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Forord
Ønsket om at kende sin slægt, kende den rod, hvoraf man er run

den, kan have forskellige årsager.
Slægtsbevidstheden er vel fortrinsvis knyttet til familier, der

bærer et egentligt slægtsnavn eller blandt slægter, der i gene
rationer har ejet den samme jord.
Slægtsfølelsen er i første række betinget af kærligheden til det
hjem, hvorfra man er udgået, og samhørighedsfølelsen med dem,

man er vokset op sammen med.
Mærker man i hjemmet en kærlighed og samhørighed med den øvrige

familie, og har man så ovenikøbet et navn tilfælles, spirer øn
sket frem om at lære ens forfædre at kende.

Den første spæde begyndelse til en indsamling af slægtshistorisk
materiale blev gjort af vores far. Men da vi aldrig har kendt

hans nærmeste familie, måtte interessen samle sig om mors fami
lie. Her mødte vi en søskendeflok med et ualmindeligt godt sam

menhold, der er blevet grundlagt i et kærligt barndomshjem,hvor

den ældre generation levede sit liv til ende. Slægtsnavnet hav
de de også tilfælles.
Det blev baggrunden for at skrive "Gadekrøniken".
Vi samlede søskendeflokken i Skovgårdsgade i efteråret 1982 og
bad dem fortælle mest muligt af, hvad de erindrede om deres

barndomshjem. Med en båndoptager i baggrunden til at opfatte
den mindste detalje har vi bagefter redigeret det fyldige stof.

Ligeledes ønskede vi et billedmateriale, bl.a. portrætter af de

res forældre og bedsteforældre samt billeder af familiens hjem.

Samtidig er vi gået til de officielle trykte kilder: Kirkebøger
og folketællingslister. Disse findes i originaler på de forskel
lige landsarkiver - i dette tilfælde Viborg - desuden i kopi og

mikrofilm på Rigsarkivet i København. Kirkebogen oplyser om fød
sel, vielse og død og fortæller desuden om faddere og forlovere,

de pågældendes bopæl, vaccinationer og en rubrik til særlige be
mærkninger. Desuden er der bagest i kirkebogen en tilgangs- og

fragangsliste; man forlod ikke sognet uden at meddele præsten
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sit fremtidige opholdssted.
Folketællingslisterne er udelukkende et statistisk materiale
for at kunne skrive befolkningen i mandtal. Den ældste er fra

1769, men her er kun bevaret de sognevise sammentællinger med
befolkningens fordeling på køn og aldersgrupper. Selve grundma
terialet er derimod bevaret for de følgende tællinger: 1787,

1801,

1834,

1840 og derefter tællinger hver 5. eller 10. år.

Den sidste tilgængelige folketælling er fra 1911.
Folketællingslisten giver oplysning om 1. gårdens eller huséts
nr. og familiernes antal,

2. personernes fuj.de navn, 3. perso

nernes stilling i familien,
ler gift,

4. personernes alder,

5. ugift el

6. personernes erhverv. Til sidst en sammentælling

for hele sognet. Efterhånden udvides dette skema og kommer bl.a.

til at indeholde oplysninger om trosbekendelse, tidligere op
holdssted og fødested.

Disse kilder har været grundlaget for de kommenterende stamtav
ler, andre kilder f.eks. lægdsruller, skøde- og panteprotokoller kunne have været brugt og givet et mere nuanceret billede

af slægten, men det må komme i næste udgave.

Det sidste bidrag til slægtshistorien kommer fra kusiner og fæt
re,

som har beskrevet deres liv i korte facts samt leveret bil

leder af dem selv og deres børn og børnebørn.

Her vil vi benytte lejligheden til at rette en tak til de med

lemmer i familien, der har været behjælpelige med at fremskaffe
oplysninger, fotografier og andet kildemateriale.

P.S.
Vi har trykt så mange eksemplarer af Gadekrøniken, så alle Pe

der og Anes børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn kan få et
eksemplar og ekstra til kommende tipoldebørn og tiptipoldebørn.
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Indledning

T re generationer
Den 9. april 1900 blev Peder Pedersen gift med Ane Katrine i
Vivild kirke. Ved deres guldbryllup blev de fotograferet foran
det hus,

som deres søn havde købt til dem, da deres pensionist

liv begyndte. De fik i deres ægteskab 9 børn. De 6 var til ste
de ved guldbrylluppet sammen med deres familie. De 3, der mang
lede var alle døde som spæde, hvad der jo ikke var ualmindeligt
dengang.

Både Peder og Ane Katrine var vokset op på landet. Begge blev
født ind i en stor børneflok, hvor alles arbejdsindsats havde
betydning for familiens opretholdelse, enten ved at arbejde i

hjemmet eller efter endt nødtørftig skolegang at komme ud at
tjene.
For Peder og Ane Katrine blev det, i opdragelsen af deres børn,

en meget vigtig opgave at skaffe dem en god skoleuddannelse.
Herved fik deres børn en mulighed for at vælge. Hvad valgte de
så? Kresten, Anna, Olga og Oda tog til hovedstaden og blev der.

Laila drog til Århus, og kun Ketty forblev i Holstebro. Ingen

af dem arbejdede som deres far og mor ved landbruget.
Få år efter guldbrylluppet - trætte og slidt op efter et langt

liv i arbejde med den vestjyske jord - døde de. I deres bestræ
belser på at skaffe deres børn bedre livsvilkår erfarede de

konsekvensen heraf: De kunne ikke som deres forældre - bedste

forældre - oldeforældre osv. komme på aftægt.

Ved deres guldbryllup kunne de to gamle glæde sig over, hvor
godt det var gået deres børn, og børnebørnene gik det bedre

endnu.

Med baggrund i den skoleuddannelse de havde givet deres børn,
åbnede der sig mulighed for at give børnebørnene en uddannelse,
drenge såvel som piger. Stadig ingen af dem ved landbruget, men

adskillige af dem "i et lille hus på landet".
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Det forløb som Peder og Ane Katrine, deres børn og børnebørn
har tegnet med deres liv er på mange måder typisk for det sam

fund, vi tilhører. Det er historien om landbrugslandet, der
blev industriland, om et opbrud i livsmønstre, der i løbet af

tre generationer omdannede Danmark på så mange måder, således
at de mindste børn på guldbryllupsbilledet liggende på knæ for
an guldbrudeparret, kun kan få noget at vide om deres levevil

kår ved at læse om dem.
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Familienavnet Gade
Chresten Michael Pedersen får i I905 et navnebevis af By- og

herredsfogeden i Holstebro på navnet:

Chresten Michael Pedersen Gade
Hans søn Peder Pedersen får også tilføjet Gade. I kirkebogen

fra Nr. Felding sogn I9OI har Ketty Marie Pouline Pedersen fået
tilføjet Gade. Dette har Paula (Laila) også i Alslev kirkebog.

Pudsigt nok er Kresten i 1904 døbt Kresten Gade Pedersen, altså

Gade som mellemnavn, men i 1905 blev mellemnavnet strøget og
føjet til som efternavn. Anna blev døbt Pedersen Gade, men her

efter falder Pedersen ud og resten af børneflokken - Olga, Oda,

Oluf og Kaj - hedder kun Gade.
Hvorfor nu det?

I 1904 kom en ændring af navneloven, der gav slægter mulighed

for at købe deres slægsnavn tilbage for en ringe betaling - fi
re kroner. En mulighed som vores bedstefar og oldefar ret hur

tigt gjorde brug af.
Blandt bønder har fadernavnet holdt sig som skiftende familie

navn. Chresten Michaels far hed Peder Michaelsen, hvis far igen
hed Michael Pedersen osv.
Ved siden heraf skabtes i stadig stærkere grad et kendingsnavn

af legemlige eller sjælelige ejendommeligheder ved en person,

hans udseende eller tjenesteforhold. En anden stor gruppe af

almuens navne er taget fra landskabs- og stednavne, der oftest
gik i arv i flere slægtled. Størstedelen af Danmarks befolkning

har lige ned til den dag i dag været kendt af sogneboerne under

deres ofte arvede tilnavn, mens fadernavnet var det "officielle"
navn, der kom frem i kirkebogen, i skøde, pante— og retsproto
koller.
Den stadige skiften af efternavne, ovenikøbet ofte enslydende

da man altid opkaldte drengebørn efter farfar og morfar og døt

rene efter mormor og farmor, måtte volde vanskeligheder i et

stadigt mere udviklet samfund. Derfor kom der en lov i 1828 om,
at børa i dåben skal have et fast "familie- eller stamnavn, som

det i fremtiden bør bære". Meningen var altså at gøre "kendings

navne" til officielt slægtsnavn, således som borgerstanden al
lerede havde skaffet sig.
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Men bondestandens seje fastholden ved deres nedarvede skikke
bragte et ganske andet resultat. Den eneste virkelige foran

dring var nemlig, at datternavnet forsvandt for kvindens ved

kommende og blev erstattet med -sennavnet.

Som sagt fik loven ikke den ønskede virkning og i Kultusmini—
steriet traf man den bestemmelse i I856 at det efternavn, man
havde i 1828 skulle være fast slægtsnavn. Nu skulle man lade
sine børn døbe 11 som søn af deres farfar i stedet for deres

far!” Oppositionen var meget kraftig, ikke sjældent døbte man

børnene med to —sennavne, først farens og derefter farfarens,
hvilket Ane Kristensen Hougesen er et bevis på.
Størstedelen af den danske landbefolkning hed nu -sennavne men
der var stadig ikke ro om navnesagen.

Derfor kom navneloven i 1904.
Men hvor havde Chresten Michael Pedersen Gade—navnet fra ?

