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SLÆGTSBOGENS UDARBEJDELSE

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

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

Løse blade til supplering kan fås i boghandelen.

Anna Elise Møldrup Folmer Pedersen



HJÆLPEMIDLER TIL FREMSKAFFELSE AF SLÆGTENS DATA 
OG ANDRE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER

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



fald 1791 — 1890, til Personalhistorisk Tidsskrifts årlige dødsfaldsfortegnelser (indtil 
1923) °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, ï85O, 1855, i860, 1870, 1880 og 1890, 
desuden for København 1885. De senere folketællingslister er endnu ikke tilgænge
lige. Der foreligger folketællingslister for København og købstæderne (disse er ind
delt efter gader), desuden for amterne, der igen er delt i herreder, og disse igen i 
sogne. Når man kender den søgte persons fødesogn, står man sig ved at undersøge 
i Traps Danmark, hvilket herred sognet hører til, da folketællingslisterne er samlet 
herredsvis. Folketællingen fra 1787 giver oplysninger om personernes fulde navn, 
stilling i husstanden, alder, ægteskabelige stilling, embede el. lign., antal børn; 
fra 1845 kommer den vigtige tilføjelse om personernes fødested. I landsarkiverne 
er slægtsforskerens vigtigste kilde kirkebøgerne, der kan findes tilbage til c. 1650. 
De giver oplysninger om de kirkelige handlingers udførelse, og de ældre kirkebøger 
anfører derfor oftest kun dåbs- (ikke fødsels-) og begravelses- (ikke døds-) dag. En 
del kirkebøger er gået tabt i tidens løb; for enkelte sådannes vedkommende er 
oplysninger bevarede i de forskellige alfabetisk ordnede kirkebogsuddrag, der findes 
i Rigsarkivet og landsarkiverne, og som det også kan være praktisk at benytte selv 
i tilfælde, hvor kirkebogen er bevaret. Endelig kan der eventuelt findes oplysninger 
i de forskellige rådstuearkiver, der bl. a. indeholder borgerskabsprotokoller og 
lavenes arkiver. — Der er i denne fremstilling kun taget hensyn til det mest almin
delige materiale af den uhyre mængde stof, som vore arkiver ligger inde med. 
Det skal yderligere blot nævnes, at Rigsarkivet besidder alle centralsstyrelsens 
arkivalier: Danske Kancellis, Tyske Kancellis, hærens og flådens og mange andre



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

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

For den, der ønsker at drive mere omfattende personalhistoriske undersøgelser, 
foreligger en udmærket vejledning i Albert Fabritius og Harald Hatt: Haandbog 
i Slægtsforskning 1943.
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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 jty . | X • M $ ty • 4tAvK AAHV '

Dåbsdag og kirke /O • ty . A , ifôj&U *
Beskseftigdse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn 0^ (SCmM Se side
Navn «Affø. >

Se side
•

Mt 14* Id • Hlfdad X.K Mt l^i^l <M r.ir.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

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.



ZmK Sta*Jwamw*/

Fulde navn '

Fed^dM.årog.ted 3/.fl . |^, • f^ÛÂÜÛtZ .

IMlndagogkHe X}.9> ^*4MMMC^*4A . W. 1 • MS favMlU 1' XxaÅx
' 9 f

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ kaj
Seside Navn Se side

fedt 3. n* HIS’ «w I. a». /f.t. 1911 <w 1-21

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn lødt død Se side

*

BØRN
Navn lødt Se side 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.



Utu JffWM AtaWVWMMU» â-8 .3

FuMen.vn fl*M ^M*MU4W *

Fedwtodag, årogited Xô.f. •
D41«Ug og kirke XI» 5- H ÎO « Si. J)|6*lAw» lÛJll/RaM&M '

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag* Ar og >ted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ K&I &UA Se side Navn ltfeOfe) Se side

ff

«»lu« i^/r « 1.11. fr* lS.%. lUl.« r.M.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn fisdt 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.



Fødselsdag, år og sted »II» 1 H i *
DUadagocHrke /&.IW3« >5kjWlÙ*KuJ&U‘

* j
Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faden/moden stegt: a. Eget nr..................... b. Nærmeste slægtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE Ä

Nm 2uk JiwM
Se side Navn IsXtMte) Se side

fedt 2. lû. H<« I.M. fedtå/.^.H/^. M IT-2S,
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

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.



FuMenatn •

Fødselsdag, *r og sted Pf • 3 • 1^ ^fS •

whjo,^ |$, J. HH. SfefWuM4 fløJu.

d ?

Besfaeftigeise, stilling v

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside

—
Navn røftøkAi Iclwu*) Se side

i.a ** X14. Rl| <«2 £.21.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født 1 død Se side

i

BØRN
Navn født Se side 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 •

Fødselsdag, Ar og sted J. . 1^*9 •

D*ba<facotkMe A).!». I^*t^ . ShjMUM^ KôJU.'
tf tf

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE ä

n,to &MÀ Sm*
Se side w.™ Seside

«t AJd. <“ l.u. «•* US}. dod j

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

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.



Swdt JeiâAwuu. ff. S. 7

Fulde »avn 6**» •

Fad^Mag.årog.ted H . 3-i^^S. SwftH«*} <

DåUdagogldrke <{{ . 4*^^ KmV>
' H ’ * *

B-knftigebe, .tilling JUJhMK {«lol.tuj.) tytf.

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

l N*™ HcJbrt^ j^OAVQaW Se ride Navn Befal Se ride

« 0
“* li.io.Hor** I. la. “‘30.^.1011. *■* 145.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Seride Navn født Se ride

iSlUi i£su4l (J r h t
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LEVNEDSLØB

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



ÖHa LAtøvtøAM. UL 8 » 8

Fuldenmn. ^<4

Frf-bdM.Vogrted ^. ||. S«rt*Kû*d. [ft
iCiUfø-,

uUlNh.DU-dwcHrke g.|. |<) ft. $&. Kä/u . S^Ho^-KølUvill

Beskæftigelse, stilling ”

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn S<|ta4 IsUamim). Se ride w«™ fioftvC Se ride

» u«t Aÿ./o. ho? <« • v I.M, w» død I. it
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side ' Navn født Se side

^fÅ ßfjri/1^* al U.S. ( ■<!*/*< AX ££XftnaaJbagteJtj|r /Ja.
II J >

1 »
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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.



<9.8. 9

FuHenavn JImM/LCjvflQ/MMJ) fik IMMA^

F.d^talM.irot.ted rU-A^f.L1
IMs.Mi-dMogkiri« J, Hfo.SI. J^'Àe^eÀ /uå4u. $W*Het4-Xø4*®.tM.

Beskæftigelse, sdlling *

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N.vn H»/»««! Seside w«« Se ride

9 ()
w» i^.io. h® f" 1.3. “* 3ö»7. Hty.«« 1.3.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født 1 Se side Navn født Se side

il, S Hur^
1 1 •

i)—l
II
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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.



