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FORORD.

Denne SLÆGTSBOG er blevet til gennem et samvirke mellem 
DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup, og en del af slægtens med- 
1emmer.

Ved udarbejdelsen af ANETAVLEN er anvendt kirkebøger, 
folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- 
og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller , 
tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, 
som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og 
når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, 
at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkiva
lier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt 
i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres for
slægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i så
danne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de 
fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også fore
komme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindelig
vis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den 
pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge 
på at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udar
bejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres fær
dig, sålænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet 
således, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det 
ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægts
bogen vil måske melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg 
egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde slægt
ninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt ? Vedkommer 
disse mennesker i det hele taget mig ?" Selvfølgelig gør de 
det. Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger 
på fortiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne 
fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menne
ske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk på, 
hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens 
forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede 



tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, 
når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor 
del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst 
døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et 
meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved 
blodets bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes 
man ad gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om 
billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, 
at slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og huse, 
man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres 
liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her 
har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kom
mer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, 
men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, 
dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op 
i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for 
mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot 
som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til 
at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund 
og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og 
det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser 
og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvin
der ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages 
trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som 
slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for 
såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE 
KJELLERUP.



"Historiens sang"

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder. 
Din egen dag er kort, men slægtens lang; 
læg øret ydmygt til dens rod forneden: 
årtusind toner op i gråd og sang, 
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og småt, 
i flinteøksen efter harvens tænder, 
i mosefundets smykke, plumpt og råt, 
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder. 
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og våde; 
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gåde.

Jeppe Aakjær.
Skrevet 1-6-1916 til "Historisk Stævne 
i Skive 5-6. s.å.



ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mands
personer har lige numre og alle kvindelige personer de umid
delbart derefter følgende ulige numre. En persons far findes 
ved at gange denne persons nr. med 2, hvorved følgelig ane 
nr. 4*s far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 
8’s forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre nr. 18 
og 19. Ønsker man at finde barnet af ægteparret med nr. 26 
og 27, halverer man ane nr. 26, - får nr. 13 (ulige, altså 
en datter), gift med nr. 12.

b. Med bogen følger 1 SOL, på hvilke Søren Christensen Over- 
gaards og Cirstina Laustdatters efterkommere ses opført. På 
solen står i midten Søren Christensen Overgaard og Cirstina 
Laustdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket 
med romertal. I anden ring deres børnebørn, mærket med store 
bogstaver. I tredie ring deres oldebørn, mærket med araber
tal. I fjerde ring deres tipoldebørn, mærket med små bogsta
ver og i femte ring deres tiptipoldebørn, mærket med araber
tal efterfulgt af en bue.
Vi illustrerer med et eksempel:
Finder man på solen personen GITTE OVERGAARD, vil man se, 
at hun er mærket 1). Bevæger man sig nu fra solens midte 
lige ud til hende, vil man passere gennem 4 rubrikker, hvori 
står navnene på hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bed
steforældre og forældre, mærket med hhv. I., A., 1., og c. 
GITTE OVERGAARD får derfor registreringsnummeret: I.A.l.c.l), 
under hvilket hun står opført i EFTERKOMMEROVERSIGTEN.

c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger I. - V., 
idet hver af romertallene repræsenterer et af Søren Chris
tensen Overgaards og Cirstina Laustdatters børn.



TROLOVELSE.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en 
ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige 
vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 
19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuld
byrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, 
skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præ
sten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forplig
tende og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter 
loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede per
soner at søge seng sammen, før end di i kirken retteligen 
blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne 
lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af 
trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig 
reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog 
-uden at være ægteskabsstiftende- og er i vore dage afløst 
af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede -i hvert 
fald hvis det var en mere fornem person- en fingerring af 
guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre 
og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den 
fjerde finger".



ANETAVLE 
for

Søren Christensen Overgaard 
og 

Cirstina Laustdatter



Søren Christensen Overgaard 2

er født 1812 i Fårup Overgård, Vindum Sogn, og døde som af
tægtsmand i Fårup d. 22. juli 1893, han blev begravet d. 3o. 
juli.

Han blev hjemmedøbt d. 6. juli 1812 og fremstillet i kir
ken d. 4. oktober s.å., faddere var: frembåret af Maren Mor
tensdatter, øvrige faddere, Niels Laursen, Lars Høyberg, Pe
der Møller, Lars Præst, alle af Fårup.

