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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 C. V. Bruun: Bibliotheca Danica III, 
B. Erichsen og A. Krarup: Dansk historisk Bibliografi III, Historisk Tidsskrifts 
årlige litteraturfortegnelse og Dansk Tidsskrift-Index, hvpr 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) °g 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-, 
provs te- og skolearkiver og skiftej urisdiktionemes 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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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.<éks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.
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LEVNEDSLØB
Vor kære hustru og mor y

Ellen Ellsworth
døde den 7. august 1973. 

Georges
Mike og Dodo

sted fra Egebæksvang 
Kirke.

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

Min kære hustru, vor kære mor, 
svigermor og bedstemor

Hanne Kann
I f. Holst

* 12.2. 1918 t 22. 2.1980
! har fået fred.

Poul Kann
Peter og Tim Eistrup
Lis og Else Eistrup

i Nina, Pernille og Peter
I Bisættelsen foregår* 1 stilhed i ‘
j Egebæksvang Kirke.

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.
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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.
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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.
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LEVNEDSLØB
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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.
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LEVNEDSLØB I
Min kære hustru
Olga
Gangsted-Rasmussen
f. Holst
* 2. 11. 1914 + 30. 5. 1990
Søren 
Gangsted-Rasmussen 
og familien
Bisættelsen finder sted 
torsdag den 7. 6. kl. 12.30 i 
Frederiksberg Kirke

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.
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Fødadadag, ir og ated £.|| • . SftUa&fot ♦

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling
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Begravelsesdag, år og sted X Q C C tC. & lo 4- f"ÿ * f" fe

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

Navn^fol TCua
FO RÆLDRE______________________

Navn Jicuktta. AimmvSe side Se side

født 3.q . «tal 7-11 . h41. It?$, taitl^.^ død M| ,

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

LldUîüt Coøui ur. 9. fai
Y A Jftnl wivtLåaiMol xx »ix* *y yX
v ^laiLauliL. Nsmmu fal

3LM4J5ÏÂJ

Navn

B0RNXsshWiiät4/*R ■
ïdl ” nM

»

L
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LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., ait 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 ^(»1 .

Fødselsdag, Ar og sted . ^44.0*1 • i
Q 4 '

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, ■tilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

foræ:

Navn ‘ Se side

Mt 3.9. T.tt.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

XULJ9W ^UMåAM*Z->^&ur

0 A * a B A IL

C BOT

Navn født Se side

%til fchraiU. CotÅås

HJ. imJLM 

ILkf 

f. loC.
•C Sotkå, ä.ii.Hä pTIJä?

-•

UMo.KlC

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

LDRE

N«vn JxsjU/Ik Seside

nu«“ irr. H9/. r.îf.

i SKAB
født død Se side

K.H. Mi<——

**)
14. 10. Itf [

jasJÇ QàUm
RN rf

Navn født Se side

L «Hs/Ù^
« 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.



Fødselsdag, Ar og

Fuldejiavn Ho<
*

Dåbsdag og kirke________ __________________________________ __________________ £*
Beskæftigelse, stilling , Teha Kahl s, fowAttÉl i l

Dødsdag, år og sted 24. Xanaåsa.

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

•Navn JU** Kua HeUt Se side Navn JseukAU. Atu*u Se side

fod« 3.^. iBt#« <fod y. ii.hü . X.?A. «•15.7. r«

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

1JJ1. Hl/ •r w
k< . Ms. UjlMbl biuM . IVL Il|4

9 k -r.i. <?; i~
V JMMA NUIAma JSlMMAkl H.r. /Ml

XL « wsii > iMtT*
a , A fi IL*.

■ Wil liy
7*<^rr

u_______________

BØRN
Navn født Se sidb Navn født Se side

''føu hl fota Åttwiyt åa Sùk U.
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Birgitte Stampe Kistrup
* 3. 6. 1922 t 14. 11. 1977
Jens Kistrup
Peter, Steffen og
Anders Stampe Holst
Bisættelsen har fundet sted.

Fru Birgitte 
Stampe Kistrup55 år gammel er Birgitte : ßtampe Kistrup død efter ! nogen tids sygdom. Som j datter af lensbesidder Hen- ‘ rik Stampe-Stampenborg på Nysø og en amerikansk født • mor voksede den smukke pige op med vid horisont, savel i de hjemlige som i internationale kredse, hendes familie og mangfoldig sprogbeherskelse bestandig åbnede for hende. Hendes lyse humør og kloge hjertelighed skabte hende venner overalt, ligesom der stod respekt om hendes dygtighed som leder af familiegodset, da hun efter skilsmisse blev alêne — dog med tre nu voksne sønner. I 1966 ægtede hun Berlingske Tidendes litteratur- og teaterkritiker Jens Kistrup, og fik med ham godt en halv snes lykkelige år, inden sygdommen meldte sig. Hun kom i ægteskabet ind i ny kredse, men ! faldt også her til og blev af- ' holdt og beundret for sin varme menneskelighed og muntre gæstfrihed. Mange : vil i dag mindes — og savne Îhende som en kær og>•, klog ven.

Sv. K.-J.

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende op er, skolegang, videre uddannelse,
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., alt med angivelse s ag. Endvidere angivelse af trykte
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnærçièÜçt, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



&. w. q.?.11

Fulde navn «

Fødselsdag» Ar og »ted

0 9 f
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, »tilling <1 6|$å
J 9

Dødsdag, år og sted "*

Begravelsesdag, år og sted

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

 FORÆ

Se side

3.6. utV « p.im. LU
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

A « * A s A i 1

H

* u d b^:
Navn født Se side

NtMbi R*(d»

lJ_

L

W.£1Wï. M.
SUK> SUsfaJW JJ1Ä- 

I-1».

. Seuorf*

»tf'-a. J/vfSe.
v d

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

LD RE

Nwn JtoJkZtø» IHiamv Se side

«‘W-?. i<hi. IM
1SKAB

født død Se side

J/ • /?-//-7? »
•Ska»|Mâ3®*s_

«M JIM
—

fsüiu. MÂ'Iskia W1 
lA.t. an

RN U ’

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.



12

Fulde navn iMd •

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

Beslucftigelse, stilling fo. JjyslMte , Av». 4 S4M

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

• Navn ^sløt TCmA ”
FORÆLDRE

Se side Navn JscuMta» * Se side

3.h. ItW7.11. H<1. I.% y.y.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn

s

B,*.. ' k»uly,<g

å

Navn født Se side Navn (ødt Se side

Ha^a.J$^MLa Rvtal

J^eCul^a. lM.Nq
ftbU fojAle IW

Jhô4jw\fiL 3.ç. hf:JT.pS
Tita JKlrtsflM.

JL> na.
^SsUu QU «âZdL. ifreshiÂ. sc S idü.



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.



W#Ui . û * % • 13

Fulde navn Mil*

Fødaeladag, årogated Jø •

Dåbsdag og kirke

BealnrfHgdae, ««fllin« XuÅuNmA 4 S«M jfcjtfe

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ]

’ Navn TCtfC MU • Se side

«■*3.5.ItSt•*tod 7*^ .150. I. IC.
9

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

Cå*aAs<_ I.Û..____

Ä » _A

Î

a b<iU
T

BØJ
Navn 1 født 1 Se side |

HZS
« Md> fc a Jill*.
aiUdfe.

I
11. Uft lLltf

ÎUrfa JUty MX fo&y
Ç « » A i 1 * a à Arf 
X . Im- L I I > ■ Uly«

1

5Xdft

JL13 

nr.?/.
i

.um

4

ste slagtning.................................................................... Nr......................

LDRE

Navn J<SCuUZI>4. Se side

Mt ft.y, I8$ld«i jU.f. . I.tf.
1SKAB ’

I død Se side

»/»X.hjM,■ i • " T ■ r '

MXUHr.
L CuûuhfU. ,'Sl.lU»« 

i<£. Maz.
»

RN
1 Navn født Se side



14..................................... ..........................

LEVNEDSLØB
• 11. 6.1917 t 11- 8.1977

i Familien
Bisættelsen har fuhdet sted.

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 14^^^ *

Fødsehdag, år og .ted || . £ . |^|^. «XdftluM t

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted f

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn • Se side

«Mt Î, .s. Itt£fod tø. q. I^da < L31
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

HeLu, hjutiu
« Î

)6u*kte>?såta îtui

&U1M
C BØi

Navn født I Se side

f
ttOMaöX

k.4. W [tf IIJH

L3. H

.C].}. U

--------------------------------------------------------------------- _--------------------------

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

LDRE

Navn ^Uvsvw-
Se side

“‘Sl.i-ltM «“i?.Il hid La
1SKAB
1 født død Se side

ÄUe 
iA-i« 14s4. lp

b?*. »
waaaSaafeø 
Yvir^

Mfrih*
JiSuifi

•

RN
Navn født Se side

K i -JintuA .
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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.



Kwiiiføw » ♦ 15

Fulde navn Kustow

Fødxbdag, ir ogsted H. 6 . |^$| . .

Dåbsdag og kirke |f. j . låUt^W /Ga^JL

Bakæftigebe, .tilling Vt*|j
01 1 v

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

Navn ' Se side

öd» . I.W

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

n « C Kx i j

Sa.

%'etaUL

bø:* <<
Navn født Se side

laJtaX fâtftiaaJL Mu»
S.lå.lUJlitt

SXHftJLijL

hvilt Tluui. (iCfttAl.
tt.a.iw JT.%

ii.t UFtf

Mft.

L •

d •

U.