Fuldejiavn Shw SabUfe •

Fødselsdag, år og sted <3.6. hi? - fofaJktoM '
Dåbsdag og kirke £ . . I Xfl »

Beskeftigelse, stilling

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Se side N.™ JkwM. Hchn dj. TeXJ&u*> Seside

1.33.
9

Mt 11.2.1^0$. død s. 33.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

la f. Hty CssUfo*.r* i
L * r KJ. MM.

• 1
4^ea*b>l

J JB A * *
Itt.M lt|l 

î.|o.
mr rvC.

% froArilMfejtHAååfel_____________t 1 i BØRN
Navn rødt Se side Navn født Seside

fyi.nfy N.ft,
alunt.Sl.



11

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 dl vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



Fulde navn

Fødselsdag, år og sted i « « H 3*fr • Køtut'C—w •

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling ’

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn ImmZ Se side Navn Hetet JSUtSUJ « Se aide

C 0 9
/X-H.IS8I .<« 11. tf. 1.33

3 
r-dt IJ.l. I.J3

ÆGTESKAB



12

LEVNEDSLØB

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



fleaAuet t ^12

Fulde navn *

><FWbebd>c,ArotMd 3. | . K/fa*JkO/f*J '
Dåbsdag og kirke

B«brfH1elK,nilling JU»lMw(ta] Sf»fC
44 J

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slsegt: a. Eget nr..................... b. Nsermeste slssgtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

N«™ StovvU*/ Se side N«™ Uchna Se side

fadt X).!! > I9t|fad 1.33 født 18«4L • 19#^^ Ol.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



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.



Kilde iun> ^"O^UtxZ 40UZ0UM *

F^edxfaC.trofMed $. rCiiUJkdØM '

DIWMOckiricelf. f. HHI. XaJJu • /CfapWft « 3 >H . H $T. fôlfe.
* f 0 V d 0

Babdk^etilliiw K$<. «4. . .

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ åpvL <UfoUC '7«vlaw •
Se side N«™ jvåtKiL^* Se side

«t u.r. hh.o- 1.34 « v ’ »Mt 2#.io. <m Mt

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

l/.f I<tyx w Ê • 1 fajL 'îù.- IL* rç.1- IrøJT —i t _

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



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

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.



JhfoiK | Q. 8. 14

Fukte navn ^ZZm fe 4®VjU<M '

F«feeM^.4rog«ed HJ. iOftfevllOW ‘ f

iMi»fa>o(kM» JU- 3JM*. ^umIcLm XxÅkt. KvCtaÅ&w • Km/iaai.X.S.

B«tafti«ete, »tillin« '

Dødsdag» Ar og sted

Begravdsesdag^ Ar og sted

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

Ä FORÆLDRE

N*ra QbJL îttrtûa^OuAw Se side Navn føuftjJvC. StaKjuv* htftna 1 Se side

1.3,
.. " 4 Q \

**&¥.!». MIA <“
•

1.3».
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fodt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fodt Se side



15

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.



ilMMdenavn SvVk

F«tatafafcåro,rt*d ^.5« HHî . XøU*&av*> • I/tmS

o«»«*«**«» âl.l/. Mt.
Boteftigriae, Hülm,

0 ' i
Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

ä FORÆLDRE

N.» * Se ride N«™ )GmW Zø£ . SimHpM* MAMAI* 1 .Se ride

Mt /r.f, I.3t «rit dri 1.11.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn fedt død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



16

LEVNEDSLØB

Kronologisk levnedsbeskrivelse omfattende: skiftende opholdssteder, skolegange 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.



Àh»<W JKfrføv.Q» 8 -16

Fukte nam BtZtøØb

Fadaetedag, Ir og ated IJ,.|O« 193F, ôuÀv

DAbedag og Hike

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Degrevelscideg, Ar og sted

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

FORÆ
Navn Ijtfajlft, JUHA» JltottU» *

Seside

fodt 16« X • II • 400 l.K

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

—

BØj
Navn født Se side

HMSJ 
irv.lAfl

JUéL 
Jlîfe,

V

følfflb • ^4 • S • •

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

LDRE

Seside

fedt død I.«
ÎSKAB

født død Se side

RN
Navn fedt Se side



17.......................... i

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 a. 1.) samt evt. portrætter.



ItMU. JWùa .Cj.î.17*•

Fulde navn NtøU| Jhøftfe

W Q
Fødselsdag, Ar og sted JLl • * fcl » S. •

Dåbsdag 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

Navn ^UOAU. c(tØ JhetUa '
Seside N,vn d/tlbj Seside

I.3S
0

født død 1.38!.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



18

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.



• ?48
• fy I/ ff

lUdenavn '

V 1 Æ .
Fød«l»d^,irog.ted 3,^ . U . $. Jl .
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N,vn HokaUL Jbifrtai k Se side N«n ^uU«M4|MAU Se side
l / 

«» to 14. ta I.Jf.
ÆGTESKAB J

Dag og år Sted Navn født død Se side

«

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side

•



19

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.



FuMenavn JlWttøU '
Q 1 X

F.dKbdM.ârofMd XC.|O •

DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N,vn HoaûlA Alfa*» JhÅttl i8**“« Se side

r.w.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Seside



20

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 Jhøtfa, *

Fedielefog, År o, rted Xy»f. H 3 tf, • S • <A •

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Se side
N.™ Zyicm •

Se side

Ç a 1 Q

. 11 ‘d* I.V fodt |S. /^I^.død I.4o.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

ß«»WMLL Jhta* IH. h.MM

BØRN
Navn født Se ride Navn (ødt Se ride

as.i.tøl fir



21

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

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 «S^OMW «AUøVVtZ JhotttA» •

F.fcririM.åro,^ |0 ,. |W1. 1LS.JL

DAbodag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Na™ TWj Jhoftu 1 Se side N‘~ Seside

d . , 1 «
I.»fe “» 3./o. hi^. <« ir. *o.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side 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 tickte 
kilder til vedkommendes historie (f. eks. omtale ved udnævnelser, nekrolog o. 1.) samt evt. portrætter.



1, 8 . 23

FuMe“v” Jhött*.
F«feebd»g, år ogittd 1^. % . • JmHI ‘lt .S .A '

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

IMadab «rotated X0.$. . /ClÅSVl . ‘ ti ‘ S ‘ vÄ *

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Se side Navn ZftOÙfe . Se ride

«»13,1. 19lt.« v lE.tø.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Ntfvn fodt Seside Navn fiait Se ride



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.