Søren Christensen Overgaard blev gift d. 5- december 1846 
i Vindum Kirke med

Cirstina Laustdatter 3

der er født d. 23- juli 1817 i Almind, og døde som aftægts
kone i Fårup d. 6. april 1895, hun blev begravet d. 13. april.

Hun blev døbt i Almind Kirke d. 12. oktober 1817, faddere 
var: Niels Pedersen fra Fårup, Jens Andersen fra Almind og Pe
der Christensen fra Brandstrup.



Christen Sørensen Overgaard 4

blev født 1775 i Fårup Overgård, Vindum Sogn, og døde d. 5. 
juni 1848 i Fårup, Vindum Sogn, han blev begravet d. 12. ju
ni. Dødsårsagen opgives at være sting i brystet.

Han blev døbt d. 6. februar 1775, faddere var: frembåret 
af Niels Poulsens hustru i Brandstrup. Niels Overgaard, Chris
ten Overgaard i Vindum Overgård. Hans Overgaard og Peder Knud
sens hustru begge af Fårup.

Christen Sørensen Overgaard blev gift d. 29. juli 1811 i 
Vindum Kirke med

Johanne Mortensdatter 5

Forlovere ved brylluppet var Niels Højbjerg og Niels Vin
dum.

Johanne Mortensdatter blev født 1785 i Fårup, Vindum Sogn, 
og døde d. 2. april I87I som aftægtskone i Fårup, Vindum Sogn, 
hun blev begravet d. lo. april.

Hun blev døbt d. 2o. november I785 i Vindum Kirke, frem
båret af Peder Knadses kone i Fårup, faddere var: Hans Nielsen 
af Bjerring, Rasmus Vind af Vindum og Niels Højbjergs kone 
samme sted.

Christen Sørensen Overgaard var selvejergårdmand i Fårup 
Overgård i Vindum Sogn. Skifte efter ham er indført i Middel
som- og Sønderlyng Herreders Skifreprotokol og lyder:

"Skifte.

Frederik Ulrich Andreas Conradt Eberlin Landsover- samt 
Hof og Stadsretsassessor Herredsfoged i Middelsom og Sønder
lyng Herreder gjør vitterligt: At Aar 1848 Fredagen den Jo. 
Juni Kl. lo Formiddag blev Middelsom-Sønderlyng Herreders 
Skifteret sat paa Herredskontoret af Skifteforvalteren Asses
sor Herredsfoged Eberlin i Overværelse af undertegnede Vidner. 
Hvor da blev foretaget Skifte No. 12/1848 efter afdøde Selv
ejergårdmand Christen Sørensen af Fårup. For Enken Johanne 
Mortensdatter, der var syg og sengeliggende og ude af stand 



til at rejse til Viborg, mødte Laugværgen, Gaardmand Anders 
Søballe i Fårup og anmeldte, at hun havde følgende Børn i Æg
teskab med den afdøde, nemlig en Søn Søren Christensen, fuld
myndig, en Datter Ane Marie Christensdatter, 2o Aar gammel, og 
som Værge for den umyndige, Gaardmand Mads Ladding i Fårup. 
Laugværgen fremlagde dernæst et den afdøde meddelt under den 
29. September I808 udstedt og 27. Oktober s.A. tinglæst Skøde, 
hvorved han er overdraget Stervbogaarden som efter foregaaende 
Matrikulering der af det Kongelige Rentekammer er approberet 
den 18. November 1846 for nyt Hartkorn under Matr. No. loa 
2 Tdr. I? Alb. tilligemed Andel i Fælleslodden Matr. No. 2o.

Sønnen Søren Christensen fremlagde et af den afdøde under 
17. September 1835 til Fordel for ham oprettet Selvejertesta
mente (Se gårdens historie), hvilket han i det hele taget over
ensstemmende med forordningen 22. november 1837 § 11, bad tage 
til følge ved skiftets slutning.

I Overensstemmelse med det fremlagte Selvejertestamente 
blev Boet opgjort til Slutning saaledes:

A. Indtægt.
1. Stervbogaardens og Besætningens 
i Testamentet angivne Værdi tilli
gemed Aftævgtsværdien udgjør 1115 Rdlr. o Mark o Sk.

B. Udgift.
1. Den anmeldte Gjæld som Værgen 
erkendte Rigtigheden af 615 Rdlr. o Mark o Sk.
2. Dette Skiftes Bekostninger, 
Skiftesalær, Skiftebrevets Ed, 
Skrivning, Stemplet Papir, Til
sigelsen, og Vidner samt Skif-
teextraktens tinglæsning 29 Rdlr. 1 Mark 3 Sk.