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

LDRE

Navn øCaIMU. fållMltt» • Se side

d 
. ** il. Ib lfW<« IÆ
i SKAB

født død Se side

ß> >.k x Is.å. Nål.

31.7. tys?

Tf. Hså »

RIT
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 *

Fødiebdag, ir og .ted |<f.|. R . iQtftllvKsWW •

D&tndag og kirke 1$.%. /}$$ . (£ùàlAfOM^4 |

Bedneftigebe, .tilling $lu^l » |M^|A * Cû/lU.^

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

foræ:

N»™ ‘ Se side

.S • Hf $død H -Ufo- I.w.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

■2g,f 1%I. 
f
gZuUftj Komm ân>di

Jtû,, *u£
•J ”RI ' 1 -

CLuskaÆuw

Brøl

Navn 1 født Se side

Xaa.åw ILl IW- HL. %, 
ÏJo*.

*

Kvita . *

0

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

LDRE

Navn ijtWH, &10mH * Se side

f
fodt ii.h . m*fdød EJI

iSKAB
født død Se side

li.l.

AltâSRftlK ifjJW

âULJ^îA
RM

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.



iGuX Ijtfci « . « 17

Fulde navn K&rJL '
Fødselsdag, år og sted ||<^ « H |M • I^Kt^ÅöUhM '

EMMagocUrke J.|| , |^|g . $$044» .

Besteftigebe, staling JlUinfhsSËSt^

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn (J(u Se side

MtiMO.lUCdnd Hrf. 10 <4. 1.31
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

deU4L Ir Ja

iT" Jj

w.
f ' Å

BØ]

A * i

c
Navn født J Se side

JCmå

p •

*tr. no.
Ry røj

S.nrçw

ia 

X.lll.
1*^* fyU* ULfr£*L .
V~^

■I» • ’ 1 ■

te TU?.uM V » isllåf
ro

KrUteÅ&ftU * (p^^r-votcA.
L. J~ a n, i jr-

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

LDRE

Nav“&iMàa ÎW». Ctøitft llotiM ' Se side

rødt If.l-ItU «W • i.?».
1SKAB

født død Se side

rfi*iisiiMiji)*iw> i

---------------------- —
X «J**

ity I81Q

H.f

?.é HU. —
RN

Navn født Se side

* 1 få* Sih T Jik



LEVNEDSLØB
Vor kære mand og far

Knud Holst
• 9. 10. 1920
er pludselig gået bort.
Aase Holst
Flemming, Michael og Ole
Bisættelsen finder sted lördag 
den 24.3. kl. 13 fra Mariebjerg 
Krematorium, store sal.

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.



• 18

Fulde navn «

Fødwbdsg, år ogited ^.|0. H10. iGÅ&Ut&VW

Dtod*«o»kW“ 3«.||.IU«. J<**1

Bedtnfiigebe, «tilling ^Afr|$|fe4> • (J Jxm«C|4- J
0

Dødsdag, Ar og sted ^Z/7' 25 " 7

Begravelsesdag, år og sted JS / -6 3 ~

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

foræ:
■N,vn (9^*. NtCel • Se side

w» ir.iödtiC>d /%jr. i%$. 1.78.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

-IdUlsaUta- 
h“L’

&MMi-äeX-Osal 

MÉlAas MMMej
4 BØ

Navn født Seside

lUJtd
LXJA5 

ir 38
(9(t SijuM HstU.. iUI^ jn.îÂ

•

&lùU4 « ^scÅaioltøUuM, f. 5*. I^Al »

kUWx f Jku^eé**.
L

5 ”7^ r, *bj < r^>

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

LDRE

(eei& Itøwr Se side

<“tir.HS4e I-?»

1 SKAB
født 

.A -
død Se side

W4«
11.11.1111

Li(
H»wy

ftr Ai. r
1M.1I» mi

RN
Navn fodt Se side
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LEVNEDSLØB

A

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, Ar og sted Jl«^« HXX. _________________________

DAb«iMogHAe ty.fr, , IGr(O»lÅAM>V *

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted ,2 3 ~

Niels Holst
* 31. 7. 1922 t 23. 5. 1988
Karin Jacobsen
Bisættelsen finder sted fredag 
den 27. 5. kl. 12.30 i Gentofte 
Kirke.

Begravdieadaf, Ar og tted Cl n

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

Navn ‘

FO RÆ LDRE__________________________________

N,vn iwvma Ubi.ttø&kSe side Se side

fedt iy,/. fa.4.

Dag og Ar Sted f Navn fodt død Seside

211 Mtt. Af
1^/ ”F^r“‘™7

11.3. naA.

--- ---- . 4 Hil
BØRN

Navn fodt Se side Navn fodt Se side

ty.fr
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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.



6åKx W.q.? • 20

Fulde navn Qtø 4ku JKwUA l’UÄl •

Fødeehdag, årogHed .

Dåtadagogldrke 3»S‘ Kl’/- KÜ ft«.
tf tf

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i iaden/moders slægt: a. Eget nr..................... b. Nærme:

FORÆ

N,vn0U bUW Se side

fedt |£. i0 «Ittt død f*. /$££, 1.1»

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

J£JûJA£L âAÀ-S&&àaJGiÀ$

Ca.
L U.A. c* *

Uh
BØ

Navn født Se side

IAdl.N$ .1. in

33JSÄ ir.itV

d o

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

LDRE

Navo VÄ. &&&À MøCliW • Se side

fadt )$*•!• IS4o død lo.f. I-H

i SKAB

r*1?* død Se side

MteasAbMi
i|./6. tm

)û>lwV»û. .
/V I *

ÄeR_______

» 
JaXJltÄ 
3 «A * It 4%

_______________ —

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.



[.21

Füldenavn »/høstøl» •
Q

Fødselsdag, Ar og sted • W/l •

“taå-ogkirke f»W. kil.
Bed.ft.gebe,.tilling SUAsSaX. ^SAaUAMCA 5 *À« KtMSQSSSkjl • JM i

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Nevn tClShl JølltøMtf« Jta ftfedde Navn Cta stawiMk Se’de
f ÿ

Mt il.JL I8ls dndXfc Jl. Hxy. 1.^. r.?i

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født 1 død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



22

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.



22

Fulde navn t

Fødselsdag, år og sted XV3*

Dåbsdag off kirke

Beskæftigelse, stilling t

<

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget ni

FORÆ

Se side

r. ri.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

2C.1S. Mto.

tâtlAv OuudtA 1
L^å4ma*.
* < bø:

Navn født Se side

QtføJr Å^a>is3^<w>|eV

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

LDRE

Navn JI^Im * Se side

V <
If-I. IttG dBd lt.f. Héo- r.îi.

i SKAB
født død Se side

tf. j-isåfitriOTi 
M f 1"...............

u.r i««y _________

RN f
Navn født Se side



23

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 ZùUlt JhÔ&A.

Fødselsdag, år og sted ihr mi.

Dåbsdag og kirke

— r^u*r •
Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N.vn j.T

I.3I.

Se side

Dag og &r Sted

ÆGTESKAB
Navn

■31.10. n&y

Navn

født død

Nr.

Se side

Se side

Navn

r j

H. HaL lf .L

født Se side

CcvvC^Cj. JkoAOt

______ CsUsU, MdjjwiL 

____________L4vjjøM. 211JlÅLnijQ3

^9 A»A ■» B&fcSflhd..1
4L



24

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.



Sfti« Jh«ttuv... <2. ;. 24

Fulde navn •

Fxbebctag. år og .ted 1 & . 1 . 19&H > /GftjtocCøUtø

DAbsdag og kirke

Bobeftigel«, .tilling TdWtfc .
< Q 9

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N*™ JtfCøAMMa JhøttlK Seside

<■«)• 12.9. 1889. «w r.n.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

3a. la . I9Î1 UåIajiisacOa.
f* * fi A

la.

HsmA YttM

° B01

Navn født Se side

mIAaj Jh

(tta 3a.|1.Ä$!
a*ttta IL 1.1«? V 89

<9 IGtA$kaAiA$OAbd. j yraZ.

wu.S

•

> CdM&hu

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

LDRE

N,vn Jddtau. 4ma«av • Seside

 9
3.9. 19*® død 1.83.

iSKAB
født død Se side

l}.2JUa.

 ^9" Är a 'L
‘TJ“p

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

V / L
Fødselsdag, år og sted e

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N<m ÎMm*'**» Jhslta. Se side

Q
11.9 JtSI. I.J».

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

A • • /w i
fi.

jfa Mum

iJfeujLA
bø:

Navn født Se side

MM» Kd fttøål______

JLI.

shegtning............................................................................... Nr................

LDRE

Navn JUjJiïfrt, føri&r* • Se side

«»r.9.n<b- «w 1.85.
ISKAB

født død Se side

T
lo. tf. It^ 

M.S. lt S tf

Jn‘

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.



Kaj SiwuhAÀ.&L JL.26

Fulde navn StftLut SvWUz) Qtsl •

Fndaebdag.ålogitcd J|, ff. |^å0. HaaCm. •
V9

Dåbsdag og kirke

Ifataftigdee, «Uling .
fft f

Dødsdag« år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N.™ Swheokd. Se side N*™ Jta jmA Seeta Seside

fadt .Hil dnd r.sr. I.tr.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

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 '

Q
FBdKbdM.fr <« «ed J . 11 ' H 1 «T . '

Dåbsdag og kirke 6«X» ÛWUl So^Wufe

Boteftigebe, .tilling (ItqØldftØ*rø*Å ‘
1

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ1

1 Se side

---------------------- V V
I.8C.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

Møl ItAAAl^
V t 

klA« v________
>&Atiu1fr

Lima. J
IT bø:

Navn født Se side

-întJL&MVàïEuiMttsfaL

U£j&
JUL 
jœx

I
9

itfJL •

■Lægtning.................................................................................... Nr.................