J^nzuul âiÀmt

Fulde <umi XoftrfMNU (B?tAvh4 Jkø^U «

F.dKWw.teocMd il 9 « IM1. "S* «A '

Dåbsdag 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,to (fyiAwi q, Jhfrtta * Se side Nan Seside

fl
«* tø. il. HaJ.<« tt .Hl

0 
fedt 3 a. hll.tfed I.Hl.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

lød. ItU I(amm ßalba

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

-



25

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.



Jtatta,... G.8,25

Fuldenm IGÀm (fftÅttA .

F.dKUM.lrot.ted |^, tC « Cjwitlhjl . . S . vô ‘

Dåbsdag og kirke

Rrskspftigrise, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Nan> «AtXuw» JhotUa ' Se aide Navn Wil Seside

1 4
«MMl. IHI.« Œ3i.

V

Mt 3ø l.*l.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



26

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.



ßtZtaun* ...5*.826

Fold«»™ 4vnaJUL S&Åtal. føteton *

F^eWag,årogned " îl . 5. JL .
Dåbedag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ SotH ßtÄhvn ' Se ride Seride

»t 3.r. H13. <m . «‘114. r.u
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn (ødt død Se ride

BØRN
Navn født Seside Navn. født Se ride



27

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

F«ta*dM,»rotrted . I55T. fy . S . *A ‘

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag^ år og sted

Begravelsesdag^ år og sted.

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

FORÆLDRE

N.™ SodK ßtZlcwv Seside N.™ 14)4*0, JhsM åe side

Mt 3. f. H X3.M 2. Hl.
- , * ' < ’ 1 

«* it C. Hl/*“ I.*!

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fedt død Se side

BØRN
Navn fedt Seside Navn fedt Seside



28

LEVNEDSLØB

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



It, Aøftu . (2 »2 * 28

FuMenavn JqA&C Støl yM^M^ AftttlA •
y U t\

FadKMM.trocated . H f J , QifUt < JøWfc .U . S • J» *
d

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stating

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N,vn ÖM»* J Jhstta Seside N*ra ftmUte. JhåAuu b Seside

w« r. i. Œ.M
t

Mt 3 . H 19. dad 1.13.
ÆGTESKAB

Dagogår Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn 1 født Seside



29

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.



VlJtAJt, (3.8.29

Fulde“«™ fåtAL •

F«Uebd*<, år og «ted |^.6 • 1131 . fôttaKâU/W '

DAbadag og kirke

Bobeftirbe.Milliiw .
V U

Dødadag, Ar og sted

Begravdaeadag, Ar og ated

Placering i fààenfonoàen alacgt: a. Eget nr...................... b. Naermeate slagtning.................................................................... Nr......................

FORÆLDRE

n.«> Y^eaa •
Seside

Navn Jhvaa €aMw* ^Cahvuw
• Se aide

I.w. Mt g.6. l1o6.død

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se aide

BØRN
Navn født Se aide Navn født Se aide



30

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.



UA4VWM» IM€U. M » S (..... 30

Fulde navn *

Fødselsdag, Ar og sted | « % • | '

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

N*™ QtA^ Vkøu Seside N,TO JhvMK føJlUwu 1 Seside

0 <
“• Af.V Knft«*-» JT< I.w

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Seside Navn født Seside

a



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.



UäAAm J/MiX ♦ ...... 31

Fulde navn SuAtøV ♦

FødKbdafc«rogated . 4« H*f6 • • 'Xw.« t{« S«*A •
• 0 d f

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn * Se side Navn ' Seside

Mt ll.$. Hô5.d«d I.K. født død I.w

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



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.



. (7.8,32

V *
FriKwM,tr<WMd l(. S. IAHÎ. .

• 0

DAbadag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

n*™ VfitLls*) ÄmZ • Seside

«Ht /I <w

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

. W •

BØ]
Navn født Se side

h-S.Jl.

d <

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

LDRE

N.™ JHa/ahma* KassUm*. Seside

fodt død I.M.
«SKAB

fodt død Seside

RN
Navn fodt Seside



33

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.



CMöu ffcd. û • 33

Fulde navn CkjtXo. fflîjt *
Jf. 3. I^lfl. ß|A^4Mp«jU. J&T tytMØpU.S. JI •

el v w
Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders sløgt: a. Eget nr................ b. Nørmeste sløgtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

Navn )ÇmM.4. ‘ Se side N*™ ICreM/wt, Seside

bdt 11'1. <W født død

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

b



34

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 Mvn '

Frtelxfag, ii og ned lO • 4 . Hf| . ’ T J)|VUL Kft, -

s. 2.IO.I5Ä.DåbnUgogHAe 2*/, uAfafe l) fetW <

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag* Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faden/moders sløgt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N,vn ' Seside N*™ ÅtM C&AUVMtAWtW * Se ride

tf V
w« 11.^. 1315. d-d t.f». fodt 3.1* 1312 . d-d

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



35

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.



...35
Fulde navn Xpitøl •

Fwbelidag, år og .ted jtø . 1 • H$V. /Cø(^AAriAM '

DåbaUgogIdrite £. £ . H $T . JUttfeU. iGiUb^CUlW »
V

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted •

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn Zmm* îtw. ’ Se side

bdt I^XI>dad født 3-f. Hilrind I.*

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



36

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 fø* 4 ^6tøft4)£AU .
V

F«bd«Ug, ir og ited II, || , |^
Dib-ugogidrke^, i, Juàkt « Hvi tavtt JfsnJiMi».X1.5.

v c •
BaUtisebe, MÜUng

Dødsdag, år og »ted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*™ ßuJL &UaUm») Seside |jSe side

fcdt ♦•!. HA1> dad r.ø.
~—------------------v

bit I». |%. tøtfldgd 1L.fi
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



37......................................................

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 JmAMA *
Fødselsdag, Ar og sted |. X . 1 6 li* ^AjUA •

DUM.U.ogkirke /l.é. |feA/Ùvfott » «âftÙ '
‘ d

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N»vn GUmSIÛaU ÅtltNMUMØ '
Se side Navn Jhsftk XAJUM BjUmOXd * Se side

f«t R.S-Hiy ir. s. II. Il. Hli. « I. ft.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

►

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

—



38

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 .

Fadadadag, ir og Med tø.S . (^0|4sj|4c *
J ®

DIMmosUA« KAK ‘0 9 f .
Beskæftigelse, stilting ^r/d / £ £ k &

Dødsdag* Ar og sted

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

FORÆLDRE

n*to RtCsl» • Seside N,TO JUal Jkaima. ftvuAaj * Se side

Mt 9Jo. tølo.«“ LU, MLJ1.IUT« UL

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



39

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.



Mai 39

FuHenavn JÜilf WûtU» .

Fødadadag, år og ated |X . $ . 15•
å 9 f

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i iaden/modcrs slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning..........................................  Nr................