644 Rdlr. 1 Mark 3 Sk.
Beholdning: 470 Rdlr. 4 Mark 13 Sk.

Herfra afgaar Afgiften 2 Rdlr. 2 Mark 2 Sk.
Sønnen tilfalder 312 Rdlr. 1 Mark 12 2/3 Sk.
Datteren Ane Marie Christens
datter 156 Rdlr. 0 Makr 14 1/3 Sk.

470 Rdlr. 4 Mark 13 Sk.



Da Sønnen Søren Christensen forøvrigt i Overensstemmelse 
med Placaten 26. Oktober 1792 paatog sig at tilsvare den an
meldte Gjæld og at udrede Aftægt til Moderen efter Testamen
tets Bestemmelser blev han herved extraderet Stervbogaarden 
med Besætning, Ind- og.Udbo som Testamentet hjemler ham.

Skiftet slutter.
F. Eberlin.

Christen Sørensen. Laugværge Anders Søballe.
Værge Mads Lading.

Vidner:
S.M. Thorgersen Lausen.

Til Bekræftelse under min Haand og Embeds Segl: Middel
som Sønderlyng Herreds Kontor.

Viborg, den 25. august 1848.
Eberlin.”

Laust Nielsen Vindum 6

blev født d. lo. november 17 8o i Fårup, Vindum Sogn, og døde 
d. 28. oktober 1837 i Almind, han blev begravet d. 5. november.

Han blev døbt anden søndag i Advent, d. lo. december 178o, 
faddere var: Søren Overgaard, Anders Nielsen, Peder Møller og 
Peder Skolemesters hustru, alle af Fårup. Han blev frembåret 
af Niels Højbjergs hustru af Fårup.

Laust Nielsen Vindum blev gift d. 7. december 181o i Vin
dum Kirke med

Maren Christensdatter 7

Forlovere var: Søren Larsen og Jens Pedersen.
Maren Christensdatter blev født d. 25. maj 1791 i Brand

strup, Vindum Sogn, og døde d. 4. marts 1871 i Almind, hun 
blev begravet d. 12. marts.

Hun blev døbt Festo Abcens, d. 2. juni, 1791, frembåret 
af Ane Jensdatter fra Sjørslev, faddere var: Peder Larsen, 
Søren Astrup, Niels Poulsens, Poul og Christen Overgaards hu-



Struer, alle af Brandstrup.
Laust Nielsen Vindum var selvejergårdmand i Almind By.
I skifteprotokol No. lo for Lysgård-Hids Herreder 1833- 

43, side 265, er indført skifte efter ham, det hedder heri:
"Skifte.

Aar 1837 torsdag den 28. December blev Skiftet efter Selv
ej ergaardmand Laust Nielsen af Almind efter Udsættelse fra 
13. d.M. fortsat paa Herredskontoret af Skifteforvalteren 
Justitsraad og Herredsfoged Holm, i overværelse af Vidnerne 
Laurberg og Trachmann.

Ved Skiftet var i Dag mødt Enken Maren Christensdatter 
med Lauværge Gaardmand Peder Christensen af Brandstrup, den 
mindreaarige Søn Niels Christian Laursen samt Formynderen og 
Curatoren Selvejergaardmand Peder Nielsen af Faarup.

Efter Fradrag af Gæld blev der igen til Deling
478 Rdlr. 2 Mark 7 Sk.

hvoraf Enken fik det halve 239 Rdlr. 1 Mark 31 Sk.
hvorfra fradrages 1 Rdlr. 0 Mari 2i Sk.
Rest 238 Rdlr. 0 Mark 1 Sk.
som deles saaledes:
1 Søn Peder Laursen 36 Rdlr. 3 Mark 11 3/13 Sk.
2 do. Niels Christensen Laursen 36 Rdlr. 3 Mark 11 3/13 Sk.
3 do. Christen Laursen 36 Rdlr. 3 Mark 11 3/13 Sk.
4 do. Jens Laursen 36 Rdlr. 3 Mark 11 3/13 Sk.
5 do. Søren Laursen 36 Rdlr. 3 Mark 11 3/13 Sk.
6 Datter Anne Marie Laursdatter 18 Rdlr. 1 Mark 13 8/13 Sk.
7 do. Kristine Laursdatter 18 Rdlr. 1 Mark 13 8/13 Sk.
8 do. Elisabeth Laursdatter 18 Rdlr. 1 Mark 13 8/13 Sk.

Balance 238 Rdlr. 0 Mark 1 Sk.