Ikke fra sin egen familie men fra sin kone Pauline Knudsen, der
var død i 1903« Hendes far hed Knud Olesen Gadet men hans børn

hed alle Knudsen — Ole, Johanne, Peder, Pauline og Jensine.
I kirkebøger og folketællingslister fra Nr. Felding hedder han
skiftevis Knud Gade, Knud Olesen eller Knud Olesen Gade. Han
er født i Humlum sogn, Skodborg herred — nord for Struer. Her

finder vi i kirkebogen i tidsrummet 1803-1814 ni børn, alle
født på en gård ved navn ”Gade” eller ”Gaden”. Forældrene hed

der Ole Gade og Karen Knudsdatter. Ole Gade er snedker og ”Ga

de” er formodentlig udstykket fra en større gård: Gadgård, som
er nævnt i Traps Danmark. Gårdejeren Jens Gadgård og hans kone

er faddere til de fleste af Ole Gades børn.
I folketællingslisterne fra 1787, 1801, 1834 og 1840 står der
Ole Chrestensen, det officielle navn, hans far hed nemlig Chre

sten Madsen.

I kirkebogen fra I763 finder vi, at Ole er døbt Oluf, Chresten
Gades søn, men altså kaldt Ole. I dette tilfælde bruger kirke
bogen altså kendingsnavnet, mens folketællingslisterne anven

der det officielle fadernavn.
Chresten Michael Pedersen tog altså sin svigerfaders kendings-

navn og gav det videre til sine børa og efterkommere. Kan det
tænkes som en taknemmelighed over for Knud Gade, idet han ved

giftermålet med Pauline fik en gård - STAUSHEDE - i tilgift?
Da Knud går på aftægt på gården er Chresten og Pauline gårdfolk
på Staushede.

Erindringer
forsamlet i Skovgårdsgade i efterårsferien

1982 fortalte erindringer om deres barndom

Mor og far mødtes pa Feldingholm. Mor havde forinden været hus

jomfru på Tolstrup, men blev så ansat hos Jacobsen Nybo på Fel-

dingholm hvor far var forkarl. De rejste til Vivild, hvor mor
var fra, for at blive gift den 9.april I900. Som ægtefolk blev
de ansat på Krogsdal som bestyrerpar.

Peder og Ane ca. 19OO
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Bispegården i Alslev ved Varde

Krogsdal var på dette tidspunkt en kartoffelmelsfabrik, som blev
ledet af Søren Nielsen Linde; hans hustru hed Olga Børling. Da

Søren Nielsen Lunde kort efter rejste til Varde fulgte far, mor
og Ketty med. De boede på ”Bispegården” i Alslev. Her blev Laila

født i 1902 og Kresten i 1904.

Mor og Ketty
i I903 i Varde

Fra v: Kresten, Lai
la og Ketty i Varde
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Far og mor vendte tilbage
til Nr. Felding. Men nu
flyttede de ind på fars

barndomshjem STAUSHEDE,
fordi vores bedstemor Pau
line var død året før I903.

Traditionen tro skulle man
opkaldes efter sine bedste
forældre. Kresten er som

ældste søn opkaldt både ef

ter sin farfar og morfar,
der begge hed Chresten. Ket-

Fra v: En ung pige, Ketty, far
med Laila på skødet og mor på
Bispegården

ty er opkaldt efter sin mor

mor KJesten og Laila (som
er døbt Paula) efter Pauli

ne. Olga for

tæller at hun er opkaldt efter fruen på Krogsdal Olga Børling,
som var fadder ved Kettys dåb. Oda mener at hendes navn er om*-

dannet efter Ole Knudsen, Paulines bror. Anna er sikkert opkaldt
efter sin mor Ane som igen har navn efter både farmor og mormor.

Oluf er sikkert en parallel til Ole.

Staushede ca. 1912*. Fra v: Olga, Anna, Kresten,
Laila, Oda og Ketty
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De fleste navne er ændret lidt. Vi mener det skyldes at vores

mor ikke brød sig om de gamle navne. Mor var meget moderae, ja

hun var ”revolutionær" mener Kresten. Hun kom jo ude fra Øst
jylland; det blev anset for finere, f.eks. havde vores mor hul
ler i ørerne til ørenringe og hun røg cigarer! Mor ville gerne

indføre nye skikke. Kresten fortæller at da mor blev gårdmands
kone på Staushede indførte hun "hver sin tallerken" i stedet

for det fælles grødfad. "Det fører lige til fattiggården", sag
de Anes svigerfar Chresten Michael.

Kresten fortæller om gården Staushede at den havde ca. 120 tdr.
land med almindeligt landbrug. Bedstefar (Chresten Michael) hav
de kun 40-50 tdr. land. Men ved Feldingholms udstykning blev

der lagt til Staushede. Ligeledes blev der købt fra Krogsdal,
f.eks. engen med tørvemosen, hvor vi tit kørte ud og gravede

tørv. Da Staushede blev solgt beholdt far engen. Senere blev
den solgt til Niels Stensgård, der har den endnu. Kresten for
tæller om deres legeplads, hvor de spillede bold og pind; den

var indhegnet af popler. Vi havde et kildevæld hvor far lavede
et vandværk. Det var en fantastisk oplevelse for os børn at se
vandet komme op af mekanisk vej. Kresten fortalte også at far

Staushede ca. 1916. Fra v: Anna, Oda foran Ketty,
Olga, Laila og Kresten

byggede nu en længe til.
Far handlede med heste

ligesom sin far og det
krævede en hestestal me
re. Mor havde to piger

til hjælp i huset og far

havde karle til arbejdet
i stald og på mark.
Vi havde en dejlig barn
dom i gode kår - altid
tid til leg. Ketty arran
gerede som den ældste le
gene, Laila fulgte med,

men ofte var legene far

lige - klatren i træer
f.eks. så de små ikke

På besøg hos onkel
Niels i Vivild ca,
I9O8. Fra V: Ketty,
Laila, Kresten,
siddende foran An
na og mor med Ol
ga på skødet

kunne være med. Det var også nok

hensigten fra Kettys side, ud
brød de andre. Olga foranstaltede
et forsøg med Odas hoved i en vand

spand, men hun havde ikke held med

sit forehavende.

Vore forældre var absolut ikke
strenge. Kun når det kneb med sen

getiden. Så sørgede far for, at vi
fik et slag med pibespidsen i pan
den. Det havde vi respekt for. Mor

var så glad for musik og hun spilStaushede ca. I913.
Olga, Kresten, Ketty,
Laila - siddende Oda
og Anna

lede på harmonika. Far tjente nu så

gode penge på hestehandelen at vi

kunne købe et klaver. Vi fik også
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k^averundervisning inde i Holstebro. Far holdt meget af at gå
på Jagt, både på Staushede og senere på Rosvang. Far skød altid

Juleharen. Lidt fiskeri blev det også til. Indendørs var det

kortspil. Far spillede især Lfhombre og whist med naboerne.

Ja, det med kortspil har vi ikke fra fremmede.

Nr. Felding skole ca. 1916. Skolen var 2—klasset, dvs 1.-4. år
gang i 1.klasse og 5«—7» årgang i 2.klasse. Forreste række:
Kresten er nummer 4, Olga nummer 9» Anna nummer 10 fra højre.
I anden række er Laila nummer 5 fra højre og i tredie række er
Ketty nummer 4 fra venstre.

Vi gik i skole i Nr. Felding. Det var ca. en halv times gang
fra Staushede. Men mor var ikke tilfreds: man lærte ikke nok

i den landsbyskole. Ketty forlader Nr. Felding skole og kommer
ud at tjene. Laila kom i mellemskolen i Holstebro på lærer Jen

sens foranledning. Hun skulle dog forinden gå til privatunder
visning hos Louise Christensen, en skomagerdatter, da hun skul

le til en prøve inden hun kunne optages i fjerde mellem. Hun
tog realeksamen og blev derefter ansat ved postvæsenet i Hol

stebro. Anna var også meget dygtig i skolen og tog til Køben

havn efter realeksamen i Holstebro. Her blev hun vikar på kom—

13

komtesse Moltkes pigeskole 1
Øster Søgade og boede hos mo

ster Else, som var stuepige

hos komtessen. Denne sørgede
for at Anna kom til at bo på
Vanførehjemmet, hvorfra hun

fik en kontoruddannelse. Kre
sten kom til Holstebro i bor

gerskolen. Herefter blev han
karl på Rosvang.
Om Annas hånd fortæller Olga
at hun 10 år gammel kvæstede

den ved et fald i nogle mur
brokker hjemme. Hun kom på
sygehuset, men hånden blev ik
ke behandlet ordentligt og der

gik koldbrand i den. Mor var

meget vred og skældte overlæg
gen ud.

Rosvang ca. 1919»
Anna, Oda og Olga

Rosvang. Anna og Oda foran. Olga skimtes
inde ved lysthuset - et yndet legested.
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Da man flyttede fra Staushede til Rosvang omkring 1917 kom alle

undtagen Ketty til at gå i skole i Holstebro. Olga begyndte der
i tredie klasse. Hun fortalte hjemme om de mærkelige navne på

forretningsskiltene fordi hun lagde trykkene på første stavelse:
•barber,

‘salon og •frisørJ

løvrigt kom vi til Holstebro når vi skulle have syet nyt tøj.
Det foregik i Jacobsens manufakturforretning (tante Ingses far).
Senere kom en sypige hjem til os.
Hvorfor mon far og mor solgte Staushede?

Ketty mener at mor aldrig havde befundet sig godt på Staushede.
Hun ville ikke have udsigt til en mødding, hellere se på livet

i byen. Det var nok mor der fik gennemtrumfet at sælge slægts

gården. Vi børn skulle have en bedre skolegang var hendes ar
gument. I fars familie var man meget ked af salget af slægts
gården. Olga fortæller at da onkel Hjorth i sin tid fortalte

sin kone Thora (Peders søster) at hendes barndomshjem var ble
vet solgt da græd hun.
De nye ejere kaldte gården: Gadegård.