LDRE

Navn ^isUet. Se*kU

•Mto.njf«ipbino r.SÉ.
1SKAB

a fe* død Se side

If.Ä.Mai

1> â • i

fehl_____

HJJtML

RN
Navn født Se side

-

• •• • •

FBdKbdM.fr


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.



. $. 7 28

Fùldexavn ^MtkAIAÄMM ‘

Fødselsdag, âr og sted JL|O«l$)^Le Ô^L^LtA 4

DMxhgogürke H.f. I6I8. 0Hut5s^Vwh

BoteftigdM, «tilling VoyMhOun^.
•

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moden slagt: a. Eget nr..................... b. Norme

FORÆ

N‘™^8AkMI*
Se side

v C
UJI. 1W1 død I.W.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

li.?. HU.
l.a.

• i 1L U » f*

<s BØ
Navn født Se side

tf. IL Mlur y.

iWéöULX
M

øte slagtning.................................................................... Nr......................

LDRE

N»™ ^issK'oiu iUAa llu I« Se side

~lf.lt .Me. T.tf.

i SKAB
1 J Se side

11.7.1*^.

>1.111(4

AmA«a1L II. f. 182*
RlX 1

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

Fødselsdag, år og sted 3e.?t RM. /na*. Sft.

Dåbsdag og kirke

Beabefti^lse, .tilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn ØWMM • Se side

født I« t. IMl * død XIX Råt

Dag og år Sted

r J ' J

----------- JUaya.

ßfrht jfiffWvatML *29

Navn Awùu

født 3o.9. UH død

ÆGTESKAB
Navn født

Nr.

Se side

Tb

BØRN

IS.7.UH

K.I6. IUS

Navn født Se side Navn født Se side

X^&mLLUmm.

JfiJk (

UM

rn»

l.t.• r
Z.g.
nr t

*** liât ♦ JUvvuf dUW
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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 «AtWU/lt

Fødselsdag, år og sted 8»|X. Utø « l^<4U Sû

DâlNdag og kirke X> , 3. I^SO. Aojk iCftlU. .

Beskæftigelse, stilling SKi^C*^«) S|

^-4 *00 >
Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N»™ fRtøta tnxeiX rtøvaa»*) Se side

fBd. /.$. iui juxmy Itt.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

ÀÂU..KK ___________________

r »., _å is

bø:c

Navn født Se side

&}JUIXJå.

•

Cf « y .30

> fC<HVUM

«

fø • f

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

LDRE

Navn Jhaau Se side

fe* . /85$« !.*■
i SKAB
i født død Se side

. *4- Hh.

a s Aa k »ft

M.l.lftl ft

—

RN V
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.





32

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 £ôlk4Mït ‘

•p *

Fødselsdag, år og sted . || • »

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling tltfWVN

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

Navn JktyUM ÇafawîM * Seside

V
fedt/|a^.HO* J«* I.U

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

65JW' JfaUb&såJtait . ^»4 a*4Ci
i!.. 1

Huto*i;uk UlUjOU.

---------------q BØi

Navn fedt Se side

JJJflV
frf ipZ

jJhflUftw SÅliasUH . « ^ . 32

% v 
w.

NMK&Mew.

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

LDRE

N.» J))aAtL Øjende '

f I
€Jo>M/l <*«* rjt

/SKAB
født død Se side *

f lf jr Ity HU.
3a.ii.HH

— -------- 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.



.33

Fulde navn 14<3V» 4

Fødselsdag, är og sted *

Dåbadag og kirke H Jf. I^QQ. JG«Ku-
V * *

Beslueftigelie, stilling XU^^KSùU^ . À5«f»
9 9

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

 FORÆj

Nav»7sul Sa^.Y^uUm
Se side

v*
fe* p. 3.11^4 «I. II. Rfe ?. Cl«

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

11.1/, Hiy 

141. h tf

1 ’fl

Hr A vL A_

1 Nra
/SL A Is * k r ’

BØJ
Navn født Se side

føwwki
_  J* . L* •

U *

mid 

hl. in?

KUfte- 

g. II.
I,/l.

^S.a < Jh&lkcm Sb rfshÅ^
%.a?^l q^eu-'

É.Mü

,x

%U4Xj > Jffsts

. « 
U«MM .

9

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

LDRE

Navn Efyfo JhgÄU Se side

r i 9
Mt il.3. If8$* <m I.W.

i skab
født død Se side

~ . J» fijjÙ

• AithdL 
q7T\7*s1M

kMT.ini
ø fluuJi 
uillM88t

K«. 
i/,y <si

—

RN
Navn født Se side

JUaammç^ßanala^St» 
4wkaJLx( a. Jhtjlt. Qt

4Ü 

ud

t. Slrt/i

•

—
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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.



34

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted j | , 6*. HW. iCotaUtOuw*

DAbsdag og kirke HW« HvuRXim» IGJku .

Bedudligebe, .tilling Møl p&X. 113^. tøndUtrf > Jjayt j£y*

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn

fedt i»7< dad 3s II • l^fO

_______Navn ftfev Jhe&iA.

?. 61. **11.3.1883
Seside Seside

Dag og Ar Sted Navn

H33...SüsàlisÀûMi-

ÆGTESKAB

Swam*, SàiHti

c børn •
Navn fedt Se side Navn fedt Se side

>. 11.

jyjaa. SsåHuÄA 'findbiM
xij.iw BT. Il
£ IM<. If.ry
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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.



JhiUuL . | . 35

Fulde navn JUå>Ctø JfatlUV

Fødselsdag, jr og sted |£ . t . III . Slæ^4fW .

Dåbsdag og kirke 2> . *^> . I^||. . ^ØWk ,

u
Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, är og sted

Begravelsesdag, är og sted

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

FORÆ

Navn Jhøføi Se side

Hf. 3.ISS& <w Ix.i • r. w.

ÆGTE
Dag og är Sted Navn

(• tk *

BØ
Navn født Se side

MtltftfA JHÅftifr 

d? • É J IX o? IkJl
ÅaA ^€asX JhstttfL

ItlftJÎJj

JWtt

3.1 U Hi

■JLX

I,yt
\r * Ê flUHfftajrcc

1m * il tTa

ig 11. IV).

M ir

fa 1

ItUJlflx?i

V V

fc.S.A.
. ll-S-A-

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

LDRE

Nero føo. Se side

Mt 2,|.ixjSJ/<m l.K.

1SKAB
født død Se side

tf.?, Ha<

RN
Navn født Se side

lit nn.
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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.



36

Fulde navn åtl'vlA. JhUJbto.

FadnWac, ir og rted 4?« *l♦ Joute.. ti » $. »A.

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Se>ide

/i.r. II. H W$3ad

ÆGTESKAB

n*™ Äa Ht*

Dag og år Sted Navn f fod t • død Se side

4C.3Jf35 * A fi
rI" ’T””n 1

1
»M tøj}

» .Wå. KzJUbuLå> .._______

BØRN
Navn fodt Se side Navn fodt Se side

CMmm .JhøUuii_______
T JhsCfaa

ww 

ix.i.h$y

Ingo 

Ilt.Si
k Jlåttta nr tø
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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 v^|ø4ttA> •

Fødselsdag, år og ited il JI . |^jg , Qdùtvi. . JøU/fc . ty .S. s

d

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Se side
Ntm XuL

Se side

«t W4. Ittfd-i hLU.Kft. i.«. “t if.ll .ISl^død I.«

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

JLL_1M4-— is(U> /R.SakttMfff.. HP*.

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.



Hoavl Jlittub . CL 7 . 38

Fuldena« flftO Jhs^U/U

WmH«, trog .ted IX. « Î>( • S . jfi .

Dåbsdag og kirke U

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i feders/moders sbcgt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr.

FORÆLDRE

Se side Na™ Miikhekå. Seside

«♦ M.im ^u-nrr Uf. “» xy./a
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

LMLllfV

i

1. CL <42. HU

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Seside

lalU. Hcmju. A«ÛiÂ_i.um
n.s.iwl

14
ir »sX. Jksttub

S ÀàÜUL 641. 'nr w,
cùa Jkàtfe.. Ï4 Hfl JMf.11

-

tot Hf/.
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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. ■



HiAäJU. . Q * 7 • 39

Fulde navn ^Jl4vU 6 «AøttilU «

Fødielidag, år og sted H . f, |ty. . J&WK ‘ • S. Jl '
d

DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N«vn Jhdtta Se side Navn ^øuiøk Seside

I.«,
«t If. 9 • IA9o 'M il • hfl. r.%. MtJU. II. /|?$. .

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn . født død Seside

£ 1.1911.
—

5tak H4b,yw>---------- 1./0.I1J» i

BØRN
Navn født Se side Navn fodt Seside

6|øi«££ Ariàia JhiU umMLlItjL.
,1.19

d * d

fowl .
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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.



DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

b. Nærmeste slægtning. Nr.

FO RÆ LDRE_________________ _________________________

Nwn Svi*** igWOLSeside Seside

«»dt 5. IB9o <m 3ø.||. 19Alg. J,

BØRN

Dag og Ar Sted Navn 1 født død Se side

n am _____ _ 4. Ifl . IgM«

NavnNavn

/a.*/.1^,nr.it.
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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.



JlttøMM JhøUlfc.CL..1..... 41

Fulde navn .

