvu, s<fe Adm ftÙç 4h f\j*k» JdtaJL, 
qojwO»eK LaX MiG ç a

Mta iudtad Wå dUfedfek Jtadtafe) rtatM*fe< ÄtM^K ta uhllv < 
(tad al tfelfe e^tataX» «Älttatad4urt I^MaiM À KUu J £ ife Vu Atm Mdfek 
Jt&eUctoi i Jta’Wfev H* dfeù* dfelu il état i tlrtwu : wW&fek vta^ i 
dl Ol.ku wmI fe KuMdtavtAfe^ fett Jta*fe4dA4^tamfetfeÀ Jöu. U 

UtarfeX^ IfevfeAdAuul y fe Sd'dftki S<4 ( s<* pu {mimI Jhaxk fetjfoi 
foUt JWtaAtwta Sta^tak JfeM dfewi fcA», iu ta'Utl. Hülfe) fc
UdMA al Xntata^dfeW) râttafefe^Âtadfej j$4«w4. Swd/u.taeiu^toufea*. 
taltk Jak ^ttapditadUfe'”* Sitaûfe | ffel fe*l tadtatdk KdAdJUtmsRk 
te fa4u ß»<kk 4 ta Hm 4u4 SfcL. Hvm {•** f44* Nvfefel fU 4 
fttaàn al MfeCfetaul & 4 TdUwX al fe «fewfett frfeta»- fe«ZtüK 
^vi.Hdfefe YfeptaM0MÀ$taX spùZfetai ta' ifekd ftttüta e

7

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



, Q . f v 30

FUdenavn d. 
c

Jhåtøa <

Fødselsdag, år og sted | i - U<M<4t
Dåbsdag og kirke

Bedste, rtUUn, Ku/M^äZuIV» H *

M^åro«^ ty. tø.

0
Begravelsesdag, år og sted • IX» l^^tø •

V
Placering i føden/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆJ

N«"> ÏaÙa îLu Jhjfa • Seside

fedt /J I/, «W lG» Il s ISCC«

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

1l<u/F
*

BØl
Navn født Se ride

—ShøaaAimLotftNu-Å-XCÅ 
i ri» ?

—K. <

tH

A.'j

MMUØV

•

k •
t.
slagtning............................................................................... Nr................

LDRE

Se ride

«t f.i. lis© «mJUJo

«skab
1 født død Se ride

•

RN
Navn fedt Se ride

fa*

Mk Ja
2P' «
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn ftal »As^tw-

Fødselsdag, år og sted Xo . Jl * 18*

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Nr.

FORÆLDRE

N««7sAa Ttai Seside Navn AflAdUU SeU>«»t
M. H.Hdlll <» 14*11 JS66, 9.

v o
Mt £/• lB3ft <m i,3Jo >/9ol.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død . ÄBÄte

TF

BØRN
Navn født Seside Navn født Seside
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn ToutrÇ Jk\èvtflü» JhsCtoi»

Fødselsdag, år og sted U.C. IS

Dåbsdag og kirke

Jh»U* . (|. f. 32

Bateftiyte, .tilling ^jy| |*Q/v4. >

Dødsdag, år og sted • /ur
Begravelsesdag, år og sted . X • mf. Varin. KoltuC^M K

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning..............................................

FORÆLDRE

Nr.

n*™ tCista Jhe&a S« ride Navn Htøwu ßdUub *

Dag og år Sted

*n .

___________ Jh^U

— CoaCh JheA .

lo • fodt 5% ISXtdød I • X • lî^^s•
ÆGTESKAB

Navn

• k

Se ride

lô.

født

i B»>éiuumwh/111

usaauødl
BØRN

født Se ride Navn

AL 11./Kl

Î4

JUu
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



it Jhttføu. Q - f,33

Fulde navn oCaHi^ «AttlKttUttA

Fotbebdag, Ar og .ted £ . |£ , I|î2.

Dåbsdag øg kirke

Bedueftigebe, .tilling

Døtbdag, Ar ogrted |ö.5. ItlJ. fäl&Jküjlf*

Begravebenlag, Ar og .ted If.f. IGaJU

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

N«™ TKlt'ta Jhé&Ub'
Se aide

Mtll.lUtiVad /£$. It.
ÆGTE

Dag og är Sted Navn

XLJfüL—
A « IA A * ÇA * i

1 IÙawwma IMføah

b-SfiAm
bø:

Navn født Se side

pÄÄ 81.
iwwi . 8S.

W fUteftod. 19.9 11*1 . Kalv. K

IA .

v. SUttøt.
0

. K<4mCa«M .
V
slægtning............................................................................................. Nr...................

LDRE

N*™ Häamm. BaAa* Se aide

6-3-itU•«“ M.M|, lo.
i SKAB

født død Se side

Aa g IAATa 
Xt*T« Iwwu

i, Sfrvkp/tfa 

IAA^ *_____
RN

Navn født Se side

FLa C&ftt AaM/ •
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Beskæftigelse, «tilling

• IW, Çitii. i
Begravelaesdag, Ar og sted

Placering i faden/moden «lægt: a. Eget nr. b. Nærmeste «lægtning.

FORÆLDRE

Se ride Navn

lo.

Dag og Ar Sted

34

Nr.

Se ride

fadt <M. IUI død L JU
ÆGTESKAB

Navn født

lo.

Uu<. 
.4. im

t*‘ * *
BØRN

Navn født Se ride Navn født Se ride

tH.« • • •

IltJttf k A4_JjaUkÅiL-!
«--------------------

^/kaha wa <> nîi fil

oénàihL 7^^4.

SaIuW.
Ha** w

< lAaadukto.SByl^dku li< 
aømJL^

itjit
na___
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Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. L, alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Jhettu . â . f . 35
.................................... * ' ' . .........................     ■ ÿ

Füldenavn faftA ßöU\A

Fødselsdag, Ar og sted |$.||»

Dåbsdag og kirke

BeA<iugdK,.taiiiig$i)M4^M, llfawtaH i Mô,<mvu tø Jtøøhka *
Dødxhc, Ar og .ted . ^Uvfljuk* • TttÅtøM • IvthSMÛ. AiUù 4 OfeJ .

< «

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders sbegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

• FORÆLDRE .

N«vn fLsta JhttUtaAMA JhtttUa. Se side Navn RflhMM. ftdåfc « Se side

w. il. 11.1811. jy.3.18^1. lo. fedt^.J. Itll.d«! 1.1.11^. lo.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn fodt død Se side

7 r

BØRN
Navn fodt Se side Navn fodt Seside
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



JUtUA <7. f.36

Fulde nm <CotU4fc uTHo^M '
V

Fødselsdag, år og sted j . I S50 •

Dåbsdag cg kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted 11,3» /lØC«

Begravelsesdag, år og sted . If S nYthJufal 1
f

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr..................... b. Nærmei

FORÆ

N«n TRaslså Jhsttuu Se side

«* ll.it. /fil,«« /£.s.is)i. /o.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

7JM1W uT
_ flTtL^A V.^,—■1 --

____________________

Hsma SuL
«

ftOMk
* BØ

Navn født Sende

ILfJÖJLkl

i*åJ an
“Cj>

V
øte slægtning.................................................................... Nr......................

LDRE

Navn Hqamaa ßaAa • Seside

fc*1* X*3 • 13IX« «w / • X • /S<7 lo.
i SKAB

født død Se side

.Lüh/'MJlfiL
u

i).i.m*i. S. u<.

J4uUAA)u£
p, 181),
11*.I81f

i8.r. nu 
ifx wc

Sun. 
?"

RN •

Navn født Se side

tøfl aqUm 6^ssiåiw
g t ÅmU tf

JCrfK J

IS'.).
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og"dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fiilde navn ZaArC SéawUw dL

Fødselsdag, Ar og sted xr.r. /sw«

.£.37

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted 17.7. ^00. »

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faden/moden slægt: a. Eget nr. b. Nermeste slægtning.................................................................... Nr.

FORÆLDRE

Se side Navn Se side

IL
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død

Hÿf,

Se side

«

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

. K
4L mut

C > h • L y * Ç •
MJttA T>.

vAat** &lO99

L—M-s-
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. L, alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



f. 38

Fulde navn $wuw A, Khuw»

Fødselsdag, år og stod /Q . |0 •

Dåbsdag og kirke

Bed^gfcbe, .tillin, K*WVMA> . OJ •
Ö V 1 (

Dadadac* *r ot «<«<1 IC« • ‘ •

BepavdaodMb to og sted 1^4*/• «J)U44<Z^A>vt* '
1

Placering i faders/moden siegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Nm CflUtaX finias Seside N,vn «Aotta Se side

Mt j|.3< ISoÿdodAO, Itu . Ih Mt ti. /o. 6. u. |^|o . 1/.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

K.1L.TF

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. L, alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



dU taut 0,39

Fulde navn CfffcXduL Al

Fødselsdag, år og sted I $ e Ç w »

Dåbsdag og kirke

Be^ftig^.tUlingQuiWflto^l^O^X ‘
1

Dødsdag, år og sted . | ^Xl •

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N*™ IoAom CowieJl 4a JtffcSA Se aide N«™ AmHas. Jhatt** Se side

Mt Jl’V ISo^«1 U.3« iStl « Ih født Xh lo « 6*11» tø lo • Ih
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

1L1UMA ___________________ I3.IO.I3&

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

am J s » J8h
------ --------
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JWbx Aarit sù> &imorøv: 7«U Ho*»ta? dta éd 
$A4 t $X fita* &a taA». ( i fvw ftotæ Jau/taifed Aam i HM 

ßlUwi&cftw ‘
tad JhoUu Via ta»H S<5> <* 5owioudl 

tap,. } & OsHiadt dpk Aa* ffù Tù fy* *
JuA 4 Stat StÙwMt ! Û>H<€ HÛM À Ipr k&* <4uZ zi 
jS^hw ^ÂMtauAo* tan ta* 4ta &«* H^joSWd 

Rl. JA. ÂalaoA^ Sciamà À Al **0A«€ HtWM>ta<A OVtAtXA *1 
ta tajLu tarit ta|4^'<w JhlUiA ta*» Vtawt.