Rosvang ca. 1921. Fra v: Moster Anna (mors ældste søster),
Anna, Oda, en kusine, Olga, far, mor. Siddende Kresten med
hunden Roland
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Far var handelsmand mere end landmand, derfor kunne han affinde

sig med en mindre gård, Rosvang. Han kunne stadig handle med
heste og Rosvang lå jo nærmere Holstebro. Her fik vi indlagt

elektrisk lys som de første på egnen. Far var så stolt at ly

set skulle brænde hele natten.
Også på Rosvang havde vi et dejligt familieliv. Mor og far

havde mange gæster. Her blev Krestens og Annas konfirmation
holdt. Mange unge mennesker fandt vejen herud fra Holstebro,
bl.a. Siegfred og Terman. Vi sang og spillede - men sorte sky
er var på vej.

Mens vi boede på Rosvang tjente far godt og kautionerede ofte

for sine venner. Så kom der nedgang. Hestepriserne faldt kata

strofalt og bragte mange på fallittens rand. Far mistede mange
penge og måtte sælge Rosvang. Far

kunne have krævet sin kaution, men
ønskede ikke at skade sine venner.
Klaveret og det store fine maghoni-

skab måtte vi sælge for at dække
omkostningerne ved tabet af Ros
vang. Da far fortalte at de måt

te af med klaveret, græd mor.
Vi flyttede ind i et lejet hus
på Skjernvej i Holstebro, hvor

Olgas konfirmation blev holdt

i I923.
Senere kautionerede fars ven

Far og Kresten i Høgild

slagter Fugl og fætrene Lau

rits og Sophus Knudsen for ham, så han i 1924 kunne købe en
gård i Høgild, der ligger ca. 15 km sydøst for Holstebro og 5
km nord for Avlum. Da denne

gård lå temmelig langt fra Hol

stebro måtte Olga bo hos Ketty

for at gøre skolegangen færdig
og få sin mellemskoleeksamen.

Denne gård havde far og mor kun

i kort tid, hvorefter de boede

forskellige steder i Holstebro.
Oda keen huske at de boede i 0-

Anna og Oda i Høgild

stergade hos slagter Laursen
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Mor foran - fra v:
Oda, Olga, Ketty og
Anna. Høgild 1923«

Far

og i Vestergade, hvor de havde sølvbryllup i 1925. Det var en lille lej

lighed, derfor blev det ikke fejret.
Vi børn kom hjem til sølvbrylluppet

undtagen Kresten. Han arbejdede hos
onkel Hjorth og tante Thora (Peders

søster) på Kildegården i Skovlunde
og fik ikke fri, da det veir såtid.

Kun Oda boede hjemme på det tidspunkt
Far begyndte som bestyrer for Kredit

foreningen: Når en gård efter en

tvangsauktion overgik til Kreditfor
eningen skulle den sættes i stand for
at kunne sælges igen. Det blev nu

fars og mors arbejde frem til pensio

Mor omkring 1930

neringen} de fik aldersrente som det
hed dengang.

Far, Terman og Siegfred på Ringkøbingvej ca. 1952
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I stedet for at bo i byen,
som mor jo ønskede, måtte

far og mor nu rejse rundt

mange forskellige steder.
Ofte var der så beskidt, at
der måtte gøres rent i flere

dage. Men far og mor var me
get hurtige til at indrette
sig. Mor gjorde altid stu

erne hyggelige og beklagede
Hos Mariane på Ringkø—
bingvej ca. 1935.
Fra v: Mariane, Grethe
(Lallas ældste), mor
og Oda

sig aldrig. Ind imellem de

mange flytninger havde de
dog et fast tilholdssted,

hos Mariane på Ringkøbing-

vej, hvor dé havde en lille
lejlighed til leje, hvor de kunne bo i pauserne mellem besty

rerpladserne .

Til sidst fik de nogle stille og rolige år på Ringkøbingvej 73,
først til leje og senere købte Kresten huset til dem.

Ved Grethes og Hennys konfirmation i 1938 i Århus.
Bagerst: Laila, Olga og Kresten. Siddende: Far,
mor og Ketty. Foran: Anna og Oda.
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I 1950 fik far og mor så lejlighed til at samle hele familien:
søskende, svigerinder, børn, svigerbørn, børnebørn og sviger-

børnebørn« De fejrede deres guldbryllup påskedag den 9«april

med en stor fest på Højskolehjemmet. Til denne fest var også

inviteret venner og andre familiemedlemmer.

1 onkel Janus, Peders yngste bror. 2 tante Klara, hans kone.
3 moster Else. 4 tante Stine, onkel Niels' kone. 5 onkel Niels,
Ane Katrines bror. 6 Ane Katrine. 7 Peder. 8 tante Thora, Peders
søster. 9 Niels Koile Christensen, Peders søsters mand. 10 onkel
Hjorth, tante Thoras mand. 11 Ole Olsen, Siegfreds far. 12 Otto,
nabo, 13 Mette, nabo. 14 fru Lassen, nabo. 15 Karen Henriksen,
Maries mor. 16 Augusta Knudsen, Peders fætters kone. 17 Anne
Marie. 18 Oda. 19 Ketty. 20 Olga. 21 Laila. 22 Anna. 23 Kristen.
24 Marie. 25 Termann. 26 Madsbjerg, nabo. 27 Siegfred. 28 Anna
Gade, onkel Janus1 datter. 29 Christen Christensen, Annas mand.
30 Kalle, Thoras mand, 31 Thora, tante Thoras datter. 32 Thor
kild. 33 Elly. 34 tante Else, Olgas mands familie. 35 Magnus
Henriksen, Maries far. 36 Else Henriksen, Maries tante. 37 Hen
rik Henriksen, Maries onkel. 38 fru Kjeldsen, nabo. 39 fru Mads
bjerg, nabo. 40 Kirsten. 41 Vagn. 42 Gerda. 43 Birgit. 44 Knud.
45 Bente. 46 Henning. 47 Henny. 48 Ole. 49 Grethe. 50 Christian
Gade, onkel Janus' søn. 51 Kjeldsen, nabo. 52 Eilif, kusine An
nas dreng. 53 Inge. 54 Lis. 55 Poul. 56 Ole.
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Fra v: Niels (Anes bror), far
mor, Stine (Niels’ kone) og
Bise (Anes søster).
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Hvad kan I huske om jeres bedsteforældre?
Pauline (farmor) kan vi ikke huske da hun døde i 1903. Men Chre

sten Michael (farfar) kan vi tydeligt huske. Ketty har været i

Smollerup, nord for Viborg, hvor han stammer fra. Ketty og Kre

sten kan huske hans lillebror Visti, som tit kom på. besøg på

Staushede. Om sin bedstefar fortæller Olga: Hver formiddag gik
han en runde for at bese staldene. Jeg fulgte efter i behørig
afstand, man var nemlig bange for den strenge bedstefar. Når vi
vendte tilbage til bryggerset skulle bedstefar op i aftægtsstu—
en og jeg ind i køkkenet. Så kunne han sige? du kan jo gå med

ind og få et bolsje - et Kongen af Danmark—bolsje. Det var hele

turen værd.

Farmor: Pauline Knudsen
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I de sidste år havde den gamle bedstefar svært ved at læse.

Ketty og Laila måtte hver dag op og læse for ham, dels avisen
og dels fra Biblen. Man holdt Holstebro Dagblad. De skiftedes

til det og fik så et bolsje. Det vakte misundelse hos de andre
som jo ikke kunne læse. De skulle også give ham lidt medicin i
et glas for hans slim.

Der var en meget stor begravelse,
da han var kendt i hele sognet.

I havestuen var der dækket til

omkring 75 mennesker. Vi kan

huske at gården var fyldt med
hestevogne.

At vor kere Fader og Sviger*
lader,

KreateaHikaei Pederaea
Gade,
afgik ved Døden Lerdag Aften, 74
Aar gi., meddeles herved Siegt og
Venner.
Nr. Felding, den 11. Novbr.
1912.
Paa Familiens og egne Vegne:

P. P. Gade.
Begravelsen foregaar Fredag 15.
ds. Kl. 1 fra Hjemmet.

Farfar: Chresten Michael Pedersen Gade
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Vores mor havde sit bamdomshejm i Vivild. Ketty mener at
mor var udlært mejerske.

Bedstemor Kjesten døde kort

før mors bryllup. Derfor blev
der ikke holdt fest og mor
havde sort kjole på ved vi
elsen, fortæller Ketty.

Bedstefar døde i 1904. Så

ingen af os har kendt de to.

Mormor og morfar
Chresten Nielsen
Hougesen

Mormor: Kjesten Marie Lausen
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Mor havde megen kontakt med
sine søstre - moster Anna og
moster Else« De besøgte os tit

i Holstebro. De boede begge i
København og vi havde megen
glæde af de to mostre efter
hånden som vi bosatte os i

hovedstaden. Moster Anna var

sygeplejerske og boede i St.

Kongensgade og Else i Vold
mest er gade ved søerne. Efter

komtessens død flyttede moster
Else og Maren Kokkepige til

dennes sommerhus ”Fredbow i
Teglværkslund i Hillerød.

Her kom vi i mange år med vo
re børn. Hele familien mindes

når vi kom med toget til Hil

lerød: altid stod Maren og El
se og vinkede til os. Det samme

Skovkjær i
Vivild, mors
barndomshj em

gentog sig når vi skulle hjem.

De var altid gæstfrie og gav
milde.