G
Fødaebdat, irog.ted ågJ^Vt. .

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

foræ:
N.™ ftuiaøi «Aeika* Seside

fodt If. . IS% <fod 3o. li. . I.#.
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

2t.4. IML SlAiX. ItøbftMU

0

BØl

Navn født Se side

TtlMU.

JL« JhåtLjk 11.4 Ml n lu.
■M £ * 0

må___Aotba. Æ.M
> i

Høtøfrw. Jours, >

UK> • $*£ •

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

LDRE

Navn ^OUMu Seside

«4s.n.lï«| «w i*f<• tørt I.<
i skab

født f 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.



HttweuJhettia, •42

Fulde navn (SnA*»<

Fadedadag, ti og ated H<6» 111^. QøuLvK . «Î

Dibedag og Hike . $

Balutfligelae, «tilling S^O^t(flbVUV0\|t «

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

foræ:
N,m ßtnftoi JkeUuv Se side

I.U

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

I1A. IKi JhdKstfrO.

t £ « A. »
«Ataau. ßdi^M

aliaana. .

4 bø:
Navn født Seside

ßttfews jixiaû Hit 

JLAJ

*

’

UM. •

•we. • h-S.JÖ •

Û. Jewi •
7 d

stegtning............................................................................... Nr................

LDRE

n,to Seside

M* A», il. lSî$«> Kf,î.M7. 1.14.

iSKAB
Mt død Seside

ßeJ^MM. 1C. Hll.

M

RN
Navn født Seside

L____________ ' J J__________ / 7
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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.



.....T. 43

Fulde navn -A .

Fødselsdag, är og sted j\ J4 l^3l^t CjcùUrtl « ^04

0
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 H|A<UK JK*#** ' Se side

født • IS^o død • r?k
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

11.10. Kfi. IL A å * A

filuMftk,

È læ

la 

4Um Kusuiam

bø:
Navn født Se side

T * C A å *

1 A » A

11, i, H£

■ I.2>
\ g (tag • •

° .Ààtta. ’ IJt

Urti . li. S. jQ »

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

LDRE

Navn StMMt « Se side

I.<Mt lo. u« i ny
1SKAB

født død Se side

LSaJîlfl.

tdl

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.



ïm»wiw. CLy .44

FuMenav» Cs^A/mÀvL

F«bebdM, årogited . |^ô . I^SVWM^ .

« f
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling «

H *?
Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N*™ Jtajtamta iKåwefe) Se side

fodt l. død hfe. 1^8.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

Û
3
AF \ø' A.

t
Navn født Se side

I16.HS1J.tø

iéi.IW jfl.Ss

•

*

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

LDRE

Na™ Jhaae uMa Jw>s*ouu ■ Se side

r«»« i.//, i4w. «ni’i MC. ;

1SKAB
født død Se side

l>VMh.åA4Hl|JhL.lf.fjqai1

j££JS£å 

ttur«

jåXW.—
RN 1 *

Navn født Se side



45.......................

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.



JuraMi y « 45

Fulde navn JufflMV ^IMOOVVUA ^4<Z •

Fødselsdag, år og sted 3 • V • 1 O^L *

Dtt,d*go’“rke [; Hto åw*. Has,
Beseitige!«, .tiiw /SMr4d«u||vt >MU M* jCuf . 5«kw

w * g
Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Jj|åAftSX XiUlu îfcX Se side Nav» Jkw«, Irre^MAMM * Se side

tode 1M. llfiL. fy-lt. 1936 I.,». «‘iJl.lîSr J«* r.w.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

JXmm SAasat

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.



iCwuaL &ÙZ.> 46

Fulde navn ^/itloJUvO

Fødselsdag, år og sted *

Dåbsdag og kirke

BedæftigelM, Itillin« Jfc* . JHftUlUwi

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn îKàt Se side

IStl ded l^jo.Hso i.n

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

åMJWs, JhåløLåM

1

bø:
Navn født Seside

Silaaau Jasa«/ fftùl MX IH ,1 dl.
J&rtU ^.Åa. n n

J^aUa__ TÜl Juni* U.IW«M

r å

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

LDRE

Na™ Jhunt, ïstaiMai^» Se side

Mt å .11. IWs. d«1 1.11.
LSKAB
1 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.



[44AÄ«Ur . G.1 • 47

Fulde navn .

Fødselsdag, år og sted I^UL»

Dåbsdag og kirke

Bedueftigebe, .tilling A«. 4 ^ÜÙm'4 ,/AoSU Ulfe. ÔfrfWôlUî C*. Îftftfe «

D«to<bC,Aroc.ted J|.>, ISfÿ< 6«^ . îbS-«Â ‘
1

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N.» H|«taaa Gied« Kitta îïîdi
Se side Navn' «AmSC * Se side

/ill<**> r.ii «w L$1.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

Kl« Mm

BØRN
Navn født Se side 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.



Fulde navn ZAUM*.

Fødselsdag, Ar og sted % , 1 I $ •

Dåbsdag og kirke

Beeteftigebe, «tillin« ^S4, ImK^VKiL 4
’ Q

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moder* siegt: a. Eget nr................ b. Nermeste

FORÆ

N.» IjaMoa &4. &U* îfod
Seside

lVtJS Vi <•«• /^Js./tåo. I. H

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

nxhs^ XsU Jheltth

nr

bø:
Navn født Se side

JfwMÄ. fàd.Orf,48

fUr
•

• JIÎmt •
'9 C

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

LDRE

Navn JK«*«. IffjWito • Se side

«»Ivll.lVt# <tad ÏJ».
i SKAB

født død Se side

dt ill lûûa.

RN
Navn født Se side



LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegang, videre uddannelse, 
beskæftigelse, tillidshverv, titler o. 1., ait 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 ßölfe

Fødselsdag, år og sted || * ^ « |^ £$ t

Dåbsdag og kirke fajLt IUM

Beakcftigebe, »tilling ^ßo^S(ltKj • ^MIUOiSR
V y

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn Jh40H « "AtattU Mÿft Se side

HJ. ISll dndh 1,IMS.® 1 Ml.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

?.r. iw.
KstaX tyftl

P* * FJ Af 

JL.

l&Efea. Salù. &
C BØJ

Navn født Se side

tø. y, løi 

UJJåSS
ir.jf. 
5U£

Arty

ù>.

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

LDRE

Navn J. JH.Q^Un JhåUø Se side

v H 1

født li«IT« I1M>død I.ld

i SKAB
født død Se side

IU1

A i »

Ø&MAlat M.l. ftal.

åi.y. ftA|. 

li M. ft IS’
•--------------

RN
Navn født Se side



50

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

Fødselsdag, år og sted Q%

Dåbsdag og kirke |$1£ . /tølCwU føjfe .

Bed-ftigebe. .tilling OAM $ IVw|- //Koji
*/ • ®

Dødsdag, år og sted 2St*i* . Kt€M|Å<AI*|. Q

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N,vn JMfa . Junmm Jø’VmUm« Se side

hei.llU. dad !•!• l.M
ÆGTE

Dag og år Sted Navn

BØJ
Navn født Se side

»

JføtaÅaøw •

tøsaA 1.3' 1^47* lCnfct<fflxus4>.
d

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

LDRE

Navn J, Seside

9 H
11.C. nM.dad I Jol.

:skab
1 født 1 død Se side

RN
Navn født Se side



51

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 *

Føstoebdag, år og sied Jf . JL . I$X9 ’ IG^CAiXQA/IM

Dåbsdag og kirke tø. f. | J ^ÂÀa

Bedneftigebe. .tilling OMA
V ? J

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted A

Placering i feders/moders slægt; ja. Eget nr................ b. Nærmeste

FORÆ

N»« Jktaa Äs. Jtoaute
% Se side

0
•dad 1‘hlWS. I. loi.

ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

«

Ä • a 1 P • Q» • a A

îhk

r 0». /o %

Musst

BØ]

t iGjtskh/

c

Navn fedt Se side

üJLlygJL-3^

ßuvl XtfUwIÿM > Q » * 51

r

i. &<c*Uum/'

ua.JX.Saurtufc'
• c

: sbegtning............................................................................... Nr................

LDRE

N,v" idk/ Ï. Jh « 9°^*"* Seside

X.IOL

1SKAB

fedt død Se side

A à < *
m1s.IA.NM

I ’

M___________

lAlis.ttff

9.4. IIH.

RN

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.



Fuld« navn UhoA^AlM*. ^0Wa|^
d r w g

Fødselsdag, Ar og sted II. H 3®.

DMxdag og kirke . 1)31 • K|mC(U. )ur|Lu . ^***^

Beskæftigelse, stilling fa* 4ø>*l .

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn Cfcu Jimama Se side ,

Q 
H.b Iî5€.d«11«!» IMS. I.ieh

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

11.4 ff* • g fer ft

__________________1 i

Si

^•a _ ■

• BØT
Navn født Se side

M «

ÙtMfel S. H. Hw. iL&a. KmAl. l&thdbwN

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

LDRE

N.vn ftUu J. X CjjMØH* Se side

0 -f 0
fodt 11.S. HM« r. mi.

i S KAB «
født død Se side

Ç L << ft
KU* 

Uf. i«i.