UfcètA et 6|ta44 |uk taUftdltaltttbt f 4^Uta*jptaAvut KU«, 
ttw Aol*» louX «| d Mjutaia^ £ |v*ïta O» JtajUttw |ua

hww'l’u huUc Hwftk£m4Mv4 i
S Où " 3ou*Àa4A . Atu Wh’llk JkuMi^eé 4 Kd. € ACx HuMuu ta*Adr 
fitad. tauuSKK •

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. L, alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



*

Jhfr&A » CL JT.40

Fulde navn JEs^UI, .

Fndwbdag» *v og ited 9. f. || ta ß&ldl ^04. S*W\ Støt •
1 f

DAbsdag og kirke

«Illing ShyiXiltOWptt«^ .
1 Q

Dødning, Ar og itod .l9|4. >

Begraveberdng, Ar og .ted 1$. |1. hl*. KøJfe^Wld. . .
0

Placering i faders/moden slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn JtAM JMtø Se ride Se ride

fedt i* J. 18X6 t*«1 a.
0 fl

fedt ail« a.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

19J9o9. -XouM^Atau-SiiÅiu^---------

i-ff r^’niu -

VSkMC.
IL KH,

3|fX*|Q * lOiw A.*. ItH 

ld.ii.hsi
-------- ■—

OlMM.
BØ

ak ’

G
RN

Navn født Se ride Navn født Se ride

?

J^... Ik 1 >a $ùs ty L. IkufluvU JÉU.
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



•
Fulde n»vn Jkv^SU ,

Fødaebdag, år og sted Jf .3 • Ko^CAaÅOX/^
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling . lUTHM^fhl

Død»dag, år og .ted I®./. iC^faJtØlA/N

BegravelMKlag, årog.ted X*J’I • 1^3^. UlftM Sfow

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

NavnJt/HA HuMmKÖU»$Hs<< Aåføu Se side

V'
««H.MBXC <«I.MSU* IX.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

Ikall.
“ r

BØ]
Navn født Se side

k*l vw'tø •
r

9
slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

N*™ SsMr« v Seside

«MMi. 4 /l*
i skab

født død Se side

RN
Navn født Se side
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Jhøttuv.Q. £.42

Fulde navn |cAa <

Fødselsdag, åi og sted |% ' )0 * 1} •

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, «Wing ftA ItylM Kø lk|é^ ’
Dødsdag, Ar og sted 3. £.1^0^. Kø4tA^QV^

Begravelsesdag, år og sted * 6 « I O^L « Kø4mU

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

b FORÆ

Navn Imu NtM*k 6Æ»>sk»m Jkstta Se side

w» $./• 18lå«M 1*1 • i88f.

lå.
ÆGTE

Dag og år S»ed Navn

O Ak • k

J. (L

ftZotsâu H
C BØ

Navn født Se side

AtÂ «a.lå
¥

-»à JK o
BSMftå » ßuus

Jhøfea.

»

U‘
Kflu/w. JUriskt* KuiÀjrçwtdL

9
slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn øAåMJptMjl CsMa> ■ Se side

0 n
Mt J./o. 18^7 død IH.€. I$ll. 11.

i SKAB
født død Se side

» y tf 4.1881, 1C.II-19H., Mo,

lå s. *

L ’ °
tt.l0.l8lS.
11.9. 18 rf

a.M. 1884. —

RN
Navn født Seside

£hul3MK_rJn4_JL&
*a^_sAöÉM£k»LjSUuAåAi

Vo.x.lfø 0-----
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn ‘

Fødselidag, år og «ted . |O > . KtfCltAvliØAAM «
Dåbsdag og kirke

Beriueftigebe, .tilling tyl Ofe £ • «AfcOpKo. '

Dødsdag, är og sted H.C» 1 B 3O • SL * HOMA* • fy • S • Ji •

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navnjl^ HtlWwfc $(ty|3KM'A0ttl Se side Navn J^&l|)vUAl CøJIa. yCh^Wlå . Se side

11.
Q

født X¥*/ • 1 S døå !»!• i&Bf » 11. rod«dod m.t.wdL

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født . død Se side

? r

BØRN
Navn født* Se side Navn født Se side
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



iùÀaJh &UtA.Q . f . 44

Fulde nam <

Fødrdadag, ârog «ted 3.5 * l£tO • /CèCtfcÀflrfAl

DAbadag og Hrkt Q. h .in« J XmIu.
BeAcftigelM.rtillii« følMtym H* t , Sfe* Ø^H

• / 
DwlMiac, Ir ogited J. 3. l9^3. <ï A fcjMMAtS

---------------------------- .-------------------------------------------------------------------- !

Begravelsesdag, Ar og sted // . J , H 3 • $ ItM*

Placering i faden/moders slægt: a. Eget nr..................... b. Nærm«

FORÆ

Nm)uM IMk ÇUîtku Jbtai Se side

Mt Mb I. I3ÎÉ død 1. 1 . iB«r. IX.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

7T

BØ
Navn 1 født . 1 Sende

0 .

W *
•Kl(. Kaa^MM« ll.lo.ltlA.SAamcSld.

ff

îjldMM. IX-AlM •

0^ L IZ ’ i **
KvJu^aaxdl. ß#4<*'AdX*-

i' "
iste slægtning.................................................................... Nr......................

LDRE

Navn CMU. J * Se side

_ f 0
fodtJ,lo. død H.A. 19Ai. 11.

JSKAB
født død Se side

RN
Navn født Se side



LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Sö’NWulQ . £. 45

Fulde navn «JL XoAftt -AsZÜA. .

Fødselsdag, år og Ited ||4^. /4l UtX»/. .
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling k

DødMlag, irogtted 1^. |. I^Jo. lUtÄS . HcJUøI^W '

BegravdKedac.tr og ated ■ H10. .
0

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... b. Nærmeste slægtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

Navn Jh&tijA Se side Navn Au Amu dk Se side

** g. 4 um. o* er. ms. 1$. født lo» V , død 1$ * H13« 13.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født J død Se side

LJL1ML —------------ ßd(j Sun. K'e^å, W.
11, <. Iltt

Kr*.
UM—

2«.C. ISHI. ii. ii-intf.
ft 7 • j * l-l- HU

0 BØRN
Navn født 1 Se side Navn født Se side

11.1.119 9o<

bHtmÅ I03 t -SauLtaaXvt Hwkwt/te JÛxJtli
r låJ&L ;WS4)

0 f Î

BegravdKedac.tr
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



frwôluLft. Q. f. 46

Fulde navn ^^4 uJho*ttlA» ♦

Fødselsdag, Ar og sted Al»9«lS6^» 1412ÉUUO4* *
Dåbsdag og kirke

BataM«ebe, «tiHin« HOV- ØUft. 1 C. ÔChUV» KîtCaJ^ØM
✓ . » V 'IMadM.*roc»<ed /^»JO. |^f3, '

BecrmbadM.tro«»ted ltJS. UfAuVøJl •

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn ZouQti Seside N,ra Jku À Seside

fcd'4.«.iu.td«i6.£itiv b. fød« lo«t. iVil d^ijjh H13. b.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn I født død Se side

jr

BØRN
Navn I fadt Se side Navn født Se side



47

LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætten



Jhe&A. 4 • Î *47

Fulde navn ^ho/UA JK^UlL

Fødaebdag, år og sted , 3.1 8 S . l4)XlUlÔ4l •
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Midac, år og .ted 3o. II • MéJ. .

Begraveherfag, år og.ted $. KuUU^&OJld*

•

Placering i faden/moders alaesrt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

JUIvwÙa Jhftføl« Se side N.vn <Xe*{å* Avl Asma 4a. ^nvu
Se side

Mt IS.H > 18116.T. <883. 13. Mt lo. 1. IMHl*"113«ll-Rl3. 13.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

Tf

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



48

LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Jhøttuv • Q . î »48

Fulde navn (MM* *X JkoUUA «AsUä •
9

Fødselsdag, år og sted • 1X * 1 S 6 3 •
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr................ b. Nermeste stegtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn « Se side N.™ Ja|uaL Jhasu. Kom. Aûàta» Seside

Mt d**3 XI./I • is^r PL

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

1to.lt.™r

BØRN
Navn født Seside Navn fedt Se side

-
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



fl . £•49

Fulde navn ^Kl ^Ko^ÜA. .

Fødselsdag, år og sted | . 11 •

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted 2 0 • 1 * H •
Begravelsesdag, år og sted 2Fj* HH 6« ICrJu

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Navn «AtaolA . Seside

Mt blå. Ittt .'M IH.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

Sæ.
F. uf. idv^t

bø:
UtttM Sc

Navn født Se side

Stafet J
MLnjltf 4L

La/ux * r ]— 
ILUtM 31.

/U

d

slægtning............................................................ Nr................

LDRE

N*™ tø**». Jùàim. Se side

<
Mt 11.f. /|H1 <m 3.f. I83f. lH>

«SKAB
født
> *

død Se side
Jlik 

Ityitat, » I^ôq *—

I8M IM£

RN
Navn født Se side
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



4 * X 50

*

Fulde navn dflÅslwk Jh&UiJl .
ff>

Fødaeladag, ir og »led j,£• | | | «

Dåbsdag og kirke

Beakæftigelae, atilling StÀfiJ.. î OmX . Mö/M C«K* ffrttjL)
Dadadag, Ir og sied » SMm'HAaU|» XUA|4. Q

• fff
Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders stegt: jja. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.................................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn • Se side
NavnJjMOMAlkJbftA H***.Jfôîtaa

Se ride

født | • IX * S M » d«d XI* II » 1 C % H.
---------- f-------- ----- -----------------
Mtåt.f.il’tji <w3.f. MT Itf.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

ÎZa^'Zà •
TF

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

V At4L Jhslte 4 Mita. 4 L rål* IA M« SÙl SfttltA JhsMi i, SftLwbw
•ficSa/fi') tCiwhwk" ! >omà ClÀlUkiÂ.. &ÙtiL el L ß<U

mRw «JL ti t-’ $

-
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn

Beskæftigelse. stilling

. lö < H fo • *
Begravelsesdag, år og sted . hfo. SoUyx^ KûJu^aaAd,. KjttUioøv.