Moster Else foran Fredbo
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Efter en lille middagslur sad far altid
i sin stol ved vinduet med eftermiddags
avisen Holstebro Dagblad. Ca. 1955.
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Efter
times blund i skolen kom
mors uundveardlige strikketøj frem.
Ca. 1955.
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I løbet af 50’erne gik det tilbage med helbredet for både far
og mor. Mor kom på hospitalet med en vandsvulst og døde den

8,november 1956. Far kom så på Plejehjemmet, men her trivedes
han slet ikke og døde i påsken, den 22.april 1957»

Holstebro Kirkegård

Her slutter erindringen

Men I kære læsere kan selv
spørge videre når lejlighed bydes.
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Peder og Ane Katrines børn

De fem søstre på Jeppe Åkjærsvej i midten af 50’eme,
Fra v: Ketty, Oda, Olga og Laila. Siddende: Anna

De fire søstre i Skovgårdsgade i sommeren 1980.
Fra vs Laila, Oda, Olga og Ketty

30

De fem børa ved Odas 70’års fødselsdagsfest i pinsen 1982.
Frav: Laila, Kresten, Oda, Olga og Ketty

Peder og Anes efterkommere: alle Gadepigerne og Gadedrengene
ved fætter/kusine—festen på Nørrelandsskolen i Holstebro den

4.august 1973.
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Peder og Ane Katrines
børn
Født d.05.02.1901 Krogsdal.

Ketty Marie

Pouline Pedersen

(Gade føjet til med anden skrift). Bestyrer Peder Pedersen
(Gade føjet til....) Krogsdal og hustru Ane Katrine Kristensen
Hougesen.
Døbt d.03.03.1901 Ndr.Felding v/sognepræsten. Faddere: Inspek

tør Søren Nielsen Lunde, Krogsdal og hustru Olga Børling. Gård

ejer Kristen Mikael Pedersen, Staushede og hustru Pauline Knud
sen.

Laila

Paula Kirstine Pedersen

Født d.30.03.1902 Alslev.

(Gade tilføjet d.31.12.1905). Gårdbestyrer Peder Pedersen og
hustru Ane Katrine Kristensen Hougesen.
Døbt d.25.04.1902. Alslev. Faddere: Forpagter Peder Damgårds

hustru Petrine Pedersen af Henne bar barnet, forpagter Peder
Damgård af Henne, gårdejer David Andersen og hustru Maren Jes

persen af Alslev.

Født d.07.04.1904. Alslev.

Kresten

Gade Pedersen

(Gade udstreget og tilføjet). Gårdbestyrer Peder Pedersen og
hustru Ane KatrienKristensen Hougesen, Alslev Østermark

Døbt d.12.05.1904. Alslev. Moderen bar barnet. Faddere: Bør

stenbinder Niels Nikolaj sen, Varde, gårdejer David Andersen og

hustru.
Født d. 26.06.1906 . Staushede.Aniia Pedersen Gade

Gårdejer i Staushede Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine
Kristensen Hougesen.
Døbt d.29.07.1906. Ndr.Felding v/sognepræsten. Faddere: Barnets

mor,

snedkermester True Hougesen, pige Else Hougesen af Holste-

bros amt og gårdejer Jens Thomsen, Munkbro,
Død d. 14.10.1962 . København.

Tvis.

QO

Født d. 19.07.1908. Staushede.OlCJflMarie Gade

Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine Kristensen Hougesen
af Staushede.

Døbt d.09.08.1908. Ndr.Felding v/pastor Siek. Faddere: Gårdejer

Kresten Kristensen af Skindbjerg og hustru Kathrine Johanne f.
Larsen, gårdejer Niels Bech af Steensgård og hustru Ane Kirsti

ne f. Jensen.

Født d.30.01.1910. Staushede. Oluf Magnus Gade

Gårdejer Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine Kristensen

Hougesen af Staushede.
Døbt d.27.02.1910. Ndr.Felding v/sognepræst Andersen. Faddere:
Aftægtsmand Kristen Gade og moderen, samt gårdejer Jens Thom

sen og hustru Elise Marie Eskesen af Tvis

Død d.12.05.1911 undervejs til epidemihuset i Holstebro.
Født 30.05.1912. Staushede.

Oda Marie

Gade

Gårdejer Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine Kristensen
Hougesen af Staushede.
Døbt d.16.06.1912. Ndr.Felding v/sognepræsten. Faddere: Land

mand Jens Christensen af Mårbjerg sogn og.hustru Johanne, køb
mand Johan Hansen af Holstebro og hustru Thomasine f.Vognstrup.

Født d.08.11.1913. Staushede. Oluf Magnus Gade
Gårdejer Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine Kristensen
Hougesen af Staushede.
Døbt d.08.11.1913 i hjemmet af sognepræsten. Død før fremstil

lingen i kirken.
Død d.16.12.1913 på sygehuset i Holstebro.

Født d.21.07.1915. Staushede. Kaj Magnus Gade
Gårdejer Peder Pedersen Gade og hustru Ane Katrine Kristensen
Hougesen af Staushede.

Døbt d.08.08.1915. Ndr.Felding v/sognepræsten. Faddere: Pigen
Else Christensen Hougesen af København, tjenestekarl Jens Kri

stian Ahier af Ndr.Felding sogn samt brugsuddeler Jens Pedersen
af Ndr.Felding og hustru Mette Marie.

Død d.08.12.1915.
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Peder og Ane Katrines
børn
Ketty
Efter skolegangen fik Ketty forskellige pladser i huset - også
i morbror Jens’ manufakturhandel i Allingåbro. Blev senere te
lefonistinde på Centralen i Holstebro. Ketty blev gift med Sieg
fred den 20.maj 1923. Siegfred var ansat på Færcks Tobaksfabrik
i Holstebro som håndruller — og i sin fritid musikker og spille
de både til baller og koncerter. De flyttede til Fredericiagade
14, da Siegfreds mor døde og fik Slegfreds far på aftægt. Ketty
blev enke den 4.april I967. Nu bor Henning i huset og Ketty har
en lejlighed i Dyssegården 45 i Holstebro.

Laila
Efter realeksamen blev Laila ansat ved postvæsnet i Holstebro,
men blev senere sagt op pga indskrænkninger i etaten. Derefter
tog Laila til København og blev ansat i huset forskellige ste
der. Laila og Terman blev gift i Andreaskirken i København den
29.oktober 1922. De boede i Holstebro og Kolding og kom så til
Århus. Omkring 1940 købte de huset på Jeppe Aakjærsvej og boe
de der sammen med Termans forældre. Terman var maskinarbejder
på Ceres Bryggeriet, hvor han fik 25-års jubilæum. Laila blev
enke den 8.april. De senere år har Laila boet i en lejlighed
i Chr. X’s gade 10 i Viby.
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Anna
Efter realeksamen kom Anna over til Moster Else og var vikar
på Komtesse Molktes pigeskole i Øster Søgade« Komtessen tog
initiativ til at Anna fik en uddannelse på Vanførehjemmet. Der
efter blev hun ansat hos sølvsmed Just Andersen A/S, hvor hun
arbejdede til sin død den 14.oktober I962. Hun var en kort tid
i Berlin og ca. et halvt år i Paris men på grund af krigen fik
alle danskere ordre til at rejse hjem. Hun ligger begravet på
Holstebro Kirkegård.
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Kresten
Efter endt skolegang hjalp Kresten til hjemme på Rosvang. Han
kom senere ud som landvæsenselev på gården "Kvistrup" og blev
forvalter på flere gårde bl.a. Måløvgård ved Ballerup. Senere
købte han sammen med en ven en grøntforretning i Slotsgade, se
nere i Rantzausgade og til sidst "Gades Frugthandel" på Godthabsvej. Kresten blev gift den lO.maj 1937 med- Marie, som er
fra- Flodgården i Nr. Felding. Marie har i alle årene arbejdet
sammen med Kresten i forretningerne. I 19^2 købte de huset på
Hvedevej 9 i Brønshøj, hvor de stadig bor.

Olga
Olga hjalp til i Høgild ude
og inde efter IV mellem. Kom
derefter til København og
havde forskellige pladser i
huset. Igennem moster Anna
fik Olga arbejde som hus
hjælp hos familien Loren
tzen i Skovgårdsgade 22. Et
par år efter døde Georgs
første kone og endnu et par
år efter blev Olga gift med
Georg - nemlig den 21.sep
tember 1930. Georg var i
mange år ansat på Social
kontoret i København. Olga
blev enke den 10.juni 1968.
Olga bor stadig i huset.

Oda
Efter konfirmationen kom Oda ud af skolen og kom senere til Kø
benhavn og arbejdede bl.a. som ung pige hos sin storesøster Ol
ga, mens Bente og Kirsten var små. På danseskolen mødte hun Ove
og de blev gift den 31.august 1938. Få år efter flyttede de til
Silkeborggade 43 stuen til højre. Ove arbejdede som typograf.
Efter skilsmissen i 1948 arbejdede Oda i Boligministeriet og
havde der 25—ars jubilæum. Efter en alvorlig sygdomsperiode for
nogle ar siden kom Oda hjem og klarede sig efter omstændighe
derne rigtigt godt. Hun sov stille ind dagen efter sin 71-års
fødselsdag - den 31.maj I983.
Ved Odas 60—ars fødselsdag, hvor hun samlede venner og familie
i Nakskov, holdt Per en tale for sin mor. Han omtalte Odas si
tuation som enlig forsørger for tre børn, på et tidspunkt hvor
der absolut ingen focus var på enlige mødre. Oda følte instink
tivt at kærlighed og tillid er vigtige fundamenter i opdragel
sen, men samtidig lærte hun børnene at også de var an s varli ge
for dereso insats i familien. Børneopdragelsen var ikke et ende
gyldigt mål for Odas liv. Hun forstod at omstille sig til nye
sider af tilværelsen: bruge tid og penge på sig selv, være den
søde hjælpsomme mormor og bedstemor, men også fortsat oprethol
de det gæstfri hjem i Silkeborggade . Per sluttede sig tale med
stolt at omtale de mange venner der altid besøgte de tre. Og
efterhånden som de rejste hjemmefra erfarede de at vennerne kom
stadig - det var Oda de besøgte.