PlL*.L* IJl . la.t.hal
—

RN
Navn født Se side



53 ß&fa&iA

ftldenavn ÄuUM lwOVMOtd> •

Fødselsdag, år og sted //.!/. 3/ • '

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

foræ:

n.™ J2.X K Se ride

9 ’
«» H-H. IMjo. <m 24.l«> Wfa i.ioy

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

lb

-Aajma Pi Cm

Navn født . Se side

C^iuckL* JuaiJJ l.l.Hg
JàXUSJ

XJ?
f

due>, & A

* 4
vURZk. * xLm iöüZltil

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

LDRE

Navn XiynU Jhâttm.'
Se ride

f 

Mt Aa.ii> i.m

1SKAB
i født 

e
død Se ride

lu * ’
JoflftAoW< lA A M

—

2>Mj|4a

M.S. HQt/
:rn

Navn født Se ride

ityLlc. Cam . ImÀ
Miû SmÙU . V ®UA

»te—

aAWL



Fulde navn vJh^ttw» *

Fødselsdag, år og sted IX • |l • 1^ H X • IføtCMÅ dtøft

Dilndagockiilte ||. tf, . XmMM MWUSUl

Beskæftigelse, stilling Jfal* IKkA« HMlcfodlsCl. •

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

Navn &pads • ßtWlA»
Seside :

•

«. If.l.RoS. <ô.s. M. l./oT.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

H.f. 1)«
Kink^

C0 BØ
iNavn født Se side

lliil |f^Éjf.l«:

'lo&cAJhfrUâK . CL jjl o 54

1 f

41.

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

LDRE

N*« tn. Jhai* Seside

«t A4*/A<I4o9 «w r.M4T.
1SKAB

født død Se side

»Mtf, ZteMøkA H il hiy

C4mL}<ImC

HJiJfo».

RN
Navn født Se side

L
1



55 JK»tu . 9.7-'
Fulde navn Mui «Jho^fajb

Fødselsdag, ir og sted tf. iT ‘ ItHH« lCb4<lVvliCM/*W ' f l(&A .

m^otkirte^.S. . Î^IA^Ovh. )vÀluJGte|<ftl*./iJo«HfS'KimlflUfeàhMI.
* ff V

Skolegang og uddannelse JImRiMHØW £l|MtA •
f • 0 J

Beskæftigelse» stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

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

FORÆLDRE

N«vi>X<^Ma4. Ktk. QmmV *AsÄa Seside N*» J^eiwu JbifaoAiMd Seside

Q
født It.2. Ito3.<fed 1.10$ , Mt tt. Il. It 05<fed f.M

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



CImsJùim Jkd^x. . G.y .56

Füldenavn ÄäAXaJ. .

msh^I.Io JW6. føeUiAw* [SklUiHU&k. Mh*

DttaWotUrice Jtøj . I^lrø , KrttfeAftW Xft4tfe&*3.H6l.
o 

Skolegange« uddanod«, M$ . CmJL. Itt. W?A.
✓ T d

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

• FORÆLDRE

N*™ iføi. &RMt Jtolta
Se side N,ra $va Jhaiùa Jklnaaew Seside

“* II.A.ßoA.^ 156^. I.loî r.ioj.

ÆGTESKAB
Dageg Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



57 SÙm JksÄo.. Q.7.

Fulde navn

FadKbdM. år og sted Køtta^flU/W * £ St-Ä«»

JI3. hij.Dilwug og kirke 1.1.ÀÀa^mm. ifeiuiAasW.

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ LDRE

N.™ JUttM
b Se ride N,ïn Se ride

Mt . 1^03 <M 9.3.15^5 • r.io$ Mt H.lå, I. uc

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se ride

%



Ful<jen»vn LAåmMS _____________
Fødselsdag, år og sted /f.a. 0

Dåbsdag og Hike oùdu. lo Åly. fayC». i &Åuima Ç& JlcU^etJ

Skolegang og uddannelse Com4 . « H(JfaiCtwJ. Caa^.Wâ » 

Beskæftigelse, stilling --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Nr.

Navn ftua Jloåa Auolh« *ide

Wt M*F, lod.

Se lide

BØRN

ÆGTESKAB
Navn

Navn født Se side Navn født Seside

11.119«}JL^l
Jm-Mt Jh<A»*

1TH

» J A A J * A • Ä Ä
la ås fl r as ' Juuûj^

Dag og år Sted

itX“
født død Seside

I.A,

t.n,

ådaJilL £. <13.



59 CowftbêU

Fulde navn Q^OMU ^UÀ^A C*^*.

DMndac og Idrke £. tø t|lvl • ^5

o 0
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

ßs^o - Se side

c 7
fedt . |o . IBM. død I./ûG.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

k T

®BØ
Navn født Se side

^4aomUau> JhtaÅ ft« QoqXuÅo >
9

h Xft, Jhafoîu').

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

LDRE

N,TO &u*a. . Rø)«, JltaÅa. JUk«

født J. j*. død

LSKAB
død Se side

fe*..
VtålA**' 

il. f. MMaw----------------

Lill •
RN 3

Navn født Se side



Fulde navn /tavk

Fødselsdag, år og sted HU.

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, &r og sted

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

FORÆLDRE

Navn

født død

Navn j&lSuUM *

I.hfr l^Q^.å«dJL6.y. tqct. t,|Q^

ÆGTESKAB

Se side Se side

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

11 U' L gL *
S.a0

W!U
* 1

åÅsaba Qjuilt . lal.

BØRN
født Se sideNavn Navn

X

Bum«
—Ah ^lu AUtmeMutyM

k.L‘



61
T

Fødselsdag, Ar og sted IS.iX.lS^. 

Skolegang og uddannelse

Beakaeftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i fødera/moders ilagt: a. Eget nr.

Navn

Mt lA 'i- IS H* <M

b. Nærmeste slagtning.................................................................... [Nr.........

FORÆLDRE___________________________________

Se ride Navn JhUføutf.

I. |öS . IS 10 <tod

Se aide

1.10«.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn J født død Seside

Ä 1
å ' |r \ Ta., C*.. * *.

£ a.. ' ~ tÂlû .
KJUWS.

/i

«tu. HifesIswiW1 U.XJM«
Navn født Se side Navn født Seside

IkUtton.flt

$ bdk flå JhtuøM>—4 sX.>S<2.



.1..... 62

Fulde navn '

F«tabd<,*rOg.ted £||. H3I.

DU»dag ockirlte . *

■ f 9 9 9
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted •

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

FORÆLDRE
" A®

N,vn Jvhl . Seside Navn 3ft4|4A ***

ibdt 12 .S. Il » død’ T. MB . fed* £¥. 1^10 dod r.iog
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

►



63

Fulde n*yn Styfatf
in r

FødaeUdag, trog Wed £, f, . *

D*h*i««o»kirk« . . £,*(. R6ö> KwlU, •
V

Skolegang og uddannelse

Beataeftigeise, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*vn JUfeÎUtMM» ‘
Seside N«« J<Hdpt, AsayidU Jldtauf k Se aide

fadt lå .3« HU * død UoB
- « 0 1

fadt 3. V . Hlo død Lloft.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

af d5Æt • lA



RiMena« XtdMA^MK^l

Fndsebdag.tr og sted 21. 2 iGfaw

Dtbedag og Urke $.£. ^AUWL

Skolegang og uddannelse JQftll Uflfe
/

Beskæftigelse, stilling

Død*- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

N*vn |£|<4 f. |C|4bU <) UXÀ. > Seside

v 4 
M&bl.ltøtt.h Iltt Iju.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

2>, 9 -1<4)
£<. T

ir L*^

bJ
Navn født Seside

£uAJ^f KM

0

lu» * KtajuMn > HlWM&fafc Kniks l.lo.Ml.
0 

r.

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

LDRE

N«™ J^Um4 ^e side

0
fBd‘2^.r. Mo?«1 lho.

i SKAB
født død Se side

fjl. M#«

* 4<m>Ac««iv .

*t ÇXdaatt».
3s.lt Alt 

ITltøM L

RN
Navn født Se side

Fndsebdag.tr


8.
Fulde navn Jl/fcM. ^SUa^AAX^I SwAVÇV<0

F«bebd>g, år og .ted . if , |3f3.

8.1». M7-DUxhgogkirte )|.*f. 13 $3. 'AtaklAfqeAwbl > HïfôfcOtt. Ké*|fH|>

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE Ä

N,vn iCuMd. X iC'æVMObwL j Se side N*« «Aåa^MXub irdw Seside

I1J. IKl. I. Ils. «‘13.5.1313. " I. Ih
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride

■ '-Ù < '' •;



G
(^.8.

66

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted 3 * 9 9 IM*h H-itUxs/. 

DUmh« og kirke || t

Skolegang og uddannelse JUk ms» . sysyQ iHi.

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sled

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

FORÆLDRE

Navn ■ Se side N,vn Jà». JHamåa Seside

^Jo.fr. irtT^ty.fr. ÎK3. g.III. f«*!'

ÆGTESKAB

I. III.

Dag og år Sted Navn født død Se side

2f.£ h££ QfrtlnjUt. if.î. mt

f.«L. Qlthak*.
Jtitl» JUlbd*. ßilti

u.x. w i

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

ZM.IM Xtf- 
jr.ø.iiji-tøi

U
1••lp

fleeæL »«ft«, IW____

•

LiVU Z.ll.f. 18^.
yJ fa L. j-«.a d

Jo.fr
ty.fr


Fulde navn f^MSs *

Fødselsdag, Ar og sted *f C . iCoXtlvJktXM '

MkDAladago« kirke IÛJ&U • .H. I^|.