Søren Christensen Overgaard 8

blev født 1741 i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1811 samme sted, 
han blev begravet d. 24. november.

Han blev efter hjemmedåb fremstillet i kirken d. 22. ok
tober 1741, frembåret af Niels Jensens kone af Hedegaard, 
faddere var: Peder Smed og Herman Nielsen af Vindum, Peder 
Hvads af Hovergård, Christen Clemmensens kone af Tange, Sø
ren Pedersens hustru og Niels Pedersens hustru af Torup.

Søren Christensen Overgaard blev gift d. 22. juni 1774 
i Vindum med

Anne Lauritsdatter 9

der er født 1744 i Brandstrup, Vindum Sogn, og døde 1811 i 
Fårup, Vindum Sogn, hun blev begravet d. 27- oktober.

Hun blev døbt d. 2o. december 1744, frembåret af Peder 
Faarups hustru, faddere var: Søren Astrups hustru, Søren As
trup, Peder Faarup og Mads Ladefoged af Vindum.

Søren Christensen Overgaard var fæster af Fårup Overgård.

Morten Hansen lo

er født 175o i Bjerring og døde d. 2. februar 182o i Fårup, 
Vindum Sogn, han blev begravet d. 6. februar.

Han blev døbt d. 22. november 175o, faddere var: Anders 
Skrædders hustru, corporal Holms hustru, Karen Jespersdatter, 
Mogens Christensen fra Hvorslev og Christen Biørnsen fra Vel
lev samt Rasmus Væver.

Morten Hansen blev gift d. 27. februar 178o i Bjerring 
Kirke med

Birthe Jensdatter 11

der er født 1754 i Bjerring og døde d. 19. september 18jo i 



Fårup, Vindum Sogn, hun blev begravet d. 26. september.
Hun blev døbt d. 11. april 1754, faddere var: Peder Mic

helsens hustru, R. Ravnholts hustru, Jens Podemester, Niels 
Hedegaard og Jens Løj ehe.

Morten Hansen var gårdmand i Fårup, Vindum Sogn.

Niels Lauritsen 12

blev født 1744 i Vindum By og døde d. 29. juni 1823, 79 år 
gammel, han blev begravet d. 6. juli.

Han blev døbt d. 27. december 1744, faddere var: Erik Sø
rensen af Vindum, Friederich Thomsen af Stenhuset, Knud Tøm
mermand af Faarup, Erik Sørensens hustru af Brandstrup og Knud 
Sørensen af Vindum.

Niels Lauritsen blev gift d. Jo. november 1775 i Vindum 
Kirke med

Anne Pedersdatter 13

der blev født ca. 1753 i Fårup, Vindum Sogn, og døde d. 16. 
februar 1823 samme sted, hun blev begravet d. 23. februar.

Niels Lauritsen var gårdmand i Fårup, Vindum Sogn.

Christen Sørensen Bruun 14

blev født ca. 1755 i Brandstrup, Vindum Sogn, og døde d. 22. 
marts 183o, samme sted, han blev begravet d. 27. marts, 75 
år gammel.

Christen Sørensen Bruun blev gift d. 25. september 1788 
i Vindum Kirke med

Kirsten Pedersdatter 15

der er født 1763 i Sjørslev. Hendes død har det ikke været mu
ligt at finde.



Hun blev døbt d. 9. oktober I763, faddere var: Søren Chris
tensen af Øster Vandet, Peder Thuesen, Søren Hørup, Visti Pe
dersens hustru, salig Anders Vandets datter Maren, alle af 
Sj ørslev.

Christen Sørensen Bruun var gårdmand i Brandstrup, Vindum 
Sogn.



Christen Sørensen 16

blev født 17o9 i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1772 samme sted, 
han blev begravet d. 6. september, 63 år gammel.

Han blev døbt d. 1. januar 171o i Vindum Kirke, faddere 
var: Peder Knudsen i Fårup, Anders Knudsen i Skindhuset, Tor
ben Pedersen,Vindum Overgård og Niels Knudsen i Vindum samt 
Niels Hansens hustru i Fårup.

Christen Sørensen blev gift d. 21. september 1739 i Vin
dum med

Inger Jensdatter 17

der var fra Hedegård i Vindum Sogn.
Christen Sørensen overtog sikkert omkring 17^0 fæstet på 

fødegården efter faderen.

Lars Mortensen 18

blev født 1711 i Brandstrup, Vindum Sogn, og døde 1783 samme 
sted.