Peder og Ane Katrines
børnebørn, oldebørn
og tipoldebørn

Kettys børn, børnebørn og oldebørn

4 generationer - Fra v:
John, Lisbeth, Thorkild
og Ketty
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Thorkild Gade Olesen
Født den 28.juli I925 i Holstebro. Gift 5.juli 1946 med Elly
(3.3.25) og med Agda (11.12.22) den 8.juli 1978. Udlært i 1945
i kolonial en gros. Fra 1948 skolebetjent på Emdrupborg. Fra

1959 skolebetjent på Nørrelandsskolen i Holstebro. Bor på sko
len, 75OO Holstebro - 07-422464.

Thorkild, John, Elly og Lene

Peter
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John Gade Olesen født den 3•oktober 1946 i København. Er gift

med Grethe og har Lasse, Torben og Lisbeth. Er uddannet elek

triker. Bor Yrsavej 14, 7500 Holstebro - 07-428023.
Lene Gade Olesen født 22.september 1950 i København. Gift med

Troels og har Jacob og Mette. Ansat på skattekontoret i Holste
bro, nu Århus skattekontor. Bor Frøkjærparken 78, Mårslet.
06-294858.

Peter Gade Olesen født den 17•juni 1955 i København. Gift med
Helle og har Stine. Uddannet i isenkram, nu politibetjent. Bor
Dalslandsgade 24.1. København S, 2300. 01-951090.
Agdas børn:Ole Pedersen født 2.7.47 i Holstebro, uddannet i her

reekvipering, nu afdelingsleder på Gelsted Erhvervsskole. Bor
Mejsevej 2, Årup 09-433272. Karen Larsen født 23.11.55 i Hol

stebro. Gift med Poul og har 1 barn. Ansat på Holstebro Told

kammer. Bor Ægirsvej 17, 7500 Holstebro 07-421330.

Henning Gade Olesen

Henning og Inger 1979

Født den 4.november 1929 i Holstebro. Gift den 12.februar med

Inger Johanne (Toft Borup 10.5.32) i Holstebro. Handelsuddannet,
20 år ved Sjællandske Telegrafregiment som major. Fra 1979 1ager-

chef. Inger er uddannet i manufaktur og tricotage. Bor nu i Ketty
og Siegfreds hus i Fredericiagade 14, 7500 Holstebro. 07-422636.
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Fra vs Mikael og Lars

Henrik

Lars Gade Olesen født 3.august I956 i Viby J. Gift med Anne Marie

(Christiansen 24.7.56) den 26.juni 1982. Styrmand i DFDS. Bor
Vordingborggade 74.3. 2100 København 0.
Mikael Gade Olesen født den 23.april I958 i Farum, Er bager og

faglærer ved Holstebro tekniske skole. Bor Langel inie 17, lej

lighed 7, 75OO Holstebro.
Henrik Gade Olesen født den 1.december I96I i Farum. Bager og
bor hjemme.

Poul Gade Olesen
Født den 31» juli 1941 i Holstebro. Gift den 23.august 1964 med
Kirsten (Sørensen 5.10.40). Post og Telegrafvæsenet fra 1958.

Teknisk linie 1962 i København, Kalundborg I965 og Århus I98O.
Kirsten damefrisør fra i960, nu hjemmeløbende. Bor Nygårdsvej

100, Gjesing, 866O Skanderborg. 06-531037.
Claus Gade Olesen født den 23.september I965 i Kalundborg. HFstuderende på Skanderborg Gymnasium. Bor hjemme.
Ole Gade Olesen født den I9.januar I968 i Kalundborg. Går i 8.

klasse på Virring Skole. Bor hjemme.

Per Gade Olesen født den 8.juli 1971 i Kalundborg. Går i 5.klas
se på Virring Skole. Bor hjemme.

Kirsten og Poul 1964

Fra v: Ole, Claus og Per
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Lallas børn, børnebørn og oldebørn

Fra v: Gerda, Terman, Grethe, Laila
med Birgit på skødet og Henny, 1930

Grethe Kristensen
Født 2.februar 1923 i Holstebro. Gift den 1.december 19^5 med

Knud Sigfred Kristensen (7.8.1920). Grethe er handelsuddannet
og kontorchef på Aarhus Stifttidende. Knud er konstruktør og

har haft 25 ars jubilæum på Aarhus Renholdningsselskab. Fra
1. januar 1983 på efterløn.

Bor Chr. X’ s vej 32, 8260 Viby J. Tlf: 06-143032

43

Knud og Grethe med børnebørnene Anne^Bell og Tine
Jan Regnar Kristensen

født 24.maj 1946 i Århus. Gift med Bir

gitte (Bach Knudsen). Handelsuddannet, nu eget firma DSG, Dansk

Sikkerheds Glas.
Bor Solbakken 14 A, 6100 Haderslev. Tlf: 04-520331
Jan og Birgitte har to børn: Tine Bach Kristensen født den 26.

juni 1968, bor hjemme og går i 9«klasse på Haderslev private

Realskole. Anne—Bell Bach Kristensen født 19«juni I969 også i
Århus, bor hjemme og går i 8.klasse samme sted som Tine.

Jan

Birgitte

Henny Dahl
Født den 22•september 1924 i Holstebro. Gift den 19«august 1950

med Ole Zakariasen Dahl (28.2.23). Henny er handels—kontorud—
dannet og Ole er automekaniker.

Bor Aarhusvej 11, Stilling, Skanderborg. Tlfs 06-571030

Henny, NielOle og Ole.
Foran Irene
og Jens
Christian,
1967

Niels-Ole Zakariasen Dahl er født den 5.september 1953 i Aarhus.
Er ugift med Susanne og de har Thomas født 12.september I98I.

Blev student (mat.) fra Horsens Statsskole 1970 og er assurandør,
Bor Elmevej 1, 866O Skanderborg. Tlf: 06—521820
Irene Zakariasen Dahl er født den 9.maj 1958 i Aarhus. Er for
lovet med Henning Poulsen. Irene er kontorassistent og Wanning

revisor. Bor Helgasvej 25, Stilling, 866O Skanderborg. O6-572387.

Jens Christian Zakariasen Dahl født 11.september 1963 i Aarhus.
Læse HH på Skanderborg Handelsskole. Bor hjemme.

Bagerst:
Ole, NielsOle og Henny.
Henning,
Irene med
Thomas og
Jens Christian
med Susanne
foran. 1983.
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Gerda Rydbjerg
Født den 30.juni 1926 i Kolding. Gift 8.februar 1947 med Vagn
Rydbjerg, skilt 8.maj I967. Socialrådgiver ved Aarhus Amtskom
munes familieafdeling. Bor Åge Bergsvej 1, 8240 Risskov. Tlf:

06-175867

Fra v: Jette, Vagn, Gerda, Per og Finn

Finn Rydbjerg født 8.marts 1947 i Aarhus. Gift med Yvonne (Ras
mussen 24.12.51) i maj 1973« Fik Lea den 5«januar 1982. Er beg
ge telegrafister pt på Telestationen i Egedesminde. Ellers bor
de GI. Thorøvej 18, 56IO Assens.

Per Rydbjerg født 5»november 1948 i Aarhus. Er typograf og u—
gift. Bor Hornsbjergvej 3» 8280 Trige.

Jette Rydbjerg født 19»december 1951 i Aarhus. Gift med Sven
(Düring 7.9.51) den 23.juni I98O ugift fra 1978. Sven er stud,
med. og Jette under uddannelse til fysioterapeut. To børn: Maj

Rydbjerg født den 10.august 1975 og Stine Rydbjerg født 3.maj
I98I. Bor Bækkelundsvej 27, 8240 Risskov.
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Sven og Jette, Stine og Maj

Finn og Lea

Birgit Høier
Født den 10.oktober 1928 i Kolding. Gift med Axel Høier 27.ok

tober 19.56, skilt 28.september i960. Bankuddannet foruden ar
bejdet som korrespondent, revisor og bogholder. Bor Tjelevej
27.2.tv. 8240 Risskov. Tlf: 212806.

Mette Zachi født Høier den 22.oktober 1957 i København. Gift
10.august med Johannes Henriksen, skilt I9.april 1982. Er stu
derende. Har Thea Sabine Zachi født den 10.juli 198I i Aarhus.

Bor Øresundsvej 54.1., 23OO København S. Tlf: 01-599862.

Anne Høier født den 28.november I965 i Aarhus. Gymnasieelev.
Bor hjemme.

Fra v:
Mette,
Birgit,
Anne.
1981.
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Krestens børn og børnebørn

Inge Hauch
Født den 18.maj 1942 i København.

Gift den 28.september I966 med Hen
rik Hauch (29.5.42). Socialrådgiver

fra 1966 og siden arbejdet kun af

brudt af børnefødsler. Siden I98O
som psykoterapeut på Neurosehospi—
talet KAS Stolpegård. Henrik er
cand, polit. Siden 1.1.83 er de

flyttet hver til sit. Inge bor

Rudegårdsalle 8, 2840 Holte. Tlf:

02-423034.
Inges lillesøster Else blev født

den 27.april 1945 men døde den
5»maj 1949 af læukemi.
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Fra v: Christian, Inge, Nanna, Henrik og Anders 1973

Christian Ulrik Hauch født den 20.november I968 i København.
Bor hjemme og går i 8.klasse på Ny Holte skole.
Anders Michael Hauch født 5.februar I97I i København. Bor hjem
me og går i 6.klasse på Ny Holte skole.

Nanna Louise Hauch født 20.februar 1973 i København. Bor hjemme
og går i 3.klasse på Ny Holte skole.

Christian I98I

Anders I98I

Nanna 1982
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Olgas børn, børnebørn og oldebørn

Fra v: Kirsten, Anne Marie,
Ole og Bente 19^3.