Placering i fisders/moders slægt; ja. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr.

FORÆLDRE

Navn JUn&Zd.
fodt I død 1%II.

Seide- N,YI1Jkiy«4^U lUm.JLjfo, 

ty. d^s.r, mr.
ÆGTESKAB

Sende

W.

Dag og är Sted Navn fodt død Se side

I4jnr
KR. 

fabele. 
___ft** yfJa

T
13. f. iw

□r*Tk i,«.
_______Liu. 
iM.lip.• -1»

BØRN
Navn født Seside Navn fodt Se side

ll.y.nei - 9$.V

1<IMA i. Kr •
ty ltahruæ\ iGaUtaJ <L. 7

f Ç is- q fok ly



LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse af år og dag. Endvidere angivelse af trykte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Û... £. 52

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted % . 18^2«

Dåbsdag og kirke |f . 3 . ItfJ,
V

Beskæftigelse, stilling Gyt4)1>UtJUA « ét 8^1

Dødsdag, år og sted la»l|«|^Q^, JU/^ fH • ’

Begravelsesdag, år og sted * |Cuii

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Na™^Rou»V\MA 'Atttuu Se side .

fr*M,l.ltt|.«tf.i. litt. ir.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

2HJWL ll*A i i Vg Al

W i
bø:

.jùZj
—

Navn født Se side

A . x

UAlfttC ti

A« /ft 1A vlL2M
b tyl-IfM

-- é-f-*—
35.* s* sy '«ys«

. %.

VtfrUtt. feåhu^ua4

•

*

|U „ .
hl*, lo Xsa 4 6rts • '

knatad.. I4U-
9

slægtning..............  Nr................

LDRE

Navn ‘ ^MÅÉ^ku*) ' Se side

fr* tf. 11. If tf« 7^- it IS« ir.
iSKAB

født død Se side

i UMjL a V K44 '

* y t |V e a

-’—’-TF
KI.IM,
Is ». iftf
IM. Hia

—

RN ®

Navn født Se side



53 1aA«4 G... 5*,
Fulde navn .

V
Fødselsdag, Ar og sted 1|,^ . tlC^.

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling •

Døds- og begravelsesdag, är og sted

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste !

foræ:

Navn Alfafe AsttSl« Seside

Mt 11.1 JB31 ‘død 1C.I* ISlt • ir.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

__________________1
B0Ï

Navn født Se side

v 6 A iMdsia

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

n«to'Xitoà*ftàwvH»jHtaùtato Seside

f 1
fedt lj.lt . IB Ildød ir.

i SKAB
født død Se ride

ix

k.r
:rn

Navn fodt Se ride

j tt Si'Al $T*



........ - Ä..... «/K .« ^7. «... £.. »  54

Fulde navn KsXtøMftSL '

Fødselsdag, år og sted 3o • f • 1 € f C *
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted •

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆ

Navn JkhtOA Jhsttta • Se side

«dl.t.ini. 1C.I. IWI. ir.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

lC'eå«<L ej

b;ø:
Navn født .Seside

-ÛUv-A

1

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Âiàfilk StlùàW 1 Se side

d
«dfll.lUt <«>.£ ms. ir.

lSeKAB
født død Se side

tf

RN
Navn født Se side



55 Humimfl. f.
Fulde navn XtuAlJb •

Fødselsdag, Ar og sted JLS • 1 0 • 1 S C •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆ

Navn JkbtM JhstlA • Se side

ladt 11.1. ItSI, dad tf-l. . ir.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

fr.ft .

i

B0£
Navn født Se side

H„ Ki MMMa-

slægtning.......................................................................... Nr................

LDRE

Navn JÏtttafeA ) Se ride

fadt Af.lt. /Btft dad }.C. H|3. lf
;skab

født død Seside

/J

/Lu,
Skdtkskh

'RN
Navn født Se side

- Si ÎS -



Jhfrtøk » Q » f. 56

Fulde navn JKvU Jh&httMa £oM>WM» <A

Fødselsdag, Ar og sted 6 , à , 1 SJS « *
J

DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beslueftigdse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted • | Q, l^^fO « S

FORÆ

N«« JhotøjUU’ Se side

M* 11 S. IUI» It.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

3a.fi. 1 Ml ïutovik ItK&tatt/*

SM»
S,.Æ

lu n A •

BØ
Navn født Seside

1a* ft ‘ M

fi B i

xLIXT
—--- * Vq

^L.»i 1 * Iam
>11-im 53.-- * < *

«

LDRE ä

Navn liAjU'aAk JtøM ^«AmØM ' Seside

18U.«“ *B4$. It.
LSKAB

født død Se ude

I14.I8& 1.11431 - —

RN
Navn født Sende



57 Ifeurt Jhfttøi... Q.i.

Fulde navn StAfVW^> •
0

Fødselsdag, Ar og sted 2 f • 19 5 9 •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling „

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ.

Navn Ô44© Seside

tø.5*. mi«w AH.C. IUI. 1$.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

BØ
Navn født Se ride

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Se ride

1SKAB
L født død Se ride

ri

RN
Navn født Se ride

•



Fulde navn J)>QA>rtM4A Jhoføjl ,

Fødselsdag, Ar og sted 2 ft • 5 . 1 *

DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Besfaeftigebe, stilling s «

9
Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slsegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Navn 54^4 Jhotba . Se side

CadtlV.r, It 31 ded X4 af. ISSI . It
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

«•ML

bø:
Navn født Se side

V

0

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE Z-V

N«™ luføttU tXtMUU * Seside

»t 16.^. It3ld’d 181^ lé.
1SKAB

født død Se side

Åws44ml

fa. 6. Ift?)

RN
Navn født Se side





Jhttføu ö. £. 60

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted « 3 • 18^^«

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn Se ride Na™ 'AåJUfe 1 • Se ride

w.r. itsidad i^.$. isti. Itf. Mt li .7.. I8%Im

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

vm Ua. -Jl

tot

Wa»— 
'lait «

Md 
Ma bût

* HoiT. Mm fiA

taftltZ K/Pr^a ln<L RAririJ «0



6i Jhouuw^u , CL5L

Fulde navn JwiQftUKt» Jhs^ZuV
y

Fødselsdag, Ar og sted 2|J| • | Î SO . »
f

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted • I9O^» So *
0

Placering i faders/moden slagt: a. Eget nr...................... b. Nermeste slægtning.................................................................... Nr.....................

FORÆLDRE 

Navn CH4j& Se side

—

Navn AoAM. Se side

Mt h.c. jfth IG. »ItyMI - I8I7. 16.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

1meat
S« *A»m

1J, IjfQ îv.n. i$m —t
5-s.CImAa GU? JhøtaA» Qlhqt 

ri 
tal________

h MM Hil
» XftjtiÆu SfriMAiae Mil 1

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

0i4t C^Ajtlu JEo/macl. XW'oi » loi.

HUM ' lod.•—



4 . . f • 62
VF V

Fulde navn SuMMl4 *

Fødselsdag, Af og sted £ * G • 1 SGl • JlcUvKuUfc *
DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Boudcebe, «dung ^xdUvt. mZ|sÀnÀÀut • Ks4ca»Åöxn •
V *

Dadi-og begravelieidag, Ar og Med /£.^> I^Sf. JU 4 •
9

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning....................................... 7...................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn IkLm JHstbs • Seside Navn Jlltøa SqLmVI ‘ Se side

w» IW? fadX’U’HoA .
tf

<w XI.Is .Haa*
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fodt 
Iff A

død Se side

1*/, ItM. fcààM«* iCJ 

KU.

LluaùJi 
k.

übu êsjlflt. ILaAi It-iadt&l
K<A- 

LI- IMJ ----------

(LfaMtikå
ria im

1
Ml- IMl.

0 1 «11 li-li-UH
u børnT

Navn fodt Seside Navn fodt Se side

3faSAå\l -OlåttiJl______ KH.IftJ1 lå»/.

'MJ*.
aA Jhatta. lA-l-^ôî loy.

4«St <> ftùb&sl} IjuUuaav>. i 1AA. â. , Strf/Ut Ht
tf 1 tf ’ r

pwn«i.
r







65 .. JheÀUiuM» î.

Fulde navn ■
1

Fødselsdag, Ar og sted XI. |. K^l. î4tXâ«{ls

1
DAbodag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskjeftigelse, stilling Wüt . HUUMMi
V

Døds-og begravelsesdag, år og sted f 1^3^ . HcAUlM

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Narmeste

FORÆ

Seside
1

««AS.io • IBS^AlJ. i^is . h.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

ko..
&.U

BØ]

Navn født Se side

f. IÛ1.• r

f
slagtning............................................................................... Nr................

LDRE

N*™ 3{tÅcJkK Se side

wc u.r.Mt - 3.x. is^i. 1%
1SKAB

født død Seside

fi.i.insr

. Kmiuju1*1 •

RN
Navn født Se side



Fulde navn ♦

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

BateMgelse. «illing^ot^l

Dods- og begravelsesdag, gr og sted 11.5. 1516 -iCéløwteMm). 6syg.iC.~*f.l54tt
Placering i faders/moders sbogu a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

Navnffiåa»iuw» JuXvùa JheZfouu^.
m»3o>C> ISfS. d*i 3.3.