Han blev døbt d. 2. april 1711, faddere var: Hans Jensen 
i Brandstrup, Christen Jacobsen Skrædder samme sted, Poul Ni
elsen, hans broder, Knud Jensens hustru i Brandstrup og Rasmus 
Jensens hustru samme steds samt Anne Christensdatter.

Lars Mortensen blev i 17^4 viet i Vindum Kirke til

Maren Pedersdatter 19

som det ikke har været muligt at finde noget om.
Lars Mortensen var gårdmand i Brandstrup.

Hans Nielsen 2o

blev født 1723 i Bjerring og døde 18o3 samme sted, han blev



begravet d. 23. januar.
Han blev døbt d. 21. marts 1723 i Bjerring Kirke, faddere 

var: Hans Møllers hustru af Bering Mølle, Lauritz Michelsen, 
Søren Michelsen, Peder Møller og German Pedersen af Taule.

Hans Nielsen var gårdmand i Bjerring, hans hustrus navn 
og data har det ikke været muligt at finde.

Laurits Jensen 24

blev født 1691 i Vindum og døde 1751 samme sted.
Han blev gift første gang i 1725 i Vindum Kirke med

Bodil Pedersdatter

der døde i 1739, hvorefter Laurits Jensen giftede sig igen 
d. 24. oktober 1741 i Vindum Kirke med

Kirsten Nielsdatter 25

Forlovere var: Søren Knudsen og Christen Knudsen, begge 
gårdmænd i Vindum.

Kirsten Nielsdatter blev født 1717 i Vindum og døde 1792 
i Fårup, Vindum Sogn, hun blev begravet d. 12. april.

Hun blev døbt d. 25. juli 1717 i Vindum Kirke, faddere 
var: Unge Niels Moesgaard, Laurs Knudsen Soldat, Christen 
Knudsen Soldat, Laurs Roersens kone og Erik Møllers datter 
Maren.

Efter Laurits Jensens død giftede hun sig d. lo. juli 1751 
i Vindum Kirke med

Christen Nielsen

Laurits Jensen var gårdfæster i Vindum By.



Peder Jensen Højbjerg 26

blev født 1721 i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1792 samme sted, 
han blev begravet d. 23- september.

Han blev døbt d. 27. april 1721, faddere var: Søren Las
sen, Niels Høyberg, Søren Knudsens kone, Niels Hansens kone 
og Christen Olufsøns datter Else, alle af Fårup.

Peder Jensen Højbjerg blev gift d. 25. september 17^7 i 
Vindum Kirke med

Johanne Pedersdatter 27

der blev født 1723 i Fårup, Vindum Sogn, og døde I78I samme 
sted.

Ved hendes dåb i Vindum Kirke nævnes følgende faddere: 
Rasmus Hansen af Fårup, Laurits Lassen og unge Christen Las
sen af Vindum, Maren Lasdatter af Vindumgård og Niels Hansens 
kone i Fårup.

Peder Jensen Højbjerg var gårdmand i Fårup og omgangsskole
holder i Fårup og Brandstrup.

Søren Madsen Bruun 28

der var gårdmand i Brandstrup, må være født omkring 17o2, idet 
han ved sin død i I760 opgives at være 58 år, 8 måneder og 4 
dage gammel.

Han var gift med

Karen Sørensdatter 29

Peder Pedersen Vinkel 3 o

blev født ca. 1737, men hans fødsel og dåb har ikke kunnet 
findes.

Han blev trolovet i Sjørslev 1760 med



Kirsten Chrestensdatter

der blev født omkring 1736, idet hun ved sin død i 1785 op
gives at være 48 § år gammel.

Peder Pedersen Vinkel døde 17Ö2 i Sjørslev Sogn, 45 år 
gammel.



Søren Knudsen 32

blev født ca. 166o i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1742 samme 
sted, han blev begravet d. 27. december og opgives da at være 
82 år og 8 måneder gammel.

Han var gift 2 gange, første gang med

Johanne Jensdatter

der blev født ca. I670 og døde 17ol i Fårup, Vindum Sogn, 
hun blev begravet d. 17. april, i hendes alders 31 år.

Søren Knudsen blev derefter gift med

Maren Madsdatter 33

der blev født ca. 1674 og døde 1765 i Fårup, Vindum Sogn, hun 
opgives da at være 91 år og 6 uger gammel.

Søren Knudsen var fæster af den gamle slægtsgård Fårup 
Overgård i Vindum Sogn.

Jens Jensen 34

blev født ca. 1672 og døde 1751 i Hedegård, Vindum Sogn, 79 
år og 3 måneder gammel.