Bente og Kirstens konfirmation 19^7:
Bagerst: Oda, Olga, Laila, onkel Svend (Georgs ven) Henny,
og Lilly (Svends kone). Foran: Anne Marie, moster Else,
Anna med Ole foran, Bente og Kirsten, tante Else (boede i
stuen), Åse (tante Elses datter), Georg.
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Bente Lorentzen Ott Wheelock
Født 15.december 1932 i København. Gift med Owen Johannes Ott

den 21.juni 1958« Enke den 23.maj 1974. Gift med Keith Wheelock
den 8.juli 1978.

Børnehavelærerinde fra Frøbelhøjskolen 1952-54. Lærer fra We
stern Conn. State College 1972. Er lige blevet fast ansat på

Princeton Day School, New Jersey. Har undervist 3.klasse fra 80.

Bor Bedens Brook Rd. Skillman, New Jersey, USA - (609) 466-3229
Kirsten Lorentzen Ott født den 22.

november 1959 i Danbury, Conn.

Uddannet på Columbia University,
N.J. med engelsk som hovedfag.

Ansat i firmaet Prizm i New York
City. Bor 300 West 109.th. Str.

Apt. 2 K, New York 10025

Ingrid Lorentzen Ott født 26.marts
1961 i Danbury, Conn. Senior på
Harvard College med psykologi

som hovedfag. Bor pt hjemme.

Erik Thomas Ott født den 25.maj

1965 i Danbury, Conn. Studerer på
Princeton Day School — eksamen ju
ni 1983. Fra september på St. Law

rence University, N.Y. Bor hjemme.

Fra v: Ingrid,
Lotte (Owens
mor), Kirsten
og Owen 1966

Fra v: Ingrid, Bente,
Eric og Kirsten I972

Eric og Kirsten I982

Bente og Keith 1978

Ingrid I982
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Kirsten Marie Gade Jensen
Født den 17.november 1933 i København. Gift den 15.oktober 1953

med Gunnar Erik Jensen (2.4.29). Kontoruddannet og arbejdet i
vekslende perioder, pt som interviewer ved Socialforskningsin—

stituttet ved siden af det husmoderlige. Gunnar er skoleinspek

tør ved Øvelsesskolen i Skårup, fra 1963. Bor Skårup Kirkebakke
6, 5881 Skårup F. 09-231337.

Anne Mette Jensen født den
3.august 1954 i Haslev. Læ
rer ved Herlufhiagle Skole.

Fra v: Torben, Anne Mette,
Henrik og Peter, 1973.

Bor Syrenvej 6 B, 4690 Has

lev. 03-694089.
Peter Gade Jensen født I7.

april 1956 i Haslev. Jour

nalist fra Århus 1982, pt.

forskelligt vikararbejde.
Bor sammen med Gudrun Pe
tersen, også journalist og har sammen Anders Gade

Jensen født 5.3.82.

Bor Havnegade 45, 4900 Nak

skov. O3-92IO83.
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Henrik Gade Jensen født den 14.juli 1959 i Haslev. Hovedfags

eksamen i filosofi fra Københavns Universitet 1982. Stipendiat
i Berlin I982/83. Bor ellers på Regensen i København.

Torben Gunnar Jensen født den 11.april 1966 i Ringe. Måtte af
bryde EFG—uddannelse, den grønne linie, pga astma/allergi men
skulle om 3 år være rask. Arbejder pt på en planteskole. Bor

hjemme.

Henrik 1977

Anne Mette, Torben,
Gudrun (ugift med
Peter) og Peter.80.

Kirsten med Anders, Olgas
første oldebarn, 1982.

Anne Marie Gade Laursen
Født den 15.september i Købehavn. Gift den 16.juli i960 med

Erik Brøndum Laursen (8.3.3I). Lærereksamen fra Emdrupborg i960.

Bosatte sig i Svinninge i i960 og har siden begge arbejdet på
den lokale skole, som har ca. 530 elever — og et dalende elev
tal.
Vi bestemte inden vi fik børn, at drenge skulle hedde Brøndum

efter Eriks familie og pigerne Gade. Ak, jal
Bor Erantisvej 6, 4520 Svinninge. 03-465341
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Niels, Søren og Anders

Søren Brøndum Laursen født den 14.september I96I i Svinninge.
Er lærerstuderende på Jonstrup Seminarium fra 1982 og bor på

P.O.Pedersens kollegium, Haraldslundsvej 38.1. 2800 Lyngby -

02-883070

Niels Brøndum Laursen født 26.september 1963 i Nykøbing S. Er
EFG-elev i isenkram hos Lassen i Holbæk. Bor hjemme.

Anders Brøndum Laursen født 16,marts I966 i Nykøbing S. Går
i l.G på Odsherreds gymnasium. Bor hjemme.

Niels, Anders og Søren I983

Anne Marie og Erik 1983
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Ole Gade Lorentzen

Født den 8.juni 1942 i København.
Gift den 2.oktober I965 med Kir
sten (Sørensen 15.4,42). Begge

lærereksamen fra Hjørring Semi
narium 1966. I Helsingør til
1971 og siden i Albertslund.

Ole på Roholmskolen og Zahle

Seminarium og Kirsten på Hols-

bjergskolen.
Kirsten hedder jo slet ikke

Gade men har brugt det siden
1966. Bor Mågens Kvt. 17B,

2620 Albertslund. 02-644018.

Jacob ca. 1972

Sara ca. 1978
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Jacob Gade Lorentzen er født den 27.februar I967 i Helsingør.

Forlader 9.klasse i år og har søgt på Vallensbæk Statsgymnasium.
Bor hjemme.

Sara Gade Lorentzen

er født den 27.februar 1973 i Glostrup.

Går i 3.klasse på Hyldagerskolen. Bor hjemme.

Sara, Ole, Kirsten og Jacob, I983.
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Odas børn og børnebørn

Vibeke, Oda med Per på
skødet og Lis ca. 1949

Fray: Stine, Karen, Joakim,
Lisbeth og Jon ca. 1976
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Lis Gade Petersen
Født den 17.december 1941 på Frederiksberg. Gift den 11.oktober
1963 med Bjarne Emil Petersen (22.9.39).
Begge lærereksamen 1964 fra Haslev Seminarium. Derefter bosat

i Nakskov, Bjarne som leder af Nakskov Projektskole og Lis
som skolebibliotekskonsulent.

Bor Adamsgavevej 9I, 4900 Nakskov. Tlf: 03-931283

Lis og Bjarne I963

Jon og Karen med
Lisbeth foran 1982

Lisbeth Gade Petersen født den 9.maj 1964 i Teestrup ved Haslev.

Bor hjemme og bliver student sommeren I983 fra Nakskov Gymnasium.
Karen Gade Petersen født den 25.september 1966 i Nakskov.
Bor hjemme og afslutter lO.klasse sommeren I983 fra Stormarkskolen i Nakskov.
Jon Gade Petersen født den 28«august 1970 i Nakskov. Bor hjemme
og går i 6.klasse på Stormarkskolen i Nakskov.
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Per Gade Christensen

Født 20.november 1944 på Frederiksberg. Gift med Eva (Czapli-

cka 13.6.51), skilt I976 og gift med Laila (Winther 11.11.46)
den 20.maj 1982.

Cand. Scient i matematik og datalogi, kontorchef i Den danske

Bank. Laila er assistent samme sted. Bor Fiskerhusene 130,

2620 Albertslund - 02-645626.
Stine Gade Christensen født 13.april I972 i København. Går i

skole i Albertslund, bor hjemme.
Lailas børn: Lena Winther, 20.4.67 i København, skoleelev og
bor hjemme. Tine Winther, 2.1.71 i København. Skoleelev og bor
hjemme.

Stine I983

Laila og Per I982
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Vibeke Gade

Født 29»december 1945 i

København. Gift med Stei

nar Rye i 1968, nu skilt.
Uddannet børnehavelærer i

Californien, tidligere
stewardess i Pan American.

Bosat i USA siden I96I -

med enkelte år i Danmark
omkring 1965).

Bor I38OO Skyline Blod,

Woodside. Californien,
USA. Tlf: 415-851-1912
Joakim Gade Bye

født 21.januar 1973 i San

Francisco, USA. Bor hjem
me og går i skole.

Joakim, 1982

Vibeke i Nakskov I982
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Kommenteret stamtavle
Denne anetavle bygger på, at vi 16 kusiner og fætre er nr\l
vore forældre nrlPjogfj) farfar og farmor nr
og morfar
og mormor nr
Numrene kommer altså ikke til at passe for
Krestens familie, men for alle os andre.

Hver anerække begynder med et lige tal,

som altid betegner en

mand, kvinder har ulige tal. En mands anenummer vil altid være
det dobbelte af hans barns, moderens anenummer det dobbelte +1.

Når et barn døde som helt lille, fik næste barn altid den
dødes navn. Skikken med at opkalde børnene efter farfar og mor

far samt mormor og farmor kan iagttages flere steder.

Peder Gades forældre
©

CHRESTEN MICHAEL PEDERSEN GADE er født den 15.12.1838

i Smollerup sogn. Han forlader sognet den 09.11.1863. Formodent
lig har han været karl i adskillige år, men i barndomshjemmet
er han ikke ældste søn, og derfor heller ikke arving til gården.

Han ankommer til Ndr.Felding med et udmærket vidnesbyrd fra en
gårdmand i Smollerup. Han bliver gift med

(13)

PAULINE KNUDSEN

den 09.05.1866 i Ndr.Felding kirke. Begge hans forældre er døde
på dette tidspunkt.

Pauline er født den 23.10.1847.på Staushede mark. Kun 18 år

gammel bliver hun gift, og Chresten og Pauline får deres hjem
på Staushede. Først som hjælpere hos Paulines forældre; senere

har de forældrene på aftægt. De får 11 børn, alle født på Staus

hede. Pauline dør den 07.05.1903,

56 år gammel. Chresten lever

nogle år som aftægtsmand hos sønnen Peder til sin død d.09.11.
1912.
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1.