FORÆLDRE___________________________

Se side Navn CUt'skaiM. XC. ftiMksIéU

13. født 5.1 dlW. <««>3.1 13.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn

iljl

fodt

Navn

S.4.H10 14k
IfklUcl M,



67 Heuwwi

Fulde navn ^OJVMtZ SttUlÙ* JE»

Fødselsdag, Ar og sted • ( • ISt H « iføfa

D&tudag og Hrke lO-X-ltX1/. ^ZUAV* 4*OÀ» Kåfe

Skolegang og uddannelse

BoteMgebe, rtflling c£®XJUU*ét • K'U4MS|m4U|U
Døds, og begravelsesdag, år og sted ‘/Q *7

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Se side

^ly.visri. wtyMn. IS.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

UJAUU- .fceultJ^åi
Kk. S.&. 3

Ihmulkiua iski^
4- ToIa^Mk KLuI
v0 BØ

Navn født Se ride

^bVta'A JlAAAx4L.^Mjkk»
■ I1Û.

TsxJUmü lo.^.iqiî III.
KLteAtoJ M.?. h H . 111.

( £t Site .

-Um. .

:---------------------- EOiUA^hii
U. Ks4eMÅåAM.k<h|wm. l/s.|f99.

Lo*) •. w . LI
ex.. (,Wfl^i**s)u •)

•

! slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Nayn IjtøMtlk j Se ride

m.Itli. lift. dodio-H.Hôl < ir
1 SKAB
l fodt død Se side

fesLu».
Q>, KMa Å1^

« B Msl. • A y ■ 0 125. I5tf 0 . 1- lo.
ki*fc -Asthik 12.1. ItfS.

i «T
6.1. hi«

RN
Navn født Se ride

i i —

________ J Harriet Poulsen
f. Møller

< Kelleriis
-------------------------J * 27.-6.-1884 t 12.-3.-1976

Børnene
-------------------------r Begravelsen foregår fra Ege-

bæk^vang Kirke torsdag den

—

■< ;

’S



jktøa A Jltottm.. G... £ 68

Fulde navn «/Kfa^JulLu HWfct

Fødielrdag, ir og sted H.S.IJg^.
Då todag og kirke (JO, | Jl )*Gi

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling ^C|Z • Î^l

Døds, og begravelsesdag, &r og sted lUf, If (f. jfcttlAM« K

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Se side j

Mt im. un «i>.a »nu. K.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

- Ile.# ■
?T

bø:
Navn født Se side

4-k Jkfrttvu.

Uu. lG^<AiAå^.lCmjså« .S’lhsl. K<4-
■ i

JIOÀU ftuMOA. IÛ-U » 

-ijéa. Iku ipi.iw.Uta~.ta.

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

N*« $Mm4Ù BtMbUk |)Se side

fndt il.II. Ilfl, <todJe.lt. . ir.
JSKAB
i født død Se side

!

RN
Navn født Se side

todJe.lt


69 JømAu) .4 ‘

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted £ • 10^9 « |(

f
Dåbsdagogkirke 2i0«^' jGj

Skole^coeuddaimd.e^làUwMMnÀ». UhUfftfa

B-beMgebe, Itflling . iCsmUaAZmJU. . J
*  / ’ „.'’

Døds-ogbegHmtaadag, »r ogated IflHS.

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

 foræ:
N«vn JhfcfVUA TCimA^ØuJLu^ '

Reside

«■«H iBfodedii,^. mr. ?. lo

ÆGTE
Dag og Ar Sted J Navn

IX 1^11. GUisKww»» iltafcÀtlJUiMa&î

fRaawuu ÇdLtalt
_______ ISwL. H<taUk.

BØ]
N,vn (fc født Se side

h.f.^3 . lift.

Iflif III.

niibAü 113. Kll . 111.r

2 SftkMmhd Sh5mXaw-fiai*{*»•
Vf J 9 c 

AuamMa^ J4#t Gf.

bO^ÅdU/W*

Àfek. • jGhluWb * R.|oUtfl4/.
i « AtoMfc 7<ksl > J ^pMa*4 •

KeÂüwù»". <

» • /Btyi./Uo. Ifl^o>$tyM4øalt.
9 ’ 9

slegtning............................................................................... Nr................

LDRE

Nav” ICiv»k«u. Reside

født lj.l« lîÿ’àd«! £. |. Ifl24h xs.
i SKAB
i 1 født død Seside

£1 JUüü?Ih C in«

Afttt» .iGnkm ^»3.185? 
a^Lkh^Jit.uJfoi

9^.11.Illi.

ÅA.1 1W

_1SL 
U

RN ®f
Navn fedt Seside

2k ll.



70

Fulde navn

Fødatodag, år og rted £ • 11. IKo.^UfaUt*j« iCtaXtoarF.

Dåbsdag og kirke

»

Skolegang og uddannelse Com4, btfal.
A • ’

BatarfUgebe, rtflling ^S^VX >T .

Døds- og begravelsesdag, är og sted $ w » RoS « CUfay. Il >S.«A » ßtyvsurtZ Sftmi SJU.

b. Nsermeste slsegtning............................................................................... Nr........Placering i faders/moders sisegt: a. Eget nr.

Navn Alun Xm« Tftdfa») '
FORÆLDRE

Se ude

“«ih.li .!$$&<««» 13*7* IHC. ?. As« «w» l
ÆGTESKAB

Se side

2d.
Dag og år Sted Navn født død Se fside

-rr

BØRN
»Navn fodt 

■ar—

falt OM, rUaspjM. 
Lrw lea ^Mtoaslt u4lUk^ Ifa

LU?

født Seside

»LO«fe_

9 nSSCfl4Ma_ â CL..* s* l

Seside

sU fr Vwamlx VMvrf fø* tamfaj
---------------- MPkt1- d i/. I



7i îtJL IfluJUt**. Q. 6,

Fulde navn *

Fødselsdag, år og sted IX»^. .
V

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse W AnUM « i

Beskæftigelse, stilling Itft tit *

Døds-og begravelsesdag, år og stød /JL —V AÄÄHil*

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste s

 FORÆ1

Navn tatt* Xi** ‘ Se side i

fadt lîii Utidød 43.^ v,Idlf, 7.i«.

ÆGTE
Dag og år Sted •- Navn

1J.5, hiS. Sti Uasusu

1

«1 jUdJ
.! 
* x L.

^01L
Navn født Se side

Tv*' ft

Jkw * til. Hl é Ilda
l4a***> W.l.lWl® 114.
AMU 3». I1.MIL nf.

______ . Ué.

:

» <

*------------i

3IAM4&

*

K'&scd. IT.C.MSt. .tf«»
. • ’ •

slægtning.........................  .7.........  *............ Nr;:..............

LDRE

Nav" IXfeMftk Se side

ISKAB
: født 1 død Se side

tyr.Mi

•

hjhåfefiuU—_
li.i.itis /VIL Mil

rnQ
Navn født Se side

tø . 5t*3t 11 r



Fulde navn 5vt/v\A

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

^Skolegang og uddannelse

*^8ciMU»kZ^u . B/.Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted *7^*^ & ?

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

Se side • Se ride

tf.

Dag og Ar Sted . Navn født død Se side

*■?, MK. Yi Of A • l/AJtts . 7-A-/9Z2.
^.A. £*u4»i -

- .Hl*» iGidlMMb^CæMMrf SåaoHn —|^Lk^_

ItU.ltö
ÀLI115
AfiSil

i--------------J 1 I ,
kCftMUa. _____
C BØRN

Navn født Se side Navn født Se ride
I

IS A HH 
pjttl 
HARM

J1L
IH

Sile tX »—L

J Petra Poulsen
f. Thomsenf. Thomsen
* 21. 2. 1890 + 7. 2. 1982
Grethe og Bendt Grubb 
Niels og Bussi Poulsen 
Nina og Børge Lunn 
Ellen Poulsen
Anne-Mette og Niels Gram 
Bisættelsen har fundet sted.



73

Fulde navn <Aflivk Iø&s/wuXa TgykiM »

FødMladM, Av og »ted 1HH. Ulf
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse 

Beskæftigelse, stilling J*y**or.

Døds- og begravelsesdag, år og sted II. ?» HfrO. flaj». 11.f. HfrØ.%s|øAybih Ifellu *

Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr. Nr.

FORÆLDRE

Navn

født tø * 18fodød * l^if »

s”We Not jp&ftflwna «Afft»
T. lo. ut I>,l. Igf3. dM J. Hig.

Seside

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født . død Se side

I.IU- IUI.
Navn

R

q JKoml fflmu»________
Åw^BØRN

( født side Navn født

-a-

itfrhiy. lis. 
SlLbiJUL

I

Vor kære far 
ingeniør 

Mark Poulsen 
* 24. 9. 1885 t 11 5. 1970 

Annie Laage-Thomsen 
Holger Mark Poulsen 

Per Mark Poulsen 
Svigerbørn, børnebørn og oldebai 

Bisættelsen har fundet sted.

Il h II II

å. Attisa, Zum , ,
a Ä^a J?.». < «fttrtaa. h

1>. 1, 

1^1.414__ Hll>
1 ufri w hsi.Ilfri w

l$\y„ IS’/®
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75 HAI
Fulde navn jClHV.

Fødselsdag, år og sted 3*9« 1S S H » SUUeg.
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse WWA <A CM* .
A

Beskæftigelse, stilling fl

Døds-og begravelsesdag, år og »ed åts .11Î4.KU.I
Placering i faders/moders slægt: a. Eget ni■................ b . Nærmeste i

FORÆ]

Navn KaaX QtH\ i*UZ MU». Se side

født /£• 1 • 1 S død 1 ( »3 • me M.
ÆGTÈ

Dag og år Sted Navn

4 to. hu.
JÜuJOl

åttim ICntlwuL 4 
V -
ÄmmaIx.m

ft Mmsm Kam4w>>
* 0 B01

Navn 1 født Se side

Uâ.lM
11

'Lh.-TtL. HøU. Ul. iw’1.1
l*krtU,

A Ur * i I a a

—  .. ------- ., .

ill hit
M.G.Hiq.

JU

a 1

u.