Han blev gift d. 24. september 17o2 i Bjerring Kirke med

Anne Lauritsdatter 35

der blev født ca. I680 i Bjerring Sogn, og døde 1752 i Hede
gård, Vindum Sogn, hun blev begravet d. 19. juli, 72 år og 
3 uger gammel.

Jens Jensen var gårdmand i Hedegård, Vindum Sogn.



Morten Nielsen 36

blev født 1690 i Brandstrup, Vindum Sogn og døde 1715 samme 
sted.

Han blev gift d. 19. oktober I7I0 i Vindum Kirke med

Anna Jepsdatter 37

fra Brandstrup, Vindum Sogn.
Morten Nielsen var gårdmand i Brandstrup, Vindum Sogn.

Niels Michelsen 4o

blev født 1673 i Bjerring og døde 1757 samme sted, han blev 
begravet d. 19. oktober, 84 år gammel.

Han var gift med

Karen Jensdatter 41

der blev født ca. 1686 i Tavl i Hjermind Sogn, og døde i bar
selseng 1728 i Bjerring, 42^ år gammel, hun blev begravet d. 
12. september.

Niels Michelsen var gårdmand i Bjerring.

Jens Pedersen 48

blev født 1659 i Vindum, og døde 173o samme sted, han blev be
gravet d. 12. november.

Han blev gift omkring 1680 med

Edel Lasdatter 49

der blev født 1653 i Skaungård, Vindum Sogn, og døde 1738 i 
Vindum, 86 år gammel, hun blev begravet d. 21. december.



Ifølge matriklen i 1688 for Hald og Skivehus Amter, var 
Jens Pedersen fæster af gård nr. 7 i Vindum By. I matriklen 
af 1664 stod denne gård for 7 tdr. 1 skp. og 1 3/5 alb. hart
korn, men blev ved ommatrikuleringen i 1688 nedsat til 5 tdr. 
og 4 skp. hartkorn. Gården ejedes da af etatsråd Skeel til 
Vindum Overgård.

Niels Knudsen 5o

blev født ca. 1676 og døde 1723 i Vindum Sogn, 47 år gammel. 
Han var gift med

Maren Nielsdatter 51

Jens Pedersen Højbjerg 52

blev født ca. 1673 i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1761 samme 
sted, han blev begravet d. 2. november, 88 år gammel.

Han var gårdmand i Fårup, Vindum Sogn. Hans hustrus navn 
har det ikke været muligt at finde.

Peder Jensen 54

blev født 1671 i Fårup, Vindum Sogn, og døde 1729 samme sted, 
58 år gammel, han blev begravet d. 17. juli.

Peder Jensen blev gift i 1715 i Vindum Kirke med

Ellen Lasdatter 55

der blev født 1689 i Vindum og døde 1755 i Fårup, Vindum 
Sogn, hun opgives da at være 66 år, 3 måneder og 2 uger gam
mel, hun blev begravet d. lo. april.

Peder Jensen var gårdmand i Fårup.



Knud Sørensen 64

blev født ca. 1624 og døde 17o6 på slægtsgården Fårup Over
gård i Vindum Sogn, 82 år gammel.

Han var gift med

Maren Nielsdatter 65

der blev født ca. 1622 i Fårup Overgård, Vindum Sogn, og døde 
d. 25. april 17o9 samme sted, 87 år gammel, hun blev begravet 
d. 28. april.

Knud Sørensen overtog efter svigerfaderen fæstet på den 
gamle slægtsgård.

I Viborg Landstings skøde- og panteprotokol nr. J2 side 
99~lo2, findes et skøde fra Anders Scheel til Chr. Lauritsen 
Krarup på Vindum Overgård med tilliggende bøndergods, skødet 
er dateret d. 1. februar 1700 og det oplyses heri: Knud Sø
rensen, 1 fæstegård svarer årligt i landgilde, 1 ørtug rug, 
1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 3 alb. og 1 7/9 pund smør, 1 svin, 
1 lam, 2 gæs med havre, 4 høns, 1 snes æg, 1 mark gæsteripen- 
ge.

Laurits Andersen 7o

blev født omkring 1643 og døde d. 2. april 1719 i Bjerring, 
76 år gammel.

Han var gift med 

Inger Andersdatter 71

der blev født ca. 1644 og døde 1725 i Bjerring, 81 år gammel, 
hun blev begravet d. 21. november.

Laurits Andersen var selvejergårdmand i Bjerring. I matriklen 
1688 blev gårdens hartkorn ansat til 6 tdr. 3 skp. og 2 fjdk. 
Det oplyses endvidere her, at kongens herlighedsret er solgt



til Jørgen Scheel på Vindum Overgård.