FORÆLDRE

Navn /QmmI Seside N«™ ßtamiQA. & Ca Cusåfti Seside

m< IH1 jr.u. i. v
født H.X. H^død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



40

LEVNEDSLØB

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



Fulde n.» tfUføta? ‘

F.d.ebdag.årogred /|.^ v 1^^. føtM&tytW. ^UdOvfetAu • f fok . Itøl.

D*ln<Ug og kirke /£|1. ftrøM JU| *»4øl .#5-l^/J^OR.
' ff 0 o

Bedaftigebe, »tilling ^Si Ci^c

Dødsdag, år og »ted

Begravelsesdag, år og »ted

Placering i faders/modeis slægt: a. Eget nr................ b. Nærmeste »lægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N*™ tuAi*» * Seside
Navn JktKfc VAX«/ k

Seside

3e.6. I5å^o l.lK. “«(fA »19 So dad Ulf.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side »

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



41

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 JoM '
0 0 . 

Fødselsdag, år og sted |^t |q, Q£s^buiV|O •
0 ’ l/*

Dålndagog kirke ftOV fôl/U».
9

Beskæftigelse, stilling S^(A & ë ot 4^7 £ j

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE 

Navn XeU SdOfek QMM*
Se side

ÄNa™ JmMt - JUlk / * Se side

0
“« 6.11. I. /II, 2.11.163o. I.IXI

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

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.



FuWe“vn^ti®qo iwùt H«Q Jhø64i»A •

1

FodKi>d.g, år ogned J5 .H. *• ^€uaJNl .

C Q I
DAbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

n*™ tWy* SvwJt ItøU. • Se side N-~ JleUUs.

im.« U. la. Ml tt-M. r.tø.

ÆGTESKAB
Dag og Ar S«ed Navn fedt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

JL Sit*}«.



43

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.



I4u

Fulde navn NUUxS»

Fødselsdag, Ar og ited il . 6|<AVT»^lc '
d o

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

NavnCtal^. .Vfe ftt/Utf) j Se side Navn JImmmj LfdUtyUfti Se side

-------------- «---------- ----------------a
HL. Il

------- 1 >™n^ Ji
født 1 •! . død ffi.ll.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



44

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.



Kuk 44

Fulden»™ 1$ •

Fødselsdag, år og sted XS • t » Mir «taqtosvdl >

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Se side N,vn iSewiML Aboti • Se side

** lf.r. iMÇi-* 1.1» te* HJodlVh** STI.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død J Se side

-

BØRN
Navn I født ;■ J Seside 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.



Fulden*™ ^VlSÅ ^MfOU (Ja4w»«( JhøUui •
A Ö »  1 0

Fødaeladag, ir og »ted

Dåbsdag 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 * Se side Navn SvttfM ‘ Se side

V 1 9
d»d født død DTlt

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



46

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 /CoU| 4
Fødselsdag, Ar og sted itf ' 1 * l tf j•s. * U.S--Q •

Dåbsdag og ldrke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N.vn JMS»
Seside N.™ Se side

31./o. HH« Ä.H. fod« I1.il’ l1S)*»d K.A/
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn J født død Se ride

BØRN
Navn 1 fød* J Se side Navn født Se ride



47....................

LEVNEDSLØB

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



G&mmw jJMim . 6H.48

Fulde I»« A&M&-
F^beM^årog-ed /I/ . li.Hrt. fy . S. A .
DAbedag og kirke

Beskæftigelse, «tilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Not ItøMs «A*Uu Se side n*™ & tafeln Seside

«*«* yiJ0-I^S7 Î4I.
0

t.u

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



49

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.



JhåliMJhtttuu â »5.49

* V
Fulde navn JhøUlU •

Fødselsdag, år og sted Jtø . H . Î4 • S • *

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N«™ kvMb ItahWL JHsUa > Se side
Navn /t«» kt

Se side

født IX* lO død IT. le.
f

fedt dad tiC.n.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side 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.



<£m. JhøUuu*Û...A. 50

Fulde navn «

Fødselsdag, år og sted fy • £. *A *

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, Ar og sted

Begravelsesdag, Ar og sted

Placering i føders/moders slægt: j[a. Eget nr................ b. Nærmeste slagtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N‘ra fon 44 Ncfofc ' Se side N‘™ StalUj . Se ride

Mt /i. /O ‘/S4fd«l ar.ic. V
født død HLji

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side 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.



CtaaMk 51

Fulde navn KiwWti *

Fedrebdag.àrog.ted . | . ßff, *

Dät-dagog kirke |>| % j SfcmAøVtA '

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

Placering i føders/moden slægt ^a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N*™ Iføt $W» Yabmiv* Seside. n*"> AmiIKl JCkmm * Se ride

«* 13.C. 1515. «w S-to, Mtlfc.1.1515. <*«i fllJe.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se side

s



52

LEVNEDSLØB

t

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 <A*Uft< .
Fødselsdag, &r og sted

Dåbsdag og kirke

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Se side , Navn lilwiXmdta) * Se side

tø.f dBd ar.tt 7
født L S* 1^*10 død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side



53 l.»

Fulde navn 3.$. l$fX Xs^CmAmM f

Fadwbdag, årogated ïûimilA,

Dåbsdag og kirke |J . J. I^Ôl. HftsCøCfe

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Na™ Jom Swa Ï’UohIi KUmwn . Se side
Navn ZdMMW .

Seside

u

«t 13.6-hitdBd I.w, fedt |. HI4,død SS Jo.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

bø;rn
Navn født Se side Navn født Se side

-



Fulde navn ^«UiMSltlW^UJUtW •

Fedselxlag, år ogited 154^, K*^C •

Dålødag og kirke |S.I1>H4Y. IC&f*. /Okke. .
•

Beskæftigelse, stilling

Dødsdag, år og sted

Begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn 5on*> ]cmm élkUt InJaAW. Se side n»v° åaeasislats &U- Hm* l^e side

0 
fedtlog. I,»to. død I.Ä.

1
«** If.ll.Wfø død l.»C.

ÆGTEStKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side'

BØRN
Navn født .Seside Navn født Se side



55 > > j J

Fulde navn Sfiw Jtøttlk XtfHStC
u 

Fødselsdag, 4r og sted 1$. f. HO . lG)i<«lAa*W .

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

N,vn formåa Se side Navn XucsUia Seside

Q 
født ty./Q-ltyS^dod

♦ - ’• 0 9
bdtl.l.lfåf. død tt.11.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØ'RN
Navn født Se side Navn født Se side



.................................../loyy*«.. ̂ z^.56

Fulde navn ItøUU •

II

Fødselsdag, år og sted £$, ty« /fôf. .

DUadag ogkirte ty ,9 . So^td, XmÅa. .
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn . Seside Navn jcåA. 7atH|A4 . Se aide

fr* 3.9. I. u.
* uv

I.W.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



57 Xmu Zj« j«

Fulde navn IbpjK, .
1 1

FedKWM.4rog.ted JkJuH .
1

Dåb«lM og kirke Jf.j . Sk&dL> .