Skolegang og uddannelse

Beskjeftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

FORÆLDRE

Navn Seside n,to JjK Jhawju Ho/mvu Seside

I.II14 “» )jeium*d I.III.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn fedt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se ride



3&A^tV&jtt . Q. £• 68

Fulde °*vn J)VeAftjtjl KtytlÙbk
F.beWM.Aro.Md tf .} . fl l(>. uAm^A • lûM€||MM|4/M. . '^4. Jft»M|jCw4h iCü

f c J V V u •
DålmbgoeWrfc •» ScJUAM . « “ . |C*1^ . ÎIA MM

Skolegang og uddannelse ^0*1 Jï MOU «
V * V *

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i føders/moden slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slagtning...........................  Nr...............

FORÆLDRE

Na™ Svend K&iluM Se side j
N*'u* Xomms SdWÊsaù •

Se side

fad‘ /Ly. his.«“ r./is. iy.y. HiLdBd Lin.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se tide

A-l-
5èd-(.ct Meretf*Sér?rMCH !l

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride

A heters kZLx b 'ùLL ww7

u/c^^ .



69 fttvn idLyluU. î >

Fulde navn • f NllUlhd

MF«beMa» troc Med 2<T. b|^£S. JhttA» . WMjMMpJu» . f .fo.lfl

mtedatocldrke . /LfcHtflw KftillL .
1 °

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N«vn Sv**dl 2>Ùk KÅfOl Se side Navn * Seside

født « rtlS« død Dl3< r.ia

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side

-•



............ «....................................QL«. .8 .• 70

Fulde navn ^ZlAUL ØVjUfcM *

3.1. H H$. îssUtk * [viphiU

Dåb^ugo.kirke |.f. . ^TWl^jUUW. . |3.l0.ltf|(]

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders sla^gt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N»"> ’ Se side Navn NcImm JUkslwu Se side

29.VH1O I. Ilt «•H.I.MU.« X.wv.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se [side

JU.A. HA*. JcdMfttøKLXlBil L iJSshtsæsAAsi
1 • J y

s
r" r

a

1
i

♦
7

b 1 BØRN a

Navn født Seside Navn'l ’ født Se side

Il ØA ÈÜ 3a.ll.IKI.W.



71 (2. S »

Fulde navn XvK 4®UXM*> *

Mebffag.tr o, Mod It.X.I^ST. Îm4CN*• KtA •

ou.dwo.UA. • f. ♦ wimH*|és4«t ICiUu. •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

 FORÆLDRE

Navn ’ Seside N«« J^vbts. M Se side

I. tiC «» LS. I$3o.« I.hL
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

■■

børH
Navn født Se side Navn født Se side

■> --V. <

Mebffag.tr
ou.dwo.UA


Fulde navn ^/VuXC ’

F0dwbdM.tr o« »ted H 1 . /C#6 (AaAaXM* * T *1 •Ÿ.IflSî J

DU»dMO«kMe ^O. IX. MW • . iG^CfcÅÄdM .

^Skolegangoguddaanebe It (few . (fatl** T) M4l«
J

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N,vn ßeh^t få^L fyuM '
Sende < Nan> MdMsfrTeujUøø > Se ride

■ * 0 r. ni- <** iMJlif*4 I. Ill
ÆGTËSKAB *

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

Ö0RN
Navn født Se side Navn født Se side

F0dwbdM.tr


73 JjUflM. Q .S*

Fulde »avn JaMML •

F«iKb<Ug>årog.ted /CfCø^AAM» '

DUndag oc kirke . $*. 1^$. « KrCé*4\fl*»V ‘
i

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ'LDRE Ä

Navn AimK Hü, ûfuJi * Soside N,vn tydi* jKåAWMuVfWhUT Seside

bdt^t.^e <>«« I-III “» li<i. 11 i?
ÆGTESKAB 1

Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Lia 74

Addeaava •

Fxbdxiac,«rocMd à. ♦ iGrCc^Åäasv •

DMadacogkbk. ^3 . || . 1^, /tøtfei* . J3.IO• Hé3.

Skolegang og uddannelse JaKuaW»^H^| J 17 6

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Nava 1&4L ^>Vm44 • Se side N*™ Qi4L Seside

n u
«* 3I»7‘ W ** I.Irt- r./ii

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

HansTtyMe £•na
% w

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

b éjfuhh
Tfyrn n&)



75

Fulde navn

FodKbdM, år ogated J, j*. 19^$. '

DUxhgo« kirke tø . g . . MwWséLHMC ÉA.. KølfsMå . SM • Htø . HlM*A<afc iCfe
•

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

a FORÆLDRE

N,vn JlC'sis • Seside N>™ JMthawy ' Seside

I.HS.M‘ ßlt« Lill 13,4. IMV«'1
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se æde

m.w
£kk..

—

Aå, Mit
AL låts

i ® b^£n *
Navn født Se side Navn født Se side

i

“Ja. t • S T*



76

FüJdemvn (dXÜUtW ‘

Fodadadag, ir og Med £( . tø . |^f| , iKHtMdt '

DâMvt'iûk. fas. rçjfc. HwmWrfltfc KûJ^-K»fcJvwm, 14.^.
V ............ '

Skolegang og uddannelse jQ&4l Uftlfr H^ô •
V r d y

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N,vn «McZ» Ituåuw ' Se side N*™ ^fA^C ÿ 3.' . Seside

«* if.% Hit,« I.tøk “• 13. V Htldod I. Ilf.
ÆGTESKAB

Dag og år J Sted Navn j født død Se tide

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



77
Fulde navn &Ù. 4 GuJUm » ~

Fødselsdag, Ar og sted Xo.r ns?. %

DtbriMxHrt. iqrC HmiatøalE IGàIluO»M- i^éS. MmXUMÜi .

Skolegang og uddannelse

Beskseftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

 FORÆLDRE

Navn JKtZl Se side Nava XftyL ‘ Se side

I-lu,
V

134. H li •<*«* I.ni.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Fulde navn *

Fadndnlac.Aroc.eted 3.3 . . XjvUmXaXW* £ jtøj|IS-._
.ÄkDUndacockirk. H M ' ^ÙriOVH KusKa-Ks»^«** . ?•$ . 11 Jt .

Skolegang ogjiddaimebe JQrK«|» Mil .
J

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og’sted

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

FORÆLDRE 

Navn ZmØWO Se side
Navn ^Vha VtUjkMk/ *

Se side

f-d. PM .Hit.«*«« I. in.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

21J0.M4 J _ Ê C * s.r i<sto. /9/4-W^

1
i4._________

/

Skaf £«LMM»a-SsMbin 3.|. ho£.

BØ
mini.

c 1 RN ’ ’ 1

Navn født Se side Navn født Se side

/GlH/I : U v: Is^UtfII Tfî O
7<?



79

Fulde navn »

Fadsehdag, ir og tied X 0 • 1 * 1 H . iG&ftUUwU ‘ £ tø*.

mwMwUifce tø. f. iCùUu.
0

Skolegang og uddannelse tø£ f .

J
Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE Ä

N*™ (Ss/^A ZlvwvU •
Seside Nevn Seside

“‘/Vtø. tø Ildød I. Ill,
Mt j-3- tøll.O«* I./ML

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



Mde“™ étfUta <£ä44l~ *

FrfrirfM.toWrt«i It.q. i3«fq . KittoJk&ftJ • (uMMbaJ&L.
M. |. H5o. StøJfcnU • &4frjkaftd(<

T 9
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE Ä

N*» fcwù JAøvmøkT Seaide N*™ Jm/mu * Seside

Ä?,2. l90|.d-d I.ltt Mt føj. I4 |Jf, <W r./M.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



81 «

Fulde navn^ØHAjttx. *

Fødsebdag, Ar og .tcd Z. $\ |<1$| , KfaJw» ‘ [ Rfr^fr. ■ 5.H .Ufié ÛMtfo
Dited^ec kirke $0 . $ ‘ SCfrU feÅik . Kä^mACU/X/ ‘

Skolegang og uddannebe -fi* ^**‘**n fr { f|W|f |^0,
< *1 '

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE 

N,w &Ap>» ÄöVMMM ‘
Se side Navn AmMSi ' Se side

* V
hon«1 Uu I./IA.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



JkwuXk Jku** .82

FuM«”»™ J&Umø« ÿCftWfaM

Mad»d«c,froctted |£. 1 . ' £||^■Lf.ftiiAi- K*f 

■1. IW».NwofbAe JUS. hfs. KeaÂtjUtakhsw. .J
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*« Snw Auuyt« iCtartfcM '
Se side N»«> «Alvwùu • Se side

ff
«» X7.1. hoi.<*«> I.Il* f«“ 19 J« l9H.død I.IU.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn, født Se side Navn. født Se side



83 frukvtuCj. B*
Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted £ i. Ms. 

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.

N.vn%t

utJU.C. Hl. død

FO R Æ LDRE______________________________

N>vn &*yÆø**.Se side Se side

I.llY. U’ii.lUo"

ÆGTESKAB

■Uf

Dag og år Sted Navn født død Se side

1.1Î, Mft- R.6. 11$1

t£iU.. X*.
TmJL jfiiltutt . Xa.1. Mo<

q,?. I5ir

Navn

BØRN
NavnSe side født Se side



J&UA Tta/MMZ . U. 84
Fulde navn JhftjUC <

FrtebdM.årogMed , jCrtaJtOflM »

Du>«hg<«k>rke |o. tø.. |qiM, • ^U«dboww *
i

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

Ä FORÆLDRE

N*™ Jitøk ‘ Se side Se side

«* Ao.tJHo>> ÎJXÎ
0 i f

«* .ll.li J51o<“ I. Ill
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



85 6 ■••••S.
r..*...