©

Pettine g^Damgård..... f.24.03.1867

d.04.04.1939

2.

Kristiane.............. f.29.12.1868

d.01.07.1877

3.

PEDER................... f .24.08.1870

d.22.04.1957

4.

Knudsine g.Damgård.... f.11.11.1872

d.

5.

Johanne Katrine....... f. 11.01.1875

d.

6.

Niels Christian........ f.15.02.1877

d.

7.

Janus Christian........f.30.08.1880

d.04.02.1883

8.

Anine g.Christensen....f.26.11.1882

d.

9.

Thora Martine g.Hjorth.f.18.04.1885

d.26.01.1967

10.

Kirstine Pauline....... f.16.01.1888

d

11.

Janus Christian........f.06.03.1891

d.

1962
1947

1947
1944

Peder Gades bedsteforældre
(24)

PEDER MICHAELSEN er født den 16.05.1806 i Lånum,Smol-

lerup sogn. Han er konfirmeret den 4.04.1822 i Smollerup kirke
og gift den 20.09.183 3 med (25) KATHRINE NIELSDATTER født den

5.05.1808 ligeledes i Smollerup sogn. De lever deres voksenlig

på Peders fødegård på Lånum mark som gårdmandsfolk og har hans
forældre på aftægt. De dør begge omkring 50 års alderen, hen

holdsvis den 20.04.1854 og den 13.06.1858. De får 7 børn, alle

født i Smollerup sogn.
1. Niels Pedersen

(12)

1835

2. Chresten Michael Pedersen

f.02.10.1836

3. CHRESTEN MICHAEL PEDERSEN

f. 15.12.1838

4. Johanne Marie Pedersdatter

1841

5. Jens Christian Pedersdatter

1843

6. Ane Marie Pedersdatter

1845

7. Visti Peder Pedersen

1848
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(26)

KNUD OLESEN GADE er født den 17.05.1807 på

'Gaden' i

Humlum sogn. Han bliver ikke snedker som sin far, men forlader
tidligt barndomshjemmet, som overtages af hans yngre bror, der
er snedker. Han er avlskarl på Krogsdal, da han den 29.04.1837
bliver gift med køkkenpige (27) CHRISTIANE PEDERSDATTER SKOU.

Hun er født den 28.03.1803 i Ryde sogn og ansat samme sted. De
bor fortsat på Krogsdal. Ved Paulines fødsel er adressen Staus—
hede mark. De er nu gårdmandsfolk på Staushede, der muligvis er
en udstykning fra Feldingholm. I følge Trap Danmark var Felding-

holm en forpagtergård under Krogsdal og hed indtil 1856 Staushede. I kirkebogen anføres familien som boende skiftevis på

Staushede mark eller Feldingholm mark.
De dør begge som aftægtsfolk på gården. Knud dør den 19.11.1887
og Christiane den 28.02.1896,

93 år gammel. De får 4 børn sam

men, nemlig nr.2 til 5.

64

1.

Ole Knudsen................ f.02.06.1831

2.

Johanne Catherine Knudsen..f.29.04.1841

3.

Peder Knudsen.............. f.15.06.1843
PAULINE KNUDSEN............ f. 23.10.1847

5.

Jensine Knudsen............ f.

1850

Ole Knudsen er søn af Christiane Pedersdatter og Johannes An
dersen Palludan, gårdmand i Pølsbjerg i Ndr.Felding sogn. De er

ikke gift. På folketællingslisten fra 1834 og 1840 er Ole Knud

sen opført som plejebarn hos Ole Gade i Humlum, altså sin kom

mende stedfaders forældre. På listen fra 1845, hvor familien

bor på Krogsdal, står han opført som Knud Olesen Gades søn.
Ole bliver snedker og har grundlagt en snedkervirksomhed, som
er gået i arv til både søn og sønnesøn. Fornylig er sønnesønnen

Herluf Knudsen død; han har iøvrigt også forsket i sin slægt,
især Palludan-slægten, som kan føres tilbage til en indvandrer

fra Holland o.1560. Da Herluf ingen arvinger har, har Museet i
Holstebro modtaget en del møbler samt slægtsmaterialet.

Peder Gades oldeforældre
(^)

(48) MICHEL PEDERSEN er født i 1768. Han bliver gift med
JOHANNE PEDERSDATTER født i 1770. De lever som gårdmands-

folk på Lånum mark og Michel er død o. 1835. Johanne dør som

aftægstkone o.1850 hos sønnen Peder. Andre børn end Peder kendes

ikke.

PEDER MICHELSEN..

.f.16.05.1806
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Q

NIELS LAURSEN bliver gift med (51)

ANE NIELSDATTER.

Hun er født i 1774. I følge folketællingslisten er han død før
1834, men de har levet som gårdmandsfolk i Smollerup. Ane dør

som aftægtskone den 03.07.1856, 82 år gammel. De får 5 børn,
alle født i Smollerup.

(25)

1.
2.

Mads Nielsen............ f.02.05.1806

3.

Ane Marie Nielsdatter...f.10.05.1811

4.

Laurs Nielsen........... f.07.10.1813

5.

Ane Nielsdatter......... f.22.01.1817

CATHRINE NIELSDATTER....f.05.05.1808
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@

OLE CHRESTENSEN GADE er født i 1762 og døbt Oluf. Ole

er snedker og bor i et hus,

kendingsnavnet GADE,

som hedder

'Gaden1, derfor får han

som sin far. Det navn, Chresten Michael

Pedersen langt senere køber tilbage som slægtsnavn til famili
en. Han bliver gift med

(53)

KAREN KNUDSDATTER født i 1770. De

får 9 børn, alle født og døbt i hjemmet. Hjemmedåb var en gan

ske almindelig foreteelse dengang, da spædbørnsdødeligheden
var høj. Ved det 10. barns fødsel dør Karen,

43 år gammel, den

26.04.1818. I kirkebogen står der ud for særlige bemærkninger,
at hun bliver begravet tillige med det dødfødte drengebarn,

som

ikke registreres. Ole gifter sig igen med Ane Katrine Madsdat

ter. Han dør mellem 1845 og 1850.
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1.

Chresten Olesen.. .f.03.08.1803

2.

Maren Olesdatter. .f.21.12.1804

3.

Anne Olesdatter.. .f.

4.

KNUD OLESEN..... .f.17.05.1807

5.

Laurs Olesen.... .f.05.01.1809

6.

Maren Olesdatter. .f.12.04.1810

7.

Maren Olesdatter. .f.

8.

Niels Olesen.... .f.20.08.1813

9.

Peder Olesen.... .f.23.09.1814

1806

.11.1811
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(54)

PEDER ANDERSEN er født i 1746. Han lever sit voksen

liv som husmand i Sønderskov i Ryde sogn. Peder bliver gift 1.

gang i 1782 med Birgitte Pedersdatter, som dør i 1788. Han bli
ver gift 2.gang den 09.04.1789 med (55) JOHANNE PEDERSDATTER

SCHOU døbt i Ryde kirke den 02.02.1762. Peder dør den 25.04.

1824 og Johanne den 07.04.1844,

82 år gammel. Kun en datter

kendes

© 1-

CHRISTIANE PEDERSDATTER SKOU døbt 28.03.1803
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(110)

PEDER NIELSEN SCHOU er født i 1730 i Ryde sogm_ Han

er gårdmand i Bøgård i Ryde og bliver i 1759 gift med
MAREN NIELSDATTER født i 1737. De bliver begge begravet i Ryde

sogn: Maren den 16.04.1799 .og Peder den 28.04.1805. Kun en dat
ter kendes.
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1. JOHANNE PEDERSDATTER SCHOU døbt 02.02.1762
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Peder Gades tipoldeforældre
med

(104) CHRESTEN MADSEN GADE er født i 1735. Han bliver gift
Q0^ ANE OLESDATTER født o. 1727. De bor i Humlum og får

4 børn. I kirkebogen for Humlum sogn står der, at Ane Olesdat

ter boende hos sønnen boelsmand Ole Chrestensen i Gade dør 95
år gammel den 03.04.1817.
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1.

OLE CHRESTENSEN........ f.1762

2.

Dorthe Chrestensdatter.f.1764

3.

Mads Chrestensen...... f.1768

4.

Maren Chrestensdatter..f.1771
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Ane Katrines forældre
(14)

CHRESTEN NIELSEN HOUGESEN er født den 11.02.1839 på

en gård i Skovkjærsgårde, Vivild sogn. Han forlader sognet-den
17.05.1868, 30 år gammel. Han har købt en gård i nabosognet Gesing sammen med sin tilkommende kone (15) KJESTEN MARIE LAUSEN

født den 28.02.1846 i Aidt sogn,

ca 40 km vest for Vivild. Året

før er Kjesten kommet til sognet for at tjene, sikkert på for

anledning af sine brødre, Søren og Christian,

som begge tjener

på gården Dyrholm. Søren Lausen køber senere en gård i Lystrup.

Chresten og Kjesten gifter sig og i Gesing får de 4 børn.
Da Chrestens far dør, flytter hele familien tilbage til barn

domshjemmet i Skovkjærsgårde, og her får de yderligere 3 børn.

Kjesten Marie dør den 20.10.1898 og Chresten den 04.11.1904.
Herefter kommer gården på fremmede hænder.
1. Ane chrestensen Hougesen f .11.10.1869

d.06.06.1942

—

f .15.08.1871

d.