L i ÅSm. «
Ha^MmU 1H. IW^- ^OjUaÇflUt.

f ’ <
slægtning.........  Nr............ .

LDRE

Navn • JR» K » «AåttlJt . Se side

fodt 3«l. I8f(» ded if. II. I|3f. 2S.
ÙSKAB

født død Se side

M- hy

Id I f a *

g Jkàlitn_ .
iâ.n, it&L 
ni. un.

K.}. 
fe.hlHf

je U

RN r

Navn født Se side

---- ---------

ty iCu^fo^A ( it V,



to » (g.
76

Fulde navn Tu^ruiui-

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

www.i SeqoM •pu*»). . -vnw,,,.___ .
Beskæftigelse, stilling Jlf »U4À01. KswaZ . *

Døds- og begravelsesdag, år og sted ^.11. I^4X.

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr........... ........ b. Nærmeste slægtning..

FORÆLDRE

* Skolegang og uddannelse

Ni.

N.VO 1?. Jh, K > Jhettm»
lå • I q.i. nré ^tr.n. nar |

ÆGTESKAB

Se side Se side

Dag og år 1 Sted Navn ! født 1 ûJXLd Se side 
ft

ffaitUn Sw»Wh>/______________

K
lAriÆj

L «

nu.
• 0. «JKamAAmaL HAM^ . in1/

C 9 BØRN

Navn født J Se side Navn J født Se side

Îwm JGMoW lObtøU
5

ULHUJLV 
Ti
ff, to.
JUk

itø.
OJU.

http://www.i


Skolegang og uddannelse

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr..................... b. Nærmeste slagtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

N.™ KaaÅ OeøtA ÎrmÀI tUW. Seside Navn »A»lC • JhøtøkA Seside

». 15.1.I8W.<bd 16.3. 28. Mt A.i » l8£6.d«i ljfjl, h.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted J Navn født død Seside

Îfr-Lfll . l2Ms. pi*«'»*»_______ ____
■JlaÅui •

314. »49 lf.ll.l11A •*¥ F W.Ä. Six. r frrvtXbll lAJl.iWa.iÆR
hJÄ

iti.hiuy ^SWddråÅe Id 2.2* Z2^
0 BØRN

---------- Navn født Se side Navn fodt Seside

Held_
I.IH-

H.t.im i.ir
IJLLms

,------ J(fu.

' Inger Douise Holst
f. Brandt

• 21.11. 1894 t 22. 12. 1972
Familien

- Bisættelsen har fundet sted.



Fulde navn

r- er s/en . -S cyqn.Skolegang ogjiddanndse

Beskæftigelse, stilling ■ -ûkaiwUfc Jkfe*

Placering i iaders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.

■

Nr................

Navn KÂxi Msl*
fedt If« I • lî død m3 • H 16« iS.

N*ra . <A ♦ K » Jhgife,.
«M-i-iirc « k. h-nas i«.

Sende

ÆGTESKAB
Dag og år Sted

J/.g J4l?
»

Al

Navn

&<, IMm

født

Ktt.
!$• I »

død

—KM. i'
Se side

(T ---- ifUi----------------
À 1UL»( ttJkkaâ • IM- i*f i îo-fr.I4oi». 

JhaùÀbuZBa asseMUMadkbLiU
børn »

Navn født Se side Navn fedt Seside

ZoudL NûU. î. 1).
iCviAld. Wv(ûl 4. lo.14 le tf,. IB
J&dfy |4vLL. kj.1411

i 1 V 1
tf. 14.

1417 .tf. Vt

JÙStyassL-JhAaHljtÂj ÛM^
öenéo/^'e

—



79 Hrfau. Aettu... CL6.

Fulde navn JøAs/IMAM Jh&
• v/" P

Fødselsdag, år og sted H • 1 • | ) 10 » KöCtfi* K ÄMRI •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Baloeftigebé, «tilling ÇUmAMIA» • *
tf

Døds- og begravelsesdag, år og sted %(. )X . H 4H. ICU^ • W

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr..................... b. Naennes

foræ:
Navn j|oAt4 JK0<ta».

Se side
(1

Mt 114. IvR. <tød <1. Hi». 31.

ÆGTE

Dag og år Sted j Navn

W.Ä.Hif. ,JIlåMtta-JbsAL-SI a-1?«utåu
AøésA—

BØ!

.JUK«!
c

Navn født Se side

JLu.

kjMuMi K«4n l6n.
• 0

ste slægtning.................................................................... Nr.....................

LDRE 

Navn ' Se side

født 3l • 11 ‘ iw 1 • d»d 1 • U » 1 1 * 31

1SKAB

fød» død Seside

14. i W.
t

Ic.iUMfl w-------------

MââAÊÊtè • «.in . iwr.

3JLJ1&

U4. MS1

Navn født Se side

»



........J&kAeÜoi.... 80

Fulde navn JUfy JhUkSWUA* JHsUm«

Fadwtodag, tr oc ated |ty. J*. lG&|lC<Mftl) •
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

BateMgeta, »tnung .

Døds-og begravelsesdag, år og sted AvjAMtL 1^4k KhJkjMdl . iføu
Ö f

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr................ b. Nermeste sbegtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn. Jluut JMxOA . Se ride N~n . Se ride

V
“» 11. tf. uh* *f.i« iur. 31. f«its 1.11. 1 Ul.di lty.il. ifll| 31.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

llcUM.
o (F

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride



81 Q„Ä.*...

Fulde navn A^øC ^Oj4ø^
Fødselsdag, år og sted l $ Î ( . |Q*C •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannebe

Beskæftigelse, stilling '

Døds, og begravelsesdag. Ar og sted 1^« |1. HC$. l(i&« Îitjfc* C <felåj|ic •
i g------- g--------- u---------1 .

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nrirmeste slægtning............................../.......................................... Nr................

FORÆLDRE

n,vb JmK JU^Hsa Jhotbx Seside N«vn l'klto'«} ''XtXftUA» '
Seside

M. it< IW «M.X. luC 31 bdt 3L ll.lV^l. d«! lH‘U ' H1»7 ‘ 31«

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn fedt død Se side

lii nu. IzrAâAMu. ./tkaZix ir.i.ifid21. S.
r r

BØRN ;
Navn født Se side Navn fedt Se ride

14 .1.I4i< 1.11.
i

Xtå&dk Jh&fa______ ll.l-Ku JU1

V Amsmu ic.r. n<«. Jk«A4<lIMIC
a “f“



JMuiu.Q « 82

Fulde n»vn TKfcAfotø. JhølttA.
0

Fødiebdag, år og ited /g
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted i t f, | 5^3«

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

n*™ Se side

«» å./i. lin** /«.r. hu 33.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

jlXMlå
S.a. ____ H

SaL-•

0 bø:
Navn født Se side

•

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

N.m A Se side

«■* . V. Ufa* Xl. y. H3I. S3.
1SKAB

født død Se side

77;;. *
i.q. it<tf 21.11. *—

SlZ

RN
Navn født Se side



83 «AeOsu. Q.<3.

Fulde »avn .

Fedsetedag.tr og sted H • t . H66 . fötaUtW**
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling KøvUvffiAl^ » » JCs4t^flU/W*
0

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn JKlHeWUÀÂ JhtttwV Se side Navn HmH«. JhwuX. A' IMiCtft Seside

født X 4 IX* I^CX død lo • J * 1^X3« 33. født 139*0 dødX/.^l» 1331 • tø.

ÆGTESKAB
Dag og Ar | Sted Navn født død Se side

X?. 3.1611— T ’J Ala* *

%.a.

a
3.6. ^odt

JrtJouik Âtfùmu, ^oAnÀaÆkl

o Zfruku ]aaoJ________
BØRN

Navn født Se side Navn født Se side

il. uns T1*.

U

Fedsetedag.tr


Fulde navn JøA t/MMA *

Fedtttahc, &r<« Med jjf.f, 1)12. >
/

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling l)o2 » StfalttAfe j •

V i
Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.............  Nr................

FORÆLDRE

Navn «ÂftWmMlM*
Se side

Navn fCuåtfK Jetfoil
Se side

født IlHf* C» 11^.
C 

født llJI. ISffH død 31

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

'tu.U..
ftr

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



85 Sajîfa. Sedta,.âX

Fulde navn «Jh ÄA X/dfctls S^ÅJAm

Fødselsdag. Ar og sted X1 • S • 1 11 H • g KftlM

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse. stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

foræ:
Navn JlC'etfaj SWÅØL Se side

r«!, ii.}, urs. d«d ip.im. S.M.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

1.1, 1313.—

JÉiUJ&iiMafKi

€ BØ]

Navn født Se side

UX tø > IT.16■ i ØS ■

v

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn ZAUM«. JhfrttVl* Se side

•

fedt S. ||. lî£o dad )1«$>I8S£. 3«.
i S KA B

født død Se side

u.c. im
fø.dlratøl

flga • fca
1 WV«j. 1 1.6- K/6,—

RN
Navn født Se side



J&ültak 4t. SwiAft . â. tf . 86

Bilde nan iClXthOML ÂViMaA Htt dt

Fadtebdac.tr o, .ted |f. .

Dåbsdag og kirke

Skolegang og'uddannelse

Beskjeftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted 1^ • IX * Xû •

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

N™ SésOWW <4 S*** Se side

«‘ir.r. ha«
ÆGTE

Dag og år Sted J Navn

1^13* g • ( K

/ • A A

BØ]c
Navn født Se side

1.11.

tiMUJ
r

Xll

•d -

ftfcJWrtl 4*0Hw.
V

; slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn £øUØia jQwiaAll Uu Se side

•Wtlg.l. Hq død 1.1. H3f. 3?-
:skab
1 født død Se side

A8.ll. lfftl
i

t*s- ÔHut
M.1. IML

W s IM1 .Hu

Navn født Se side

i —

Fadtebdac.tr


87 føvt&AAu 

Fulde navn £m«A Au &W»

Fødselsdag, Ar og sted M. llU.

DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Bc^eftigelie, .tülmg Ct/* » HoxlfrJ •
.m.H6S.hk uk»wJU»^6*u. Ktiklta?

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted Xl*l0.l9O*. JUmAm*

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nanneste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N*™ Au fcws
Se side Navn JUelù Ha. Seside

ty- l.L I93f. ty

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

rr

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

»



|4cwm'À tk » Q . 4 . 88

Fulde navn Rtafe k H«, At ^VX44
V

Fødselsdag, Ar og ited l£ /8tf*

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Bertnftigebe, .tilling ßUfa •

Dxto-ogbegravetoadag.Arog.ted «AarAaM. ßt^l-. 4>ll* jfôjtl). JUCmA•
Ô j

Placering i faden/moden stegt: a. Eget nr................ b. Nermeste stegtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N»™ JiasC Stem»» 4c £®*m
Se side N»vn XtAUia. «AmaAÅ H« • Se side

sr «• ivi.itr,.« jut.iur. 3i-
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

• -----------------------------------------------------------------------

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



89 Jhaw. 4«. faw .û. é.

Fulde navn JKflUVU. føujAL ^rtVU

Fødselsdag, Ar og sted 3o • * 1 J . vWVt/l/UA>|0 '
i

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N,vn otu Seside Nm JwflUMidi JKnaiu. Ku Seside

i<uo 22- «• /S «8.I8Q « t.t
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født 
\Z

død 
h • '

Se ride

Lu WM*'
/.S. ig^|.

»©VMM*

ti

sM. (Ï.S.B?

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

ßo^X 3û.|.WW T.M-

flitfMtaAAüÏ ~ LIII913 ir tø.

<



jOsAo Jholba. CL4. 90

Fulde navn -AoA«. «Aôttia*
FedMU^lrocted X|.$. lî^. Kø4tlJl<Ufa
Dåbsdag og kirk*

Skolegang og uddannelse « pW.
B^UHgebe.MflUn. fø U»*H4h W«d*4 • W <, C hlf-l««)

Dødt-ogbegr»vebad*g,ir«sted 11.10.1^^7' . ISofA. 16.lO. 1^6? • »

Placering i faders/moders sbegt: a. Eget nr................ b. Nenneste sbegtning........................ ............ Nr.,

FORÆLDRE

N.™ Joa«4 Jhstøuu Seside Now l3«U^ ftu. ^ot« yfâUlUrj». Se side

bdt |0.C. IS ty|. bio. HS, f-* 21.S. ItCtw^X bO. Hï,

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

________ i 
s

U^?t4u ßm>lc,etod, kat 
.a. Jlwalt ^Maalfka^

M. 1.4<W
1 QpHalL

4.11.1^1. —

ifù fita.ßauit.. n.i.iirs lV.il.Hi6
. JXanù. Jjtouùkijtj U.1 lut 1V11IW L

L BØ^f

Navn født Seside Navn født Se ride

3*i4im.

J hH. Kshltfldul i
1 lUMiiid. II.II.ml. lLhXaai 

lue^s
K»h

*

J4. 3Kik|m. Mï î jlaJhftL-BdUrfjJk

------
«’Wko 4tyiawtAt i

l d



Fulde navn •

Fødselsdag, år og sted |( • ^ « C *

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse 1S %

Boteftigebe, «alm.

Døds, og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nanneste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N.™ t.Jïojwu JloJkp. Seside Navn CoJksShU ' Søside

v
wc 16.^, iSMk**1 3*7* «t 1$^.It<m is.i. ItHé. ty.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Settle

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



.6. 92

Folde »avn .

Fødselsdag, år og sted XS • S • 1S *

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling 4 •

Døds- og begravelsesdag, år og sted 10 « ( • 1 3^ «

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nsermeste slsegtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N>"%.wAasm të y Se side N*™ Jhi Jkelfa, • Se side

fodt 14*^ * H$t død *1. dod lo.|. H9.
ÆGTESKAB

Dag og år Sied Navn født 1 død Se side

Tr

BØRN
Navn født Se side . Navn født Se side



Fulde navn H •
Fødselsdag, Ar og sted 19*4 • IG^CimAA^M '

DAbsdag og kirke

Skolegang o« uddannelse • Wl A»^ *
BeüaJtifetae, itillin* XtM*0fc .

fl

Døds- off begravelsesdag, Ar off sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... b. Nærmet

FORÆ]

Navn SøUtnH * Seside

I3.f. HW. S.R*.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

Jl Ar*
1/L

Uhl jAjUUr« J1

CaÅasaMJ Q»*4
c

Navn fodt Seside

ßaaX M.foål £.31.
Vil HU IT. 31.

(^ØM&lMAMdL *> SmaISji
d

-

øte slægtning......................................................... .•........ Nr.....................

LDRE

Na» Øt^a* AflMU Jhottub > Seside

Q
Mt IM ’ l$^5 <m&. is. Hfø. Jl.

LSKAB
født død Seside

laü- ïrtAAfcy; GJo.Hil

_____

lAa_______ »!■ W
RN .

Navn fodt Seside

ta.'
r



JhdittjX . û, f * 94

Fulde navn jlwMRM (jJl4wU| Jh d

Fødselsdag, år og Itcd ||.$. iSjflT. iGføtaJrøfa) •

DU-dMOgHrkeäo.S“. KW. HvCmMW» )CÎr|u.
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nermeste :

FORÆ

Jkàrt&Q Jtotfa Se ride

«4M»KQ. <« 15. 11. IH5» ft.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

® /» 1
fe

■MS. 1 fil* »nui. \ k-F’W’wW
Y Ä*
® BØ

Navn født Se ride

Jkmâi liüktâ Seultia

U.S. I4IH ir yt
1

/Il JULiui . XU R h* J

►Ua.

slsegtning............................................................................... Nr................

LDRE

N«™ Uitm<?riaa> Vf. (ÿhlfe« .
Se side

«‘3a.^.iU*. -M.I-hI*. ft.

i skab
født død Se side

UfJL l.S, KM r •
» .i ItwUays
1IJ, KiS

Tfe
wja, mti.la

Î5T
RN

Navn født Se side

* Ê A 1 IJ Aå 11A«.. «—/mM f • L la

4M i. Hfo.



95 ... ....G, 6...
Fulde navn

Fødselsdag, år og sted « 3 « i 3 8 S «
Dåbsdag og kirke « 1 S 8 S * S ft *

0
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling . xføWlU • ^X • S

Døds- og begravelsesdag, år og sted 12 • / «

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... b. Nærmes

FORÆ1

Nav”^<MwUA «Aa4H|A JhfttUlL
Se side

fødtjtø.?« iSfXdBd ljj| « 19o1. fl.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

Mniû Stateta., {Hf. Uta&kjjfilta

L

bø:
Navn født Se side

UtØM«A JUhtM JkaOlK. il. 1, Hil.

11.6. 1*111
1.3f

%vdl HtM>l 
'TUötaxJLJ

Jt Jkathv dÀJt 1
îvi.un1.36.

ffiZud Jkåttw.
Mr* r
10.11. Hit
ÜJLSIL
11.1.1115

1.3?
i c

frufl/ftn At

A w A A * ÄA IM Ie IL fe

JnîtluP™

r— wf 
1UL3 
1.3t.

. •

fM*
*uÀAa«s>. *

. 4.

.."U -S.4.

»te slægtning.................................................................... Nr.....................

LDRE

Navn Ü Se side

0
født 3o.1. ISGldad 2,5.1. I^HV.

1SKAB
født død Se side

tfjutlâ* i

RN
Navn født Se side

3 Jo. Hir.

k
d^.U.S:I.



âùtAftt Jluttuk,Cl 6, 96

Fulde navn (^pUmA^ «AtUu. •

Fødselsdag, Ar og fted |J. <$ . . ICsCCA^IoaM

DAb-lag og kirke LS.|I. l|%. S4 . <
u

Skolegang og uddannelse

Boteftigebe. .tilling . ^foWt, . fy . S.

Døds- og begravelsesdag, år og sted 30 * II« 11 $$ »

Placering i faders/moders slsegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆl

Se side

låfl« If.Ih ft.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

®T.$T
9 P *

BØ]
Navn født Se side

(Liu AjKLa 
dlîiAù^ JhAa 

tfsårwK^ JKeébh 

jÉjbib Jhstti

II*.UIW
3.1 KI&
Is. lå 4**

■1.J1 
l.Ht 
k^L ’

la
fe

aaå.nx 
£9 .IMS

JUtL
1.H1.

t'ÎMl SewaL . tl.S..

i «

/uåfew. Ks^CvAoa/»*

41-
naXa. . i. S. Ji .
slægtning............................................................................... Nr................

LDRE ä

n.« WtaaSeAu \f, ^Uwh< • Se side

Mt3«.^. ibdød ft.

i SKAB
født død Se side

åojijsqi
1
J£X_HÛ

«

RN
Navn' født Se side

k.s.j «



97 Lufca«*

Fulde navn Ljk' Ä/*t TgVA&WfcM '

Fødselsdag, år og sted 1 S« S * 1 B B 3 • 4b i

' V
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted XI« 3« 1 ^0 • 4 HÄ • <UATO J » '
4 • 7 g v

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn &fttouAC Æad. • • Se side Navn JKl Aejh. StAUmi Jhettu Seside

^2.1.2. lî£Ud«%.%3L ft.
født 6»^» IBSs« død H • lo • • tf.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

I .f.M, Za  ̂Jk iC^A * * »/ /\*

tol 9«a4'

» JkaxIL* HtA.______ if.f. Ml M. MM.
I.1313 ttjuia

i

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

vQVMta) *





99 MTJUftOM.Cf »6.

Fulde navn ZtfitCtftWkM *

Fødselsdag, år og sted X • Il • Iq$£4 •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Utafttak uiÆ 4mU W«. 
i Jïtu

Døds- og begravelsesdag, år og sted « føvvt4tX

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

N.vnîukteh. ftnAwiøU Se side
fl *

født XI»Z • 1 B b i* død 1 • tf • 3l 4 5V.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

llj â /ii jr’
*. Ö ?"

wlwaWJb»
BØ

Navn født Se side

JkOaJZùMfl 
CusmL yfit 
QaaI*&L_{1 
JttvhÅ. rov*

• CT a

T^aiJL
XLlî^
U.S. IM.