Fulde navn

padMte.bg.kogited y.3. XjtavfcdWN ‘
DMadvogkteke 3.19^4 • Æutttlta 4tM( lÛJU. . iGXtUl‘

i
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

 FORÆLDRE
Q S

N*vn 7(X JhttUt JgUjtalW ' Se side N«» 1*4 S«*\yZ*û * Seside

«« Ao.A. ni® di Ï.M.
04 V

«‘11. il. 151*« fjtf.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



SôAMm .....3. 86

Fu*de“vn Jtø» JvnÄt 4®uJkuw •

Fø.bebdM.årogsted i# . H . |^^ö. KH^JkoM^ »

DM»d*<*^3ö.4. XökJ. /o«ldJ5£Y. /Cyi Kuvlu.

9 9
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«™ JfyiL YauÅqam *
Se side Navn fip J|4 . Jhftty. dt]*, IlsUt , Se side

I. /.
t H 0 9

f«i« ^.x. 111$, død I.H
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

J.S4141. ypy - -Jsy

L. fçku.

If.llJîfd.

------ —
_________

HttAlA

aå&itR ßlffl"**-- h-.
JM. IWS

A «»•lo. Rtfk •

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

fas Riff Blaaa flwAnMtLL. i
__________________ KnÜMaa>

1

JLÆU —

Aa«

UXltå ■ • • ii



87

Fulde navn ï OtùUlM ‘

Fødselsdag, år og sted | ^3 • /Cty« «

mtMdac Ot klike •

Skolegang ot uddannebe $ØTfccAfeflUØMWrtliC .

Beskeftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn -AyU * Se side N,yn J'hft». lcÆ v JhflMfc» OCm.

Ï.I. i.|.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

Ifey Kuika J 

L

ItoJL Imam toli.Ml
(T

i . T BsAa^e^/ 1---------------

JU.la.hIS »

q
BØRN

Navn født Se side Navn født Se side

’Part ’lester'-
■fo/
/sfK.

/

■J 
/'ta'tr i ne.

KK 
rj

•

i ~Tq r&n
r <g



88

FuMea.™ Jho'aAiuZ. Ç$r*C S^umrH •

lfJVo.<tahW‘

25,^ . ' Ss^ijdUvk KÀt. •
1 r ?

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds* og begravelsesdag, Ar og sted

Placering | feders/moden slægt; a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning.........................................................................  Nr................

FORÆLDRE

n*™ I-MsimokK Seside N*ro XmsAwa Wv4t4« • Seside

T.A. «w* 3./0 • IS)*/?«1 ff.X.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fedt død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se side



89 ZtUUrtfUA.
Folde navn KaMïCwM Î€U(ATO*U^ .

Fadadadag. Ar og ated 11./«. .

Dlbadag og kirke Vf
’ I

Skolegang og uddannelse

Beskseftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, &r og sted

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

FORÆ1

Nm JiU. UJUwsUIw • Se ride

J •
“‘K.I.Hio «*«* £ • 2> •

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

12.1 € Lim CsktuiaJ

BØJ
Navn født Se side

JLfik

V JkffliÀaaiMâZu^

»

XoJu..

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

LDRE

Nam iCviAlM* U*tUa • Seside

f«“ S.k. Hl# ** 1.2».
:skab

født død Se side

I?

RN
Navn født Se side

<1 •



Fulde navn XlA*» StUkS/MftS Htfat '

g « »Z.
Fødselsdag, trogited X J . g , KM?. Kc*A *

DMndageckMe Ks'^s KÛUU— iQfejuW*. /O.*i. Ufa. özlVtAf® fôjlA. •
d • ’

Skolegang og uddannebe

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slsgt* a. Eget nr................ b. Nærmeste slagtning..,..............................   Nr................

FORÆLDRE

n»™ Ytlot T^uju • Seside N,ra tin, JtMalw * Søside

«»/iji.hir «« Ï.J.
U

«‘ivjo.nii.«« 3.3.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



91 ßeoAuui ««Q. (2.8.

Fulde D.vn TCmA> |4ot»Z •
Fødselsdag, ir og tied ^9 • lO • 11 £l » •
Dkbede« <* kirke X.3. tøfl, S^vok( Xlliiu, . JtøHpi*. SlnÔt«| Kvikt-

i < O
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N«vn * Seside Nan> &/tøia» * Seside

ledt // , ded 1.3. w* |fl.¥. hxi.«w 1.9.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fladt død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



92

FuWenavn ^Cu. Ws^s| '
Fødiebdag, &r og Bted . f, |4$T. ♦
DUxUgogldrke XftJvM» • H. 5. HO • 3A*Uf KvJL ,

' ü d
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*™ JCus* Se side N,vn Sum«. • Se side

«•/f.ll.Hlf dBd 1.3. • if 4*1 dad KJ.
ÆGTESKAB

Dag og Ar | Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Fulde navn ‘

Fødselsdag* Ar og sted || • AAltU •

DibKUgogUrke . X . IW• Stø4a^Al4uk.IÎ46.|^$|< Kåjl ,
d < ' V

Skolegang off uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- off begravelsesdag, Ar off sted

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

FORÆLDRE

n.« %xJt Skùk *
Seside Navn leAsM/M. l'hrfol ‘ Se side

1
«‘44.^ . Itll.dad I.H.

Q 
“«ii.i.hit. “ i.y.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

Kojt. iCtÅltL^ /yt KotTi* 

la.
13.li.hM)

_________ r^taivt_
a

håttJn
® BØ

1-^(1 L •

t
T • •1

U.1.K11
RN

Navn født Se side Navn fedt Seside

Hr 9 • iiJLftanr M,• *• w lp



ß* ZlsImm»...» 94

Fulde navn QmMJ» •

F«beW.g, irogtted A.9, tøHl. iG&tM^ÖNnV

DtWaflG|l

Skolegang og uddannelse €> <tø£l
V

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faden/moden stegt: a. Eget nr................ b. Næemeste i

 FORÆ

N*~ TeuZ^wk fø&uu» Seside

1
1U.
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

% /??3 £is^Thcm e

bø:
Navn fodt Seside

"Perni tie. JEes irretr " ■
£ cj4 hr Ufr

1 •

KøhJm«*. 13. lo. m43 . iCåIu. .
. 1, i

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

LDRE

N*” WeL
Se side

V 
“« 11.i. Hit**» r<

1SKAB
fodt død Seside

$e.i? KjcerJ y

RN
Navn fodt Se side

0
A Cfoc-rcp

alc»af • Martin f-?çnry ~7~h_o m- js e n. /<ya.r,
' S> e^ C Lc >-t <2 , ~Fs^e^ $ t?

<2Tote-CM^rt t-h*. Nute en,? '/qJQZSb. r(e.r& .



95 ... «JlU&aZu . Q»î<
Fulde navn

r.Fødselsdag, år og sted 3 • 1 • 1 ' rfotuiJL kûhà.
Dåbsdag og kirke IX «H . . KWv •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling ,Ç*|A^p^a fftelBtF •
Uf » f

Døds- og begravelsesdag, &r og sted

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

FORÆLDRE

N»™ Se side Navn Se side

«M4* I.JT. født H .6 • 1 1 < død rr.
ÆGTESKAB

Dag og är Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



ZCama 96

Fulde navn *

FødieUd»»,4rogrted , lO. HHS. ' ”|jCillL.

D4b*ugogkirke |»o. 1 • HH $. ' 3l>3‘H6). S»Um«4

Skolegang og uddannelse H .
f • 9 T

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*« Se side N*™ ßctto. 1’kW * Se side

Ir w» h.r.hw«“- ff.r
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side •Navn født Se side



97 LawJUmwm . U - 8 •

Fulde navn *

V fj
FødMbd«c,lr<V.ted 30.>f . ISTl. KlirføM'KlU/N'

DM-Mogkiri« lé.S . 13 fl, X^UA^euvk KbJu .
1 «

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 Svtøldt JUmMMA Se side N«« iWfc. ilsUl ' Seside

«« iXhij.« ni. “» I3.C. h I3.død 1=
1

• 5*
1

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fedt død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



«AielsuXWdL.Q..... 8 ... 98

FuMenam „/XsjUb )4ttU» *
FKtaebdac.irocated 2^ . J . H Ä . -^öbluJuU*.

IMtariMocUAe |J. ÎtÜV«tlu4t^4 £tc4lÀÙju.
r 9

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*™ Hstø ■ Se side "”“iwvilÙ Attesta SeUMqi Se side

1.4. '•* q.u
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se side

-



99 I’IäC&L» Q* 8...»

Fulde navn PfofoX •

Fødsebdag, årogited 1Î. *f . H

Dåbsdag og kirke .$ . H Hf .
1 u

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N*« Jhuå Itasi • Seside

0 
Mt 1^.3. Hil død 1.4.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

JaX-lKf. ___________________

l

bø:c

Navn født Se side

ifju^LU«

■% W.

KamIu. '

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

LDRE

N,vn ÎtmCiÀ IvvgUaa, SqUUmA Seside

0
dBd r.«.

S SKAB
i født død Se side

RN
Navn født Se side



□eh* Htfcl... Q . !... wo

Fulde navn Wfe JtldUvU HvUi ‘

FødMbdag.lroftted ll/t JVArtJl «ôkltyVt*» ♦
1

Dåbsdag og kirke .

Sidegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn .Jtadt H»Ul * Se side N,vn jUuUxe. » Seside

\l
“*1^.3.15X1dBd i 1.6. “‘Adl • Hil.døa 1.4.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted 1 Navn født død Se side

- <

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



101 ßdWk « Q.S •

Fulde navn *

Fødselsdag, år og sted H . Ç. lC)4tøu|lA4fM

Dåkada« Og kirke

9 1 0
Skolegang og uddannelse JftlllIMfe .'