Niels Mortensen 72

blev født 1654 og døde 1711 i Brandstrup, Vindum Sogn, 57 år 
gammel.

Han var gift med

Anna Povlsdatter 73

der blev født ca. 1655 i Brandstrup, Vindum Sogn, og døde 172o 
samme sted, 65 år gammel.

Niels Mortensen var gårdmand i Brandstrup, Vindum Sogn, 
han beboede gård nr. 4 og betalte heraf en årlig afgift på: 
1 1/4 ørtug rug, 11/4 ørtug byg, 1 ørtug havre, 2 alb. og 5 
1/3 pund smør, 1 svin, § mark hår, 1 otting honning, § lam, £ 
gås med havre, 4 skilling leding, 8 skilling sommerskat, 1 
høne, 5 gæsteriheste, 2 mark og 2 2/3 skilling gæsteri, og 
2| skp. gæsteri havre. Ovenstående er efter matriklen af 1664, 
i matriklen 1688 står han opført som fæster af en gård i Brand
strup af hartkorn 8 tdr. og 1 fjdk., gården hørte under Vindum 
Overgård.

Jep Jensen 74

blev født ca. 1659 i 
samme sted, 78 år og 

Han var gift med

Brandstrup, Vindum Sogn, og døde 1737 
8 måneder gammel.

Maren Simonsdatter 75

der blev født ca. 1651 og døde 1729 i Brandstrup, Vindum Sogn, 
78 år gammel.

Jep Jensen var gårdmand i Brandstrup og beboede gård nr. 
2, ifølge matriklen af 1664 svarede han i årlige afgifter.



1 1/4 ørtug rug, 1 1/4 ørtug byg, 1 ørtug havre, 2 alb. og 5 
1/3 pund smør, 1 svin, £ mark hår, 1 otting smør, | lam, £ 
gås med havre, 4 skilling leding 8 skilling sommerskat, 1 høne 
og 5 gæsteriheste, 2 mark og 2 2/3 skilling gæsteri og 2^ skp. 
gæsterihavre. I matriklen 1688 står han opført som fæster af 
gård nr. 4 i Brandstrup af hartkorn 7 tdr. 2 fjdk. og 2 alb. 
tilhørende Vindum Overgård.

Michel Nielsen 8o

hans fødsel eller død har det ikke været muligt at finde, men 
i matriklen 1664 ses det, at han i årlige afgifter skal svare: 
1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 sietpund smør, 1 
svin og 1 daler gæsteri. I matriklen af 1688 står han opført 
som fæster af gård nr. 6 i Bjerring af hartkorn 5 tdr. 1 skp. 
1 fjdk. og 1 alb. Gården ejes da af Christen Scheel til Fussingø.

Peder Jensen 96

var gårdmand i Vindum. Hans fødsel og død har det ikke været 
muligt at finde. Han nævnes i 1653, da han d. 25. august dette 
år, var med til at syne Faldborg Kirkes brøstfældighed. 
(Bilag nr. 5 til Fårup Overgårds historie).

Las Jensen 98

nævnes i Hald Lens jordebøger 1634-1649, i årene 1634 og 164? 
som boende i Skaungård, Vindum Sogn. I 1647 nævnes han tillige 
som sandemand.

Knud Nielsen loo

blev født ca. 1644 og døde 1711 i Vindum, 67 år gammel. 
Han var gift med



Anne Nielsdatter lol

der blev født ca. 1661 og døde 17o9 i Vindum, 48 år gammel, 
hun blev begravet d. 18. august.

Knud Nielsen var gårdmand i Vindum. I Viborg Landstings 
skøde- og panteprotokol nr. 32, side 99_lo2 er indført et skøde 
til Chr. Lauritsen Krarup på Vindum Overgård fra Anders Scheel, 
det oplyses heri, at Knud Nielsen da bebor en fæstegård, der i 
årligt landgilde svarer: 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug hav
re, 1 lispund 8 8/9 pund smør, 1 brændsvin, 1 lam, 2 gæs med 
havre, 1 fodernød, 1 snes æg og 4 høns.

Peder Højbjerg lo4

blev født ca. 1633 og døde 1718 i Fårup, Vindum Sogn, 85 år 
gammel, han blev begravet d. 2o. november.

Han var gift med

Dorethe Jensdatter lo5

der blev født 1635 og døde 17o5 i Fårup, Vindum Sogn, hun 
blev begravet d. 3o. juli.