JL1£
U.^ê

u 17. Äk
(lMfcv Xmual__

r

Stut
£.7.11M

X.tø, 
aù

V

Ç* a\ Ai c ft$W. JlWWJU *M, U 
r AbMMMfitu t^cJL S4* tffelb* .
îf*. JfcuJ tyørk. .
» U

s slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn «/helfe. CdAUsM» Jhotafe. Se side

“* ô.£. IS5t <tod^.|« . I5)fô . ft.

S SKAB
1 født død Se side

«fVMsIih.

M.t lttl. ly.a. i$âs, 
l'XfU

—
1g
•7

llddlll
RNf

Navn født Se ride

l¥.S.hl%



JhfrUiK. CL(ä 100

Fuide».™ føfajhw Jhfrta» •
4 0

Fødselsdag, år og sted | X « H « I»

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

BeAæftigebe. Mdling .

Dødi-og begravelsesdag, år og sted J % *

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn ÎAà Jhotø* Se side N«™ ïr. Kamt« dfcftÿu** i Se side

fc* 1}.to. IW*** K. IX. 113}. ft. . ® tf •fodtlî.l. II}1dod /}.V hol • ft

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

W ft T ll.Hrø
Å.a..___

II. t. I$tfû
IL1. Ml

C BØRN

Navn 1 født Se side Navn født Se side



101

Fulde navn ^®A^kUI< C^t

Fødselsdag, Ar og sted j « 1*

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆ3

Navn &6À JhgttUl. Se side

født 2,^« lo « IS65 død IA «
ft.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

H.l. HU
KLvfc^, KU.

jÆÜMsKL-JUm 

JklitMA iKMlfekui<r
BØlC

Navn født J Se side

q.isa 
$.4. IMC

ija. 
I Jo.

HUMS 
WUMi

XJl

X.51

^W> fru» Scu «.A

y

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Na»» it* Se side

fodt If.S • død l^.^5lSoS‘ ft.

iSKAB
født død Se side

l.L »ytø. —

ja wMWMilftihR nCr r " »
I0.A. lift

____ IMS 
L isn

RN*
Navn født Se side

bM4»



ôik -ft**«.. Q . 6 - 102

Fulde navn 0^4*0 SIi&rAa «Aa/U4GI .

Fødieladag, år og >ted fåfaJh&n
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse AM^XiX *

Beskæftigelse, stilling • i 4

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted . */ . 1 6 l .

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Navn HtAMteé Se side

“* Ä. IST«. «w HL li« I5h . $1.
ÆGTE

Dag og Ar Sted 1 Navn

IGmmm IGutk* ( 
J^.q, •

IpASSta

& BØ]

Navn født Se side

—

0 •

aUmMu. ICH •

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn AW'Hua Aa4U Se side

V
fedtil. II. lîBû I9o<j. 4l.

1SKAB
i født død Se side

2.6.1«s£

ft Ü.Î. mi
—

RN
Navn født Se side

—



103 JhaMAA . Q.C

Fulde navn «AAMO^XL Jhtt/MAQ» *
0

‘ Fødselsdag, Ar og sted • Î» . 110& »

DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

BotaeftigriM, ttaiinc iClM fa* •

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slagt: a. Eget nr................ b. Nermeste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N.«» JoasC HuihÄ Jhft/MA « Seside N.™ taMsA Aatøn , Se side

m« x.%. IS Jo <« Kil • lRlo> él. MtiB.ii.isS6 o» 17.7. im. 6l.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



JtUUuASa fi *104

FUlde Jhøføl .

FødxdxUg, årogtted 1% || . IS5^ •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse 3^4 /WuIB#

BobftiseiK.ftiiui>« Kestutis •
u

Døds* og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt; a. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

Navn Støta* vJleltal Seside

V
«Mt Cd. 1861 <m l€.H* 6i.

ÆGTE
Dag og är Sted Navn

17.1. IUI TflJUa Ixyis

flCotuk JkAaia_ß 
Sts*C JL/Uåjla

L BØ
Navn født Se side

II. II .188 JL_&

&8ikua t Jhiud. 4a t 4L &
rn

MAv $ »

*5 SIM/) hil tø lt»

V 1 Q V

: slægtning............................................................................... Nr................

LDRE
Navn JhtøM. A. COMA»* ftløk *

Se side

fød« 18*10'18(1 d»d 1-1 • 1111 £1.

i SKAB
født død Se side

tot JUlattA
Xj

it/MseaÅ •

11.*. ly|a 88.io.l8ft
•-------------

RN
Navn født Se side

ïMê£ .



105

Fulde navn SiyAAd. V»>tkdU»> faiMaloaol Jhetøm.

Fødselsdag, år og sted l$.X. I%S. KrltmÅaxw •

Dåbsdag og kirke f. *1. Ho3.
Skolegang og uddannelse .IS kl~

JhÅMUr/ ♦ At Vc lux .

Døds- og begravelsesdag, år og sted 3* Ko4ca1iftøi.

Beskæftigelse, stilling

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.

FORÆLDRE

,V<Jk Kilo

......................................................... Nr...............

Navn J&eX Jhotøtx-

Mt Ç.^. If.LRSl.

Se side

él.
N.» JhiMa ît* ComIm» ß**k 

født l|40 « Itfl død I • 1 . IU}

Dag og år Sted

ÆGTESKAB
Navn født død Se side

Xth Ml ___ X5.J1.H0Î 
m. &A.__ 0

åani, Cti.lslsi
^Jh<vy4lk ftyu*

N.i. hat 
aox his

Navn født Se side Navn født Se side

./kfrUtik 
JkAs. 

Jhsttix .

li.ll.Wft

lU.Mft

1.5».
1. 55.
I. K.
I. ft



Fulde navn

Fødselsdag, år og sted 5. hof.
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nenneste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

N»™ JboÅth Seside N«™ Jhaaù Seside

lt$6 <*«> tyJl1. - H. fed, 10.1. iå>l. dedJJJI .I533. 41/-

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn flfed, død Se side

Si.
Imuw*s 

t-la . 1 m.T*™" J™" ‘«J«*’/

a«.tL J1.L um .

4 _ ftdutiesAx
if.lodlHS
9. ir itrt

9.1, HiC —

BØlO

Navn født Se side Navn født Se side

lU.mjJA
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Fulde navn *

Fndadadag, år og »ud X^.6« 1^4^. •
r

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

Placering i faders/moders stegt: a. Eget nr................ b. Nærmeste i

FORÆl

jtÅ JhdU«teb|»' Se ride

r«ht|. 1. |S^1. død f.C ér.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

røl?

BØ]
Navn født ' Se side

JBjuàd. JÛtÙHi** fSktà M.VIU la

ßisuk JI*lsImm JL&

k

slægtning.............................................................................. Nr................

LDRE

Navn ivWklà Ssjvt • CålUtM . Seside

lg|t d-d rr.
JSKAB

fodt
» A A A

død Se ride

GknÅmaUti
K*å i

J4AJMI B

RN
Navn fodt Se side

a
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Fulde navn 3/^

Fødselsdag, år og »«ed C. i . It lO . KstaUiow.

Dåbsdag og kirke J{£« £ w l^)lO • S4.
Skolegang og uddannelse % MM. u
BoteMgebe,,tilling tøtø

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget ni

foræ:

N.™ « Se side

------------ r 
lÿtl dnd

ÆGTE
Dag og år 1 Sted J Navn

Hl. Hår
Kim < $.<

8mu.
ÉL.

Ttta
!
< BØl

Navn født Se side

MJl.rø 1J
UOMt*) > r.H.iMt ir. ar?7* <

h$. ntf 1T.0tir

»

Is •

slægtning.............................................................................. Nr.................

LDRE

Navn • Se side

“» IC« 11 . Ifttøodi.t. itfS*. ft*.

1SKAB
født død Se side

H.S. lti| J

' jr

T <$uL— EJ4V1
«

:

RN
Navn født Se side
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Fulde navn '

Fødselsdag, år og sted /^T• l * 1 XO »
Dåbsdag og kirke || « l^XO . S4 ftA

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling j

Døds* og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... b. Nærma

FORÆ!

Navn SimU Seside

født > Il . 18 Vidød 64.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

1.1. KAT r * flv A 1

y 1 g B »

I Jnftiùdiu
bø:1

Navn født Se side

^laåaAaøi

M*
*>• ItetaUiWM1

0 »►o«

«te slægtning.................................................................... Nr.....................

LDRE

Navn Jhaalfaø (X'vn^l Se side

Mt tf.n.imAi. iw. 66.

jskab
født f død Se side

.1514. 141^_______

.7.... *> sLa |A .Itt?
Ä5fc

RN
Navn født Seside





111 JtLuu < 7 -

Fulde navn Ao*vua fLu ?»vdU<^ ♦

Fødselsdag, är og sted io«y. I9l£. ,/CeUtfùù».
Dåbsdag og kirke 11.9: Hif. IkwtOøfc l^lu. IS.lo. 1919. SUsfek.

Skolegang og uddannelse CeuU.hvU.HHL
Beskæftigelse, stilling Æøy., ♦ îtrtay HftT. fry.frul^ZS.LI
Døds* og begravelsesdag, Ar og sted r - - -

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr.

Navn '"TfruZoMM .

fedt I/. i ♦ 189*9 • 6* lo • 19 H o »

>9 -1969. KéCuJiOrftt. Åtysusdft lH9»^s*HjkKrjL

b. Nærmeste slægtning................................................................ Nr.........................