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ LDRE

N*™ Uf»«, Hø^C. . Se side Na™ JtAk Seside

w‘ M.iWe.« n.irt
ff 9 (

Ml •d'd
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



Bø Z?. 5. 58

Fulde navn ß 0 4^ *

Fødselsdag, år og sted Koltet AARl *

IMbada, o, Uike jLVHfti. IfcUlfflMlIc KøJk. KflL

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N,vn J4 «Ae^cm Se side Navn Se side

«rf» Pl.f. <w I« Mt 5. 1 . død I.W.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



59 G.9
Fulde navn ((WM '

Fødselsdag, år og sted |f. £ l^êê . K^at.

Dåbsdag og kirke KmJU, 
i

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE
. < Cv

Navn «Ssvtw ft** Se side Navn 3*^ ßlMNNghM» XMdUKMM J Se side

0
Zt.H • Wkdød I.«. f

«‘lî.ll. l$»fôd0d ITM“.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født , Se ride



HclU GJi.......... 60

Fulde navn •

Fødselsdag, år og .ted 3o . || . ftoåCM^am* •

Dåbsdag og kirke iQlfeu •

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 JtnUa Js<t • Se side Navn . ' Se side

d 11
E-?o, S.f. H*f$. død ff4d
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



«i a. .

Fødselsdag, Ar og sted

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

finit

FORÆLDRE

Navn Seside

I tøj

Navn $Umv iOuntK
-------------------------- ------------------------------------------------

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



................................................ . .. 62

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn te Se side

født død fodt død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted ^^^Navn fodt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fodt Se side



63 .. ...........

Fødutafac.lrocated 2ô.*f. H?|. KfrUfcluWh .

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

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

FORÆLDRE

Se side N.n Xuwtv • Seside

V
“‘S.r IM«. Ml V

fod« 3.3.ft <ted It-M.
ÆGTESKAB

Dag og är Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



, û $... 64

lWden.»
1

Fødselsdag, år og sted |1.>( .

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FO RiELfî RE

N*™ <<4ot Ss Uvwfo • Se side Na™ Jk Km* UumdlMå. Se side
----------------- —1--------

f-d« 16. il, W3.<w K Mt Xj .||. HH3. d«i r.*.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



65 ..................................... ................

Fulde navn

Fødselsdag» Ar og sted

DAbsdag og kirke ... «

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds* og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn Seside

født død fedti. død

ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn fedt død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



Fulde navn

FødMbdag, Ar og »ted IQ^CmAaVW •
Dåbsdag og kirke £. £ ($$% 5^4*1 L«U /Ûju. •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Mml. Se side Navn B&uhlUt, JftjUw. Seside

0
fe* 21.3.13*12 n.4e. “■3.8. rw. <“ Œ.tf.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



.1.
Fulde navn .

Fødaebdag, Ar og sted äl • II. K6*|«(d|(Unil *

DUnda« og Hite ||. *| lUfaftW» fôlfe 'Kffc.
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

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

FORÆLDRE

Navn Se side Navn Se side

født død født død

ÆGTESKAB
Dag og är Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



68

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

Navn Se side j

født død

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

bø:
Navn født Se side

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

LDRE

Navn Se æde

født død

:skab
l født død Seside

r

RN
Navn født Se side



69 .....................................................

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, ^tilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Se side Navn Seside

fedt død født død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fedt død Seside

BØRN
Navn fedt Seside Navn fedt Se side



AfoL Jheteftki»«,. Q.Î. 70

Fulde navn I’WiZ Jh*falw|4, ‘
Facbdadag, *r o, «ted If. |() . |^$*| . Qo*|CU^t • JtuMtf '

é n
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

 FORÆLDRE

Seside n«™ HUm* JpuMtJÅsL 4muI\4 Seside

wltJS •l^l1f>dl’d 1.11 • d jr. ii.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se fside

BØRN
VNavn født Seside Navnl " : født Se side



7i Ukhy (p,
Fulde navn || .

v e
Fødselsdag, år og sted 9 ♦ C. *’1 cr
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

FORÆLDRE

Navn Ktà 'Mjtsøvfo |4»Ul • Se »ide Acta Seøide
f

w,3*.?JUtdød Œ.IJ.
7

• <*** J. 15.
ÆGTESKAB

.Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Fulde n.vn (9UUl> '

F«bebd^,4rog.»ed $*J| . Ül&JkM*
DU*b«<*“Ae H.l . . HwUf fôlu

^Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, «tilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

N,ra ÔCm*> Seside

V
to.A.nsi I. /r.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

B0Î
Navn født Se ride

•

u •

L*

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

LDRE

N*’B ftøs ‘ Se ride

født 1^31« I-/r.
i skab

født død Se side

RN
Navn født Se ride



73 htMM»

FuMenavn *

Ftabebdag, år og .ted 11 . ^ . 1 .

DUMtegogHrke X<.^. I$Q . IføfaJt •

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 3®hI ' Se side Navn JhsMMSMk HftMtArtt Jet

Mt IMS. d«i 22./d-H4^. 1.31. Ö ri
1^4. HM •**** I.«,

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride

-



Fulde n.vn •

Mdwfag.arotMed |$ . f. tø ft . .

DAbedag <V kirke

Skolegang og uddannelse

Beskeftigébe, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N«™ dfetliSM tîetawM
Seside N*™ JSmuu Seside

q
«« 113. hij.*1*1 I. ft. fc* IIJI. Hst. <•«• I. ft

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



75
Fulde n»vn fUtfc (JA«/««*? *

Fødselsdag, Ar og sled K i ) CO • «

Dåbsdag og kirke |^€ö . XsUtltS^L ICwJU. •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

FORÆLDRE

N.vn jfah åaAMØ. Se side
n«~ AeUs TthJiu) •

Seside

C. /il. M' ldl< I.M/.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

■v

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



.... jOløtau i G < 76

FuWe Jhtføb.

Fødselsdag, år og sted H 3S «

Dåbsdag og kirke •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget ni ............ Nr..

FORÆLDRE

Navn «i JMhaa Se side
N.vn^e®tX ‘

Se vide

1.3$. . 1 S* ï.3if.

ÆGTESKAB
Dag og år | Sted Navn født død Se side

As i.r.iHå <
F

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

V Hr
•

IT- 51j.