—

f.06.03.1873

d.08.11.1956

—

f .09.06.1875

d.03.01.1919

-

f .26.08.1877

d.05.01.1919

6. True

—

f.29.02.1880

d.17.02.1914

7. Else

—

f.07.09.1882

d.28.03.1961

2. Niels
O3- ANE KATRINE
4. Laurs

5. Jens

-

1966

Ane Katrines bedsteforældre
(28)

NIELS CHRESTENSEN HOUGESEN er født den 01.11.1811 på

en gård på Vivild mark. Niels er tjenestekarl på faderens gård,
da han den 17.03.1834 gifter sig med (29) ANE CHRESTENSDATTER
født den 28.09.1812,

enke efter Søren Rasmussen.Han flytter nu

ind på gården i Skovkjærsgårde til Ane og hendes etårige datter

Else Sørensdatter. De får 5 børn sammen og den ældste søn bli
ver opkaldt efter Anes første mand. Ane dør den 15.04.1867 og

Niels den 02.03.1873.

@

1.

Else Sørensdatter........ f.

2.

Søren Nielsen............ f.11.06.1835

3.
4.

Chresten Nielsen........ f.23.11.1837

5.

Birthe Kirstine Nielsen..f.

1841

6.

Katrine Nielsen.......... f.

1846

1833

CHRESTEN NIELSEN........ f. 11.02.1839
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(30)

LAUS SØRENSEN er født i 1812. I 1845 bliver han gård-

mand i Aidt, ikke hans fødested. Kort efter bliver han gift med
(31) ANE CHATTERINE CHRISTIANSDATTER født o. 1820. Hun flytter

til Aidt i 1844 som tjenestepige fra Haurum. De får 4 børn, så

dør Ane Chatterine den 20.12.1856. Laus gifter sig igen den
16.11.1858 med Mette Margrethe Nielsdatter født i 1834. De får

yderligere 4 børn, alle født i Aidt. Laus dør efter 1878.

15)

1. KJESTEN MARIE........ f. 28.02.1846
2.

Sørenline............ f.23.06.1847

3.

Søren................ f.22.09.1849

4.

Christian............ f.11.08.1852

5.

Ane Sine Chatterine..f.18.09.1859

6.

Niels................ f.29.04.1861

7.

Martinus............. f.08.10.1863

8.

Anton................ f.25.09.1865
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Ane Katrines oldeforældre
(^56) CHRESTEN NIELSEN HOUGESEN er født den 05.12.1779 i
Vivild. Han bliver gift med (57) KIRSTEN MARIE RASMUSDATTER

født den 07.11.1790 i Vivild. De er gårdmandsfolk på en udflyt

tergård på Vivild mark og får her 5 børn. Kirsten Marie dør den
12.10.1842 og Chresten efter 1850.

1.

NIELS CHRESTENSEN.......... f. 01.11.1811

2.

Rasmus Chrestensen......... f.06.12.1813

3.

Jens Chrestensen........... f.

4.

Else Marie Chrestensdatter.f.20.06.1824

5.

True Chrestensen........... f .16.02.1827

1817

OSB) CHRESTEN PEDERSEN er født i Assentoft, Essenbæk sogn
i 1774. .Han bosætter sig Lystrup og bliver gift med ^9) BIRTHE
SØRENSDATTER født i 1782 i Vivid sogn. De dør begge som aftægts

folk hos sønnen boelsmand Peder Chrestensen i Lystrup. Birthe
dør den 07.11.1857 og Chresten dagen efter hendes begravelse

den 15.11.1857, 83 år gammel. Af børn kendes:
£9)

1.

ANE CHRESTENSDATTER...f.28.09.1812

2.

Peder Chrestensen

3.

Søren Chrestensen.... f.30.10.1823
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Ane Katrines tipoldeforældre
(112) NIELS NIELSEN HOUGESEN er født i 1745. Han bliver
gift med ^13) ANE KATRIEN TRUESDATTER født i 1749. I følge
folketællingslisten fra 1787 er de bønder og gårdfolk i Vivild.
med to tjenestefolk.

1.

True Nielsen.......... .f.1774

2.

Niels Nielsen......... .f.1776

3.

CHRESTEN NIELSEN..... .f.1779

4.

Ane Sophie Nielsdatter .f.1782

5.

Karen Nielsdatter.... .f.1786

6.

Ane Marie Nielsdatter. .f.1794

(114) RASMUS MICHELSEN er født i 1755. Han bliver gift med
Ql^ ELSE JENSDATTER født i 1768. I følge folketællingslisten

fra 1801 bor de på en gård i Lystrup, Wild sogn. De har 5 børn
og to tjenestefolk.

1.

KIRSTEN MARIE RASMUSDATTER..f.1790

2.

Karen Rasmusdatter......... f.1792

3.

Birthe Rasmusdatter........ f.1795

4.

Johanne .Rasmusdatter....... f. 1797

5.

Dorthe Marie Rasmusdatter__ f.1800
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Peder og Ane Katrines aner
Ü.19

Else Jensdatter , f. 1768. Vivild

lL14

Rasmus Michelsen f.1755. Vivild

113

Ane Katrine Truesdatter f.1749. Vivild

113
lYh

Niels Nielsen Hougesen f.1745. Vivild
Maren Nielsdatter f.1737. Ryde

Qhj

Peder Nielsen Schou f.1730. Ryde.

Ane Olesdatter f.1727. Humlum
104

Chresten Madsen Gade f.1735. Humlum

Birthe Sørensdatter f.1782. Vivild

Chresten Pedersen f.1774. Vivild
Kirsten Marie Rasmusdatter f.1790. Vivild

Chresten Nielsen Hougesen f.1779. Vivild

Johanne Pedersdatter Schou f.1762. Ryde

Peder Andersen f.1746. Ryde
Karen Knudsdatter f.1770. Humlum

Ole Chrestensen Gade f.1762. Humlum

Ane Nielsdatter f.1774. Smollerup
Niels Laursen, Smollerup

Johanne Marie Pedersdatter f.1770. Smollerup
Michel Pedersen f.1768. Smollerup

Ane Chatterine Christiansdatter f.1820. Aidt

Laus Sørensen f.1812. Aidt

Ane Chrestensdatter f.1812. Vivild
Niels Chrestensen Hougesen f.1811. Vivild
Chrstiane Pedersdatter f.1803. Ndr.Felding

Knud Olesen Gade f.1807. Ndr.Felding
Kathrine Nielsdatter f.1808. Smollerup

Peder Michaelsen f.1806. Smollerup
15)

Kjesten Marie Lausen f.1846. Vivild

^)

Chresten Nielsen Hougesen f.1839. Vivild
Pauline Knudsen f.1847. Ndr.Felding

12)

Chresten Michael Pedersen Gade f.1838. Ndr.Felding

Ane Katrine Kristensen Hougesen f.1873. Ndr.Felding

Peder Pedersen Gade f.1870. Ndr.Felding
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Anetavle 2

Katherine Ni (2^) Knud Olesen (24 Christiane
elsdatter
Gade
Pedersdatter
f .17.05.1807
f .05.05.1808
f .28.03.1803
g.29.04.1837
i Ryde
d.13.06.1858
d.19.11.1887
d.28.02.1896
Smollerup sog 1 i Ndr.Felding
i Ndr.Felding

^) Chresten Michael Pedersen Gade
f.15.12.1838 i Smollerup sogn
g.09.05.1866 i Ndr.Felding d.09.11.1912 i Ndr.Felding -

6

f. 1755
Else Jensdatter
f. 1768

Vivild
i

f .1782

d. 07.11.1857

Birthe Sørensdatter
(5^)

Essenbæk sogn
i Vivild
f. 1774 i

Chresten Pedersen
(5^

d. 15.11.1857

Kirsten Marie Rasmusdatter
f. 07.11.1790 i Vivild
d. 12.10.1842 i Vivild
(5^

Vivild
i

f. 05.12.1779

115)

Niels Nielsen Hougesen
f. 1745
Ilä) Ane Katrine Truesdatter
f. 1749
11^ Rasmus Michelsen
112J

Chresten Nielsen
Hougesen "
(5^

Maren Nielsdatter
f. 1737 begr. 16.04.1799
111)

d. 07.04.1844

Johanne Pedersdatter
døbt 02.02.1762
Schou
(5^

1746
f.

g. 09.04.1789
d. 25.04.1824

Peder Andersen

1770
f.

d. 26.04.1818

i

Humlum
(5J)

(5^

Karen Knudsdatter

11Ö)

f. 1730
begr. 28.04.1805

Peder Nielsen Schou

p17
1

å .

-d . 0 3 .0

f. 1735

Anne Olesdatter
f. 1727
105)

Humlum sogn
i

1762
f.

Ole Chrestensen Gade
(52)

i

d. 03.07.1856

1774
f.

Ane Nielsdatter

Smolleruy

2^ Peder Michael[2^
sen
f.16.05.1806
g.20.09.1833
d.20.04.1854
i Smollerup sogri i

(5^

Niels Laursen
(|o)

Smollerup
i

f. 1770

Johanne Marie Pedersdatter

1768
f.

(49)

(48)

Michel Pedersen

[104)

Chresten Madsen Gade

Anetavle 1

(23 Niels Chrester> (2^) Ane Chrester
sdatter
sen Hougesen
f.28.09.1812
f .01.11.1811
g.17.03.1834
d.15.04.1867
d.02.03.1873
Vivild sogn
Vivild sogn

Laus Sørensen (3j) Ane Chatterine Christians
datter
f. 1812
f. 1820
g. 1845
d.20.12.1856
i Aidt sogn

1^) Chresten Nielsen Hougesen

f.11.02.1839 i Vivild sogn
d.04.11.1904 i Vivild sogn

f.23.10.1847 i Ndr.Felding sogr

f.28.02.1846 i Aidt sogn
d.20.10.1898 i Vivild sogn

d.07.05.1903 i Ndr.Felding

Peder Pedersen Gade
f.24.08.1870 i Ndr.Felding sogn
g.09.04.1900 i Vivild sogn
d.22.04.1957 i Holstebro sogn

7

Ane Katrine Kristensen Hougesen
f.06.03.1873 i Gesing sogn
g.09.04.1900 i Vivild sogn
d.08.11.1956 i Holstebro sogn