FORÆLDRE

Navn NiMmZ JHÔttlU Se side

fedt 6«  ^9»69.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født
A. .à . - A A

død Se side

M.9.19H1, . Ih. «Auk
JwmM.

S-S-l<W iu
JhiMlAL1MÏ1TT |-.| W-W -j . _

1JK Maøs/ tr. flhAtdl g <■1. irtf
BØRN

Navn født Se side Navn født Seside

|Q g* Ö
"Lu. jtAuUhU M.19H >1.66.

føuU ?LuL IflXJktAM ÇJLHJK IL 67

/Gud. IkUL 1 JLL.A CflU. IL-^aa» (T jrijrwwn-t -urn- -rnmm. T7------------

(Wa.fe HUtoLaiu ILLI 7.LhSL
k^u-£iMALéitaM^tAaÅ4Ui skJîàfe “T
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Fulde navn /GuUlM *

Fødedag, år o«.Ud 1^, . ß ft * H&UU«ÀÙ *
s --------------------------- ——j*---------------------------------------------------------------------------------------

DAb^g og kirke 1^.3. 1313 JKmLtøfe Kn& .
Skolegang og uddannelse 133?«

Beskæftigelse, «tilling lb| løIU» •
Døds, og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N«vn ‘ Sende Navn HmmI Aétba Se side

<1.MtW. 1 ' 18 6 • h . H Hi Cl.
w

født

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

UJSJ3M1
Ç.Ù...

Id SIM.
1. li. Ulf.

/rj.
J _ • An ? A

JOMAMW
J«|Q* iBØi. —

V ^BØRN

Navn født Seside Navn født Se side

^<%uU. I-I.IWZ
»



113 . . .
Fulde »vn KøtA^W ^*VXASW <

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

Navn Seside Seside

™ in .7. røn™ iu røn. 7/.
ÆGTESKAB

fodt ty.r. /sn«»*

Dag og år Sted

ISJû.MS
. Ç

Navn

ØRN
Navn fodt Se side Navn fodt Se side

WJksULKLy 
Hfonih KlyftÅU. iCi-rtfi

ir,a
h.m.

" .i . ÜL:k JL<3 <1 9



Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted 19.1. Hlo. ItU&Jieuvw■
Dåbsdag og kirke

Placering i faders/moders siegt: a. Eget nr. b. Nærmeste sbegtning.

FORÆLDRE

JMk Se aide Navn

Nr.

Se aide

?/•

1

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

r/?.?i9n* r r h.l.im.

Sti«. Mt. ms
tt. ihiaivk JkdtaMV

1 'U'Mt&fliW
Itlaï

¥

!'

r'

Gartner
Svend Poulsen

Gartner Svend Poulsen, 
Roskilde, er efter lang tids 
sygdom død, 47 år. Svend 
Poulsen, der var barnebarn 
af den kendte gartner D. T. 
Poulsen, hvis navn stadig er 
knyttet til planteskoler 
rundt om i landet, havde fa
milietraditionen tro stor in
teresse for rosendyrkningen. 
Han var siden 1940 og gen
nem en lang periode leder 
af D. T. Poulsens plantesko
les afdeling i Roskilde.



____________

FMdenavn OntUUM ♦____________
Fødselsdag, Ar og sted Ss.lX. I^AI. Î*

Dåbsdag og kirke

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Nr.Placering i faders/moders slaegt: a. Eget nr. b. Naermeste shegtning.

Ä FORÆLDRE

N»™?ouZ Jkht 'loÅewJ Se side Navn ktyftteØM Seside

use. ?• fedt ti. f. lt)A<fed 1L
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

IJM.te.hti » yl^rAAJfeldü ftsify. HtvXÀu^ ___ KX1UL »

r.ifj.i**]
Aflhwvi

S,U^>UC^JU^

î AMèW
—

BØRN
- Navn, født Se side Navn født Se ride

-

i. 9un 1. ä. I.l^ *.

o, Asjui ItUlw Cj1 1 

fajLAAd
Lit.r.im



Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Vor kære

Dines Poulsen
• 30. 6. 1926 t 11. 9. 1984
Bitten, Eva og Else
Bisættelsen har fundet sted.

Skolegang og'uddannelse

Beskæftigelse, stilling <bti4uAAaiL. Ä* • E •

Døds- og begravelsesdag, år og sted -/ { ”

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

116

tøxjtau * Se side Nm HsAMfeU « Se side

1E 1^. r. JL
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn A A.
død Se side

QamMlL
/ajwoy.
O. håb(Hr

4AAMM4L
V Ck.u ty hJæL.M.lhHoi

b f i BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

m.ns.
M.HQ.

I4L
f



117 .q.}.
FuWe“TO %

Fødselsdag, år og sted H » ty • H 1^ * «
Kju^.

Dåbsdag og kirke

i

Skolegang og uddannelse |4lUft |^W» «

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning......................... ............ Nr..

FORÆLDRE^

Navn Se side
Navn YdaO. ft • JHOIÙC ftølWMM)

Se side

IS.l. ilåtYdod ?*■ ?!•
ÆGTESKAB

r

Dag og Ar Sted 1 Navn født død Se side

igJa. IMa -fiu&MU_ 1
Suk*lteU5

^swlt (2mM , Aintåa.,
la.

Si.^. IAi|. —

hui» pù» IW Oui* 2t.f lt?å 
C. II. Ityl

MJHL
5 Sand Kkaat 4 •
L 1 bÆrn

1Mavn født Se side Navn født Se side

ÇunafliïMf- fyM ■ li.mJTp.,
H AåA4b * Î.1 IWS1.

ry h«h Î
•

^LAhÅttitetåøta. aZ Så
fr»Q t H II II



Fødselsdag, Ar og sted l£ 3 • 1313 KUteto» ♦__________________

Dåbsdag og kirke ZC« II« 1319* KîlteÀûjM *

Skolegang og uddannelse CsAd. ^ort» 1333.___________ _____________________
Bealucftigelse, «tilling «^bufafral. fr. rT»uj8>UM^

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste sbegtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn 4 * Se side ff. JhsMÙ. TCervAStM Seside

“* 13« Mt 3,1.2. l2%dod >4
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

J.3.H34. T fk la 13-1. Hil
M■

LI’*
JÉkO« lo æv m.

> Åska JWwwmh__ tf.3« Ittl
BØRN

Navn født Se side Navn født Se side

3$. 1^ 
ftto.ltfl

J. Vr 
ir ic

hXJM •* TT

<» éLhSitaøju



119

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted l$x/. *
Dåbsdag og kirke

Beskseftigdse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

Navn

FO RÆ LDRE___________________________
N.JlUuu X. JhlMs.

Seside Seside

13. V |x. død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

Kukj Zu/waij êùnfcàyæiiH i H.l. Hla «23-A £5 
-------------------------------------- fot» feftkæ ft------------ ------------- .

Navn født Se side Navn født Seside

3,1
Ul.i^

1.1«

ura4

Sana. un Hi &£tføL
_ • A . h ——



... 120

Fulden.™ •

F^teebdM.lrocMd If, If , •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

BetoM.ebe.rfllta« •

’ ’ \
Døds- og begravelsesdag^ Ar og sted

Placering i fødera/moders stegt: a. Eget nr................ b. Nermeste sbegtning............................................................................... Nr................

Ä FORÆLDRE

Seside Ä. Urtetes Se ride

«JM. IW*** ?*. f«*' <W

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



121 JhfHk •
Fulde navn ^VMf* JhtZL^tXfou*/ ‘

Fedwbdag, &r og .ted JJ J| . j 1 $0 /

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse •

Beskæftigelse, stilling (J A*
f • r ï

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nsermeste i

Ä foræ:
N.™ StVkJL'ÎtodAVÙ

Se side

fedt 13. 1 • /$ty død

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

/ûJUl££7

S.A. *

* ImAIsü ILlt^ 

jèt- CLltkli
U 4 BØ]

Navn født Se side

fcÂâr.
MUA IvM&llMf UAÄAH

44«?
r.s.mal.tf 

T K

A'B'lAe. Jluutic '-4cäaw)

—

ILIOS

*

slægtning............................................................................... Nr................

LDRE^
Navn^Ttk^ TC-^ûmÙ

Se side

Mt i/.2 > /Slö død K
1SKAB

født død Se side

1.11. »

F

As. lå JIM
1C. C. I1<| —

rä
Navn født Seside

»



Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering 1 faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

Navn

todt %|$jjdød Jl .5*.

ÆGTESKAB

FO RÆ LDRE_____________________________

N™> fluk fiuætùt ßryatoJ
fgdt y./o« 

Seside 8e side

3L
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

T1M imf • rTf --
____________ «A4

s

ØRN
Navn født Se side Navn født Se side

fiffe» Zuat- I So
IX MÎ/ ir si.

JLT«

lutøi 4taOM*£ t 1S.M > i5vy1
V *« to.? liM. » HALi “I p-------- ----------------------------- gwwri "Vr 9 "------





Fulde navn Jhædc «

Fødselsdag, år og sted • hi«. KkfeAoftH

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted *" /- <=>Z

Per Mark Poulsen
* 20. 6. 1920 
t 3. 1. 1992 '
Familien

Bisættelsen 
har fundet sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr. b. Nærmeste slægtning. Nr.

FORÆLDRE

N,vn JhaMc 
ad» . IH? o«. // .r. h ø7 .

ÆGTESKAB

Se side

fedt lo. 188? død . 3^

BØRN '

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

MJHi
KM «

ii'ii.ih« i//• SttaM Ta. [( |Çql? Aftf* ^>4 - AAnaj Jo.ls.lMI

c
Navn født Se side Navn fodt. Seside

1.83

?Æ wJ
1M.
X«f,ys s



125............... :.................................. ........

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag. Ar og sted

Placering i faders/moders slsBgt: a. Eget nr...................... b. Nærmeste slagtning.................................................................... Nr.....................

FORÆLDRE

Navn Seside Navn Se side

fodt død født død

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn fodt Se side Navn fodt Seside

•