77 Jhû&A, 8 .

fUdenavn XlfluA J^SUa.
FadMlad^lrocMed 2|><S»«A*

Dåbsdag Of 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

N.» McAma Jbitaåa Se side
N.» YUXÅ fttMU *

Se side

I.JS.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

•

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



YùltLJhåtUiw m û J » 78
Folden.™ Yjølq, ^fàflUL «Adolfe •

Fødselsdag, år og jted |( « )0 » I^H6 • Il • S • <

Dåbsdag og kirke

Skolegang og^uddanndse

Beskæftigelse, stilling

Døds» og begravelsesdag, år og^sted

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

FORÆLDRE

N,vn Httwm Jnbtu JhiUix * Se side N.™ • Seside

c* 14.1. hu. « I’W. M» hd8. «*«> I.SÎ.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



Fukten.» JUføl«

Fødselsdag, år og sted |^. II« Ù» S • \A •

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*™ Httal JUhtM Jhpttut. Se side N.vn Seside

todi 1^.1. K lifted I.Sf. w» ir. 7 • d,d I.«
ÆGTESKAB

Dag og år J Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



QgAJUm* .. 80

Fulde navn Cs^JLuM «Jhøføll .

Fadadwhc »ro«.ted . 11 . H!>/. li . S , '

DAtedag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds, og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Seside Nara Hvnwe AttalbJu JsAmsøk Se side

“« ty-H. Hi?" £.34.
u

MM« l.3i.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



81 Jhtøna JheCfoi. G. 8 •

Fulde navn

Fødsebdag, »g ««i | i . 1. ÙtS.vA*

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, är og sted

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

FORÆLDRE

Se side Seside

H.3& Vfedt |0«^ ' idød Ä.K
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn fedt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



îwJt„ JhgfcuJS JL 82

Fukfcn.vn JfosftbjU ‘
Fødaebdag, Ir og ated 3«$. |45*6. fy • S • <A ,

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Se ride Nwm Mttiwa JUrtAUt Jslwta Se ride

l.M. L3C.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride

-



83 JMauJk JlbtUu (3.8.
Fulde navn £• '

Fødselsdag, år og sted 111 £“ V t ty • $ • *
4

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 AfcCtat Xio Jhelta. Seside N,vn Jltø. CtiâMâ, . Seside

Mt Q4. <M 1T.SS,
_ n

født ^»11« 1^31. død s.u.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fodt Se side



Jhàllu , Q ....t... 84

Fulde navn ^^4 / « F. JhftUUl '

F0dMUM.tr «.tod $. JO. ll’S.jß.

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

N,ra Äumu. jQte JhiUifc * Seside N*™ 6*» AeCføuut Seside

“» IM.I91Ç. d-d Ï.3J. M 0SJAL 1151. dBd I.Ä.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Seside Navn født Se side

F0dMUM.tr


t

Fulde navn AøUm »
Fødselsdag» Ar og sted i/ . , f • J • fy . $ , •

DAbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N*™ Søside n»™ Xhs Ac • Seside

født /A 4 • HXf.dod Jr.« la. 19 ja.-“ I.M.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

-



I/ûIUal ...fertil JlkÅl»#Q>286
Fdden»» yKZløUtt, «^tCcMV J

1 f
F«d*eMa*,*ro(rted Xl> h *

0
DAbsdag °t kirke

Skolegang og'uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

<Aé4toi Seside

1- ’ d
«* £i. HM. M u n.

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

BØ]
Navn født Se side

7øwi . Î4.S. Jl «

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

LDRE

Nm AtuMu Jhæu Se side

V
Mt 1.9.1915, Ut

:skab
k født død Se side

RN
Navn født Se side

—

—



87 C&vUcw GmZte... G... 8 •

Fulde navn CbvfttM .
Fødselsdag, Ar og sted 1 i » X ♦ 1 •

Dåbsdag og kirke iCXfojL •
r

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 Se side Navn iSøhk vX'tZsU) > Seside

Mt C. G« 14$^. ded lx</o> Hfo •
► «»dt 2^* V* I.&.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn fedt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Se side



< Q .i 88

Fulde navn

Fodrdrd^, år ogrtcd

DåbKUg og kirke £-6, )46O . )£jVU4W .

Skolegang og uddannelse

Beskjeftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag. Ar og sted

Placering i faders/moden slagt; a. Eget nr................ b. Nærmeste slægtning..............................................................   Nr................

FORÆLDRE

N‘™T<n4%5«4MÅ Jbrtftø. Se side Navn Xiå«. Jhsttwuwk* Seside

f< u
«t M. 1^33* dad I.4I.

------------------------------- 1----------
w. 13.ia .1336fi«* IUI.

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

•



89 JheUou G.l ....

Fuldeo.vn As4lUl .

FadKbdM.*rocned II.ä. R5j . .

V <
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling
s

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Ntvn Seside n.« /Soul Seside

fait <tod I.M. fodtl^»2« H 3 0. død I.li
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



føuuAk<9tuw...ö. X 90

Fulde navn ?RujU *
F.d.bdM.kogMd /g, 3. føta3i<u*> •

DUxksockue 6. S< I3 41« 1'iotCu) Kudu. •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N.„ rîjim Se ride n.« XÀXskw ÔÙa. Äut, HekU Se ride

Q 
•* h. & JMA " J.ir ~ a

«•M 4.^31. ir.fi:

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride



91
Fulde navn fâwN .

Fødselsdag, ir og itod } , fi . f^4(. føtaiaAM *
/ ....

Dikdag og kirke tf, H .

d
Skolegang og uddannelse

Beskjeftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn ÎftoWSM ^4ulO4 * Seside N«™ Jh*U.*>&44 HvUL Se side

0

M‘ fyv Hil. dBd 14. Mt II Hl|. død
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

•



LdL 92.....

Fulde navn *

Fod^bdag, år og .tcd X{. Hdl • ÄUu<» .

IMMwogHrke iCuUU *
0

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*™ ' Seside
Navn SkftlteAfeai

'rvwnw Se side

“• S. Ul$% 1.3«.
f

I.Ss.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



93 Q, 8-

Fulde navn KviSlxM«/
Fødselsdag, år og sted i£• 6. 1469» Kc>4c*lKdUM . I

Dåbeda,og kirke M.9.1HV 5<><Ù*èd. •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ1

Navn ÇiM* Se side

r
Mt 9. 12. <M IjJWr

ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

BØ
Navn født Se side

Sw«frtø,W.

ate slægtning.................................................................... Nr.....................

LDRE

Navn JKhmL. ^Ic44« . Se side

f«** !•/!• I 111.
1SKAB

født død Se side

RN
Navn født Seside



Mden«v" AmU. Ho&l '
C tZ å

Fadadadag» fe og Med 25. g.Hll. Kd^CMhOnU-

MMwotUrk. . ,

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N.» iCiuU NoUl * Se side N-™ %M»ea ta* JLU CusJm. Se side

Mt . /5X5. <fed r.b. 9
«» H.1J5M. dBd IJ3.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Seside Navn født Seside



95 Aaak..

Fulde navn TCmA O&M*

Fødselsdag, år og sted | j[ . 4 . &H •
Dåbsdag og kirke ££• J. • ^SAA^ |CuJbM •

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds* og begravelsesdag, år og sted

FORÆLDRE

Navn Se side Navn iCsSlSW (XyA. fk*. H*M> '
f

Se side

fedt lo.lv H31- «tod I.li født ty.£. IMi. død
ffjf.