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

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

foræ:
N»™ ÄäMt4X Û«mUa4 mu*> Se side

“‘Xjl.S. 1HI X1
ILL
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

Jæryw

——

Éf ’ Ê A A *- •f ttl"

< fi
C (F BØ]

Navn født Se side

fctalUry

»

L____________________ UuuJfHL
vikl >Ks*4mm. 1(4« iHl

ø r
•

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

LDRE

n»>> JKma Rufol * Seside

W‘ ll«^L. Hil.«“ I.-l.
1SKAB

født død Se side

JkJtå ir. bty

5.«.. 1 *j is.i.lMh
«JL b.tf Hl6 •

RN
Navn født Se side

-åLfiiaaAUktJiÅteSål
V

. 4 »

•



TkftWttø » Q * 8 « 102

nddenm ^VwC ^Ät*W *

F^faUatkArffM«! 10 - 6 *ftM • KtfaJI&fN ' f|{2

_____

u*"
mhdageck». 2^ .î. HHf • Kuijbu.Xk|tMi. 3s.$• M62.&tawi

Skolegang og~uddannelse UMtV

Beskjeftigelse, stilling

J

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N,vn tbvnJUL ûudtotfàb*» Se ride N,vn |4tr(U * Se side

Ini<£ ix “• U.|. Hil.dBd Ix.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se ride

J*/
Z^o^ore ^alrtorff 2%/ M5

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

T



103 ....

Fride navn ßtZto. ICMMUM» ^U/VÜ. fViZ.

Facbebdag, Ar ogated If. X * 1^ Cf .
i/i ■IMiadag og kirke J , l^ff. MX* ÀvtÀuft/.« KW^mAgU/W

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE .

Se side
N«™ JhlMA-Zlù

Seside

f«»« IÆ
Æ&TESKÂB

Dag og Ar Sted T Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



CLiÀsImu. £mml...» Q. 8 ► 104

TUdeoavn JttUW ffwA®. <

F^taeMM.ârogrted i|3 A«Jt l+û^W A. . «S. A '
1

Dåbsdag og larke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ Zaum Cavsä. • Seside N*ra ftfow KaMCu* Hvkl • Seside

HIA dBd jr.i. f«* IH-h • Hlé* ir.9.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fedt død Seside

1-7- ?
tf > •

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

A n r**-.“ Méirt*- Coirci, ?
A L 'Pe.itj' (Le>é ra

~Th toctc r e. Lo u 'i 5 £
%V97-i

i



105 Uv

Fuld« o.«» leZut Xouù &pùto. •

Fxtoetakc.teogMd It.3 . MC W'OWClM . fVtVMM.l*'***0* • -S . X ‘
tf

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

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

FORÆLDRE

Navn steuM Coixs, « Se nde N.» ÎÜV* * Seside

f»d' îf. H • R Î fa* 1.1. «• K.to. wC*-« ÏA
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

Su



'w <9*1. 106

Fulde naw 4ÔVJl ÆqUUU ‘

Fødselsdag, år og sted |$\ | . H 5*0 *

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Nm XovM Séwø&dl CevU, Se ride N«m XgH&btf Htfol * Se ride

“* lr,4.hl6 <w M. IS *4.dad ff.<L
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride



107 JhøJe, fiwi*. . G.î.
Fulde navn «OVIOL •

Fødselsdag, år og ated » 1 & »

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Besfaeftigdse, stilling

Døda- og begravelsesdag, år og ated

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

FORÆLDRE

Nava XotMA Z&U/tad. éolAQ. •
Seside N»a ktUl» ‘ . Se side

“«xr. h • 1.1. «*“ lf.lo 1.1.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn lødt død Seside

BØRN
> Navn født Se side Navn lødt Se side



Æilos

Fulde navn jAtiMjlA •
0

F«bd>dag,årogned XS ./O . . C|uM*4<m£ ‘ >
c tf i

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 side
N*™ «Attali <AaCalw*ci^tAts^e’id'

IM.** 24.11. IUÿ. I. lo. V
b*K'ILIU4.M OT. fe.

ÆGTESKAB
Dag og Ar | Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Mdenavn Hvfol ■

1
Fwtaebdag.krog.ted !#.£. Sftftdt&t&wb SwVi^A '

Dkbedag og kirke 1$ » % Kø»/*** • lCeS.Mél •
d ®

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse» stilling

Døds- og begravelsesdag» Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn Gtt. Hølsl * Se side Navn litkqUk C"ft , S^AMfCoSUsifM

l£ £ HXl.d«* ff.ll.
0 ’ • 

<■»!» 3»6 * Mai O.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

13.1J%1 A Ye

BØRN
» Navn født Se side Navn født Seside

(S&MShMt. SJoMpa. 

-M4- lf.7J|CirJrnr

a é
r ”

Stamme.' He>L&t- ?



..Xiio
Mi“m SÄAÄM^U- HtUt *

flj • o
Fadwbdac, âr ogjled 3fl. £ > « VUMO ♦

“■—«*“*« M. Kàfeu.Kdbf^.lW.HO.
(J

Skolegang og uddannelse

Beskaftigebe, stilling

Døda- og begravelsesdag» Ar og sted

Placering i faden/moden slagt: a. Eget nr................ b. Nermeste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

«*" ÔCk hWU • Se ride n*™ AùupUlC «A • S4a*fé»
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Fulde navn |4v4U» ’

Fødselsdag, år og »ted .

Dåbsdag og kirke . )| , tylft t JCÎAfelU*

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Npvn ött HøUt « Se side Na™ &U|4Àlt C.4 • S^tMvpC-Sk**|fc4r

/f. r. 3L.JL
0 1 

w* 3.A' Hil «w . ff.U.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side
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RØRN
Navn født Se side Navn født Seside
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“'*’*« oc kirte Io. f. H W • 6|m4^04UuC . '
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Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, ir og sted

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

FORÆLDRE

n««> ulk ' Seside N«mZd/a Ao^UmaSt røta/y * Se side

«<At.ld.Hr/ .d»d I-II.
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Fulde navn QjtdL dlk^Ak Mvtsl JH^CmIvh!» ‘
À J

Fødselsdag, år og sted 3* C* *
dJT"’

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 TUM Al^Uf l'MU *
Se side N*ra &U Se ride

født 2b do- 19 X/tdød ir. a
V

31»? « Hlf død ff dl-
ÆGTESKAB
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Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted • Y • * £c4lCubff *
CdT

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..........................................................v.................. Nr................

FORÆLDRE

N*™ I^m.4. HvW ' Seside Na™ ßtsMÖK dU ta Cuakwt s® "de

**** JT.JJ. |<)2^død ŒT./3.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side
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Navn født Seside Navn fedt Se side
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Fulde navn ICmaA .

Fød^bdag, irog.ted $.1.1 A fl. . QMA^0b^»l jStA Sj^VT •
i u 1

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn He(at • Se side N,vn ßUmu fa &A«ta.
□ ...
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s
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Dag og Ar Sted Navn født død Se side
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Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted tø • $ • H • uQuv|vtM * £

Dåladago« kirke Zf.f, • KsM^tSM. i • tø Ï|C^
9 V

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE
Navn Atffe

Se side Navn HtlU ’ Seside
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Dag og Ar Sted Navn født død Se side
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FuHenavn *

FødMWag» dr og rted 3 . |o . H fl*, .

DUWM<«Urk.^.||, iGhku .

0
Skolegang og uddannelse

Beskaeftigelse» stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn ^iii'eÅoa^ Ofeu)
Se side Navn &ua > Se side

f
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Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn fcdt Se side Navn født Se side
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Fulde navn MvW «
Fadtelsdag, drog »ted *

DUndag og kirke ££{. Sl&ff* KvUtfc ‘
g f F Cç lc

Skolegang og uddannelse Åa-Ft-T.

Tb»»lfg»ftignl<u>- »tilling £> Fyi £ <3R, Z*~~

Døds-og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE
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Dødi-off begravelsesdag, år og sted

Haccring j faders/moders slægt: a. Eget nr................ b. Nermeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE
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Fulde navn Kqjum Hekt_____
Fødselsdag, år og sted £

Dåbsdag og kirke 

Skolegang og uddannelse

Beekeftigebe, stilling i £

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Nevn KflUtt IkW Se side
Navn XftHCAV XdUMA ^AXMvftin<

Se side

I. If.født II. L .<>«1 I-n
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Mde“™ îtlAWWMm« IWU«

Frtebd«, <ro..ttd . j . tøfl . ût^ML

Dtt^dMiVHite /X.^, I^SV. iûifeu .
M ?

Skolegangjoguddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds* og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N,vn iGwX Htfcl • Seside Navn JhaVMOL 13auLv Se side
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Fulde navn J»/ KmsK’mvwm________________

Fødselsdag, Ar og sted 11, |t. 13 fl. . JŸfffftt. «
Dåbsdag og kirke « ^i^UAmwvmm lOkki. «M/yu»

Skolegang og uddannelse (f>ho r\ ø rn f I < oj i~ejse.Ctn<* n A

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ JLDRE
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Fulde navn JhdZZjUb

Fødselsdag, Ar og sted 3d • JX • ^6^3 • * ^ft/AdbWU
V 9

Dåbsdag og kirke

Skedegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn * Se side
Navn ßuu'A '

Seside
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Navn fedt Se side Navn fedt Seside