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



..ÛSa....... 96

PuMenavn fatt, HoCU *

PadMbda*, lr og >ted j$0. €U»M4<A|{uAcl

DAbodag og kirke

Skolegang Og

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

Navn HsQ» * Seside

» 0 1
»H.l. H33. « IJC

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

bø:
Navn født Seside

L

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

LDRE

NawKâAMV ÇmX Ct&lifcMM • Se side

9
“» ll.k d-d I. It.

ISKAB
født død Se side

RN
Navn' født Se side



97 Lu« 6L &.

Fulde navn 0^4^ M^ClXi -

Fødselsdag, år og sted J . ||. 1)44 « ftCCftUåAtflM •

Dlb^iag og ldrke 20* H . 1^64 . KiÅ^
«

Skolegang og uddannelse- fo £, Cl C

Beskjeftigelse, stilling \S C g *

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N*« Kai«!. I4«cu> Seside

død I-n.

ÆGTE
Dag og år Sted Navn

bø:
Navn født Se side

u.
JS £ -S

slmgtnîng............................................................................... Nr................

LDRE

N*™ KamwXmuK ÇmmHsÎ^. Seside
• ■ tf ■

“• 3p3.11W. ded M.
iSKAB
i født død Se side

RN
Navn født Se side

MJ2 fZ.'e.Cj tect fz> "f 9



Qtu r 98

FuMenavn OCu SoHM HoW *

Fødselsdag, Ar og sted Ifflf .

DMadxogkhke . H4*l. fôkt. •
V

Skolegang og uddannelse C< & l<t 'é. f /"“/ & r~i. Ol /< £3 /

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

ifevn Kømrf NsQ * Se ride Navn Auc Aåma ßmtLi Se ride

Mt4.to.HU KJ«. r.i«
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn' født Se side \rNavnl født Se side '

Mt4.to.HU


99 Xvmul . ({« S.

Fulden.™ JltOMMOl .

Fødselsdag, år og sted (./<>• RO • )Gtt|vkoMh|> •>

Dåbsdag og kirke 3o .Î* I6(H • Külllt *

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 NsvnAM«MM< haaSMa }cC. ßsqC« t Seside

w« \w. tt. 31.
- 9 j—

død I. ft.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



Siyu. (3. S' i oo

Fulde navn AC^OjUA SaMwiAX*
g 9

Fødselsdag, Ar og sted 2 £ lö • ^6^* Uc£mM<LH *
v

IMb«laco«lûke 1^.3. K ^3. HcUuløfc KuJL '

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««» Aatkw Sekm-iH • Se side Navn JkAIc cCb^aaK* Se side

født Jo. IL r.u.
v C

»>* hA. IH7. dBd 1.31.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



101

Fulde navn M YøltøWWU •

FedKbdM.tr og .ted $.(. Rfti. KøfaUtfMM *

Dåbsdag og kirke |L»3» I4C1. l|tV>C*4|to) jC^J^L
Skolegang og uddannelse

ktoÙL Att . Se. XJie
Døds- øg begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn Seside

fodt død fodt død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fodt død Se side

BØRN
Navn fodt Seside Navn fodt Se side

•

FedKbdM.tr


Hs^Ua.QJ.1O2

Fulde navn CmX fW&|i -AoACcf CflfaC

Fadeebdag, år og »ted g. < . |9$J» jCoCoa'ClMM* ’

DUadag og kirke HQ. ß«^$VWl4 KøJ
d

Skolegang og’uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆ

N,vn CanX KjUtvwaa H^wm» Seside
V*

fedt W. lo. I^1Fdad 1TX1
ÆGTE

Dag og år Sted 1 Navn

bø:
Navn født Se side

•

hu.

■luftning Nr... .

LDRE

Navn JhéttuU* Se side

født II • 1 • JL 1 • død r.n.
1SKAB
l født død Se side

RN
Navn født Se side

—



103 Jkcyç

Fulde navn JhftIUu£ ^*^14*** *
fl* 

Fødselsdag, Ar og sted JA • 8 • >S60 « •

Dåbsdag og kirke li-2 •l^6l» ßft^SlfCJldl IGAJU. •
0

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N.™ CsaZ. VaZ^vmSM. Mvjfwui. Seside N»™ &6<AA Jkstø* Seside

&dt ih. io. Kir*’1 n.u. fadt l|.|. 1511. <ted IC. 11
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside

—



.Û» 8.104

Fbldenm joU. KsÅSlldUV |4o(U* .

FedKbdactrcOted |*f ty ((, XolfeftcWM *

DibMfa.^kM. i$.lo !5éé. Aptqoøh &»K. Ifø,
r Q

Skolegang og uddannelse

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faden/moden slagt: a. Eget nr................ b. Nenneste slægtning............................................................................... Nr................

FORÆLDRE

N*” 3cw< H»U . Seside N.» Jf««*, (2*4. Seside

f, f à«•WJ» h35.,<tod 1.14.
--------------------------------------------------------------------------------

f«d‘ 1%. I- h$S.d«d I.K.
ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

—



105 * Q - i *
Fulde navn JRo/IU» QfcûmU •

Fødaeladag, Ar og .led

DAbadag og kirke X« H . H . SfCtuiøiL ^OUt

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ]

Navn Se side

0
It. lu
ÆGTE

Dag og Ar Sted Navn

BØ]
Navn født Se side

bLe

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

LDRE

N«vn 4»VMC -JkcXc. Teufa*) *
Se side

. født-X-ll. USo.d«1 I.»a.
i skab
i født død Se side

RN
Navn født Se side



. G * î 4 06

Fulde navn ÇtivmâJt-,

Fødselsdag, Ar og sted f f $ .

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

N,vn «AsrAs* Ikkvnidi
Søside Nara ]«4k • Seside

m< So.Ih JLSt
F 0

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

A

»



107

Fulde navn JaVMMU *As*4a Astt*.
V

Fødselsdag, år og sted , |<) . .

J
DMndag og kirke JL1. Cjøkfo/l* IwU-

fl o
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*« VftKdw 'AfrUta« Seside ”•«o JUmjl XaSW. Seside

u.ii. I.M. M. Å1II. HW4- 0 IH.
ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



............... ......................................108

Fulde navn

Fødaeladag, Ar og sted

DAbadag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døda- og begravelsesdag, Ar og ated

FORÆLDRE

Navn Seride Navn Se aide

fedt død fladt død

. ÆGTESKAB
Dag og Ar | Sted Navn født 1 død Se aide

BØRN
Navn født Se aide Navn født . Se aide



1Ô9 .C.4m.s4î.am. IuuhJ.

Fulde navn 6m *
Fødselsdag, år og sted 6.*^. H 6^. Kt4^tÅ U^X/«

Dåbedag og kirke . I4) ( ( . ^4^JUU]tøiX XoJtl. •

1 d
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 JKvWifa Zjj-umJ- Se side Navn S«». Sh**U*> Seside

født S. II . fyWåød S. Cl. XX.1.1^*^ IP/-
ÆGTESKAB .

Dag og år J Sted Navn født død Se side

%

BØRN
Navn født Se side Navn fodt Seside



Fulde navn £ CUV) *

VO
FadMbdag.trogrted 2j. 1^6^- tKftuifrd.

Dilndagog kirke 9-l|. £Ui« kftfe&W. H1*IUm<L ’
Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

n"“ TRstvsix X144MW ■
Se ride Navn ØOltøHfe Se side

dl ir. tf. (/ V
«< 2t. 1

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se ride

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se side



Ill............................... ......................

Fulde navn

Fødselsdag, är og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn „ Seside Navn Seside

fodt død (ødt død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn fedt Seside



IM/.. «S.<?. 112

FuMenavn 7^** UoU|- •

0
Fad^dag. Ar og tud Jif . ||.

0
Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskjeftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag. Ar og sted

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

FORÆ

N,v” Swt 1’UcdL. Se «de

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

BØJ
Navn født Seside

alcgtning . Nr.

LDRE

Seside

V

født død

i skab
født død Seside

RN
Navn født Se side



113...................................... ...............

Fulde navn

Fødselsdag, Ar og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag. Ar og sted

Placering i faders/moders singt: a. Eget nr................ b. Nermeste slagtning......................................................... ,................... Nr»,..............

FORÆLDRE

Navn 8« side Navn Søside

født død fodt død

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn fodt død Seside

BØRN
Navn fodt Seside Navn fodt Se side



114

Fulde navn •
n nw

FødwUdag, irogMed •

iMbriM««ida. |ç . Rå?>. HrnldGh/ KiUu.,

Skolegang og uddannelse

Bestaeftigdse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

N*™ Wut^. Seside
N,TO a/^uic, ^Sidtutv

Se side

f
•* ll.H. KHi. « Jtfl. . «» 3.1.1 W. Ï.T».

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

• BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



115-- Skauptr-. - .

Fulde navn CAtMSHm.
1

Fødselsdag, Ar og ated |f.

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, ■♦»«»g

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆ

N«« UriJ».
Se ride

1
“« !*(• l^Hfdad

ÆGTE
Dag og Ar Sted Navn

BØ
Navn, fodt Se ride

w.

> slagtning............................................................................... Nr................

LDRE

N*ra xAcMtAdMU. Se ride

jr.M
SSKAB
i fodt død Se ride

RN
Navn fodt Se ride



jL/n cl ^E>^116

Fulde navn À / M Ä JS < Xc <? 4> ‘Ot /< AV Ö V

Fødselsdag, år og sted O * * ■/ 9 7 &

Dåbsdag og kirke

Skedegang og'uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn j4 ?» r» <’ & Ot^- Seside

Bo, 2
-

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Se side

*

BØRN
Navn født Se aide Navn født Se side



Fulde navn C^> <* C & £ £ j/^Q ^*>A A **■» . b^/ ^JOi ~-
Fødselsdag, år og sted ^2 f

Dåbsdag og kirke 5 9 - 9 * Y 8* *S tf ft ^5 < Æ <—

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, år og sted

FORÆLDRE

Navn T^r rj Se side < Navn **/*>« Se side

født J2o • 3 *^932 død zao

3ve Mt ./&”• 7’/9«5Z«m

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn fodt død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side



. h/on s -./JçrTrikrtyiaSin & $118

Fulde navn ei^r/A * /\//•S’Se^
Fødtebdag, Ar og Ked <2 8"- ZX? - Z^'T’^

DAbodog og kirke -/’V " Ä ~ ^9 ^Si-C T'k.<—
Skolegang og uddannelse

Beriueftigebe, (tilling

Døds-og begra vebesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Se side
Navn Orfe -ffxZ 4^

Se side

5*3 død
z'^t/

Bo$
-ea/

ÆGTESKAB
Dag off Ar Sted Navn født død Seside

BØRN

Navn født Se side Navn født Se ride



119

Fulde navn fC. ^5^ 4/q Xî 4 *5^5 £ &
Fødselsdag, Ar og sted *7 • 7 €f 0

rUlwdng ng Iririr« 7& ** Ö *'.-^"Q, Sf O â ^-/'/^X^C^.

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds-og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

NsvnAd»*/»TÀ7<4»«.àA.
Se side

Navn O Z.0 A/ «».
Seside

født 4^* 7* -Å*3 død
9a^ CL fiait Sf ~ dad

ÆGTESKAB

Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



£m Z/.a..h/..* ZVZ,S***42O

Fulde nava C ( J*{* Ä "£ é C / *2> sS 4?/*L-

Fødselsdag, år og sted Q -* S Qf
Dåbsdag og kirke Sf & J& ^1 f <--
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/ti^L^/î J*.»#bcih t+a Seside
Navn A/!

Seside

Mt £~ 7 - £-3 d«j Mi &■ fr ■ M

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Se side

BØRN
Navn født Se ride Navn født Se ride



Fulde nevn /Vi <Z O &- O Is ~é' € J5 f

Fødselsdag, år og ated >P & - Ç7* - '

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Død«- og begravelsesdag, år og sted

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

FORÆLDRE

Navn Z >*>-> /~/q Se side Navn JS n €. ø *** Se ride

Mt C-SŸàaA v - *2Q 
Bc<j 2. født . død

^?z

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn fadt død Seride

BØRN
Navn født Se a ide Navn. født Se aide



......................................................122

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag. Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn Seside Navn Seside

født død født død

ÆGTESKAB
Dag og år Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Se side

4
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Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, år og sted

Placering 2 faders/moders sløgt: a. Eget nr................ b. Nærmetteriægtning............................................     Nr................

FORÆL0RE

Navn Se ride : Navn Se ride

født død født død

ÆGTESKAB

Dag og år Sted Navn født død 8e ride

BØRN
Navn født Se side Navn født Se ride

•

■



...................................................... 124

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

Placering i faders/moders slægt: a. Eget nr...................... bu NaraMøtotlWning................... .................   Nr.....................

FQRÆBDÜR®

Navn Søside Nav« Se side

født død født død

ÆGTESKAB

Dag off Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside



125......................................................

Fulde navn

Fødselsdag, år og sted

Dåbsdag og kirke

Skolegang og uddannelse

Beskæftigelse, stilling

Døds- og begravelsesdag, Ar og sted

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

FORÆLDRE

Navn 8e side Navn Seside

fedt død født død

ÆGTESKAB
Dag og Ar Sted Navn født død Seside

BØRN
Navn født Se side Navn født Seside