Peder Højbjerg var gårdmand i Fårup, Vindum Sogn. I ma
triklen 1688 står han opført som fæster af gården nr. 5 i 
Fårup af hartkorn 6 tdr. 4 skp. 2 fjdk. og 1 alb.. Gårdens 
ejer var etatsråd Jørgen Scheel til Vindum Overgård.

Jens Pedersen lo8

blev født ca. 1625 og døde 17o4 i Fårup, Vindum Sogn, 79 år 
gammel, han blev begravet d. 2o. november.

Han var gift med

Helle Jensdatter lo9 



der blev født I650 og døde 1729 i Fårup, Vindum Sogn, 79 år 
gammel, hun blev begravet d. 1. maj.

Jens Pedersen står i matriklen af 1688 opført som fæster 
af gård nr. 3 i Fårup af hartkorn 7 tdr. 1 skp., tilhørende 
Vindum Overgård.

Las Christensen llo

blev født ca. 1639 og døde 1714 i Vindum, 75 år gammel, han 
blev begravet d. 27. december.

Han var gårdmand i Vindum.



Niels Jensen ljo

om hans fødsel og død har det ikke været muligt at finde noget 
men af en sag, der i I638 når frem til Viborg Landsting, synes 
han på denne tid at være fæster af gård nr. 1 i Fårup. Om sa
gens gang, se bilag nr. 4 til Fårup Overgårds historie. 15 år 
senere er han sammen med andre mænd i sognet med til at syne 
Faldborg Kirkes brøstfældighed.

Anders Albertsen 14o

boede ved matrikuleringen i årene 1662-1664 i gård nr. 1 i 
Bjerring. Indførelsen i den heroverførte protokol lyder:

"Gård nr. 1 i Bjerring, Anders Albertsen, "Jordejergård" 
skylder til sig selv 1 ørtug rug, og 1 ørtug havre. Noch 
niuder af Bjerring Mølle for nogen Eng, Mølledammen er op
stemmet på 1 ørtug mel. Herlighed er solgt til Vindum Over
gård af Kongen og udgør årligt, 2 pund byg, et svin, et lam, 
1 gås med havre, 2 høns, 4 skilling og 1 alb. leding, 1 mark 
smørpenge, lo gæsteriheste og 2 jægerheste.
Noch en Boeligh till samme Gård som årligt skylder til Anders 
Albertsen 5 mark. Disligiche giør han en Ugedag (s) Arbejde. 
Noch it øde Husted, som ingen Bøgge er på."

Poul Nielsen 146

Af matriklen 1664 ses det, at Poul Nielsen sammen med Mads 
Jensen er fæster af gård nr. 3 i Brandstrup. Gårdens hartkorn 
er da 9 g tdr., 2 skp. 1 fjdk. og 3/5 alb. Endvidere oplyses 
det, at han er kommet fra Hald Slot.

Jens Sørensen 148

der var gårdmand i Brandstrup, Vindum Sogn, blev født ca. 1633 
og døde 17o2 i Brandstrup, Vindum Sogn, 7o år gammel, han blev



begravet d. 1. januar 17o3. 
Han var gift med

Kirsten Nielsdatter 149

der blev født ca. 1634 og døde 17o2 i Brandstrup, Vindum Sogn 
68 år gammel.

Jens Lassen 196

Af Hald Lens jordebog 1634-1649 ses det, at han i 1634, 1641 
og 1647 bebor Skaungård i Vindum Sogn. De seneste år dog sam
men med sønnen Las Jensen

Niels Højbjerg 2o8

var ifølge matriklen 1664 beboer af gård nr. 3 i Fårup By, 
Vindum Sogn. Gårdens hartkorn opgives at være 72 td. 32 skp. 
og 2§ alb., i årlig afgift svares: 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 
1 ørtug havre, 4 skp. smør, 1 svin, 1 lam, 2 gæs med havre, 
4 høns, 2o æg og 1 mark gæsteripenge.



Jens Nielsen 260

nævnes i 1591 som fæster af den gamle slægtsgård i Fårup, 
ligeledes i 1625, da han dette år bliver stævnet til Middel
som Herredsting, for at afgive vidne om, at salig Niels Am
disen i Skaungård, der døde for 34 år siden, ved sin død var 
så fattig og forarmet, at man på skiftet efter ham ikke var 
i stand til at udrede nogen arv til hans børn. Jens Nielsen 
levede endnu i I638. (Se iøvrigt Fårup Overgårds historie).

Albert Nielsen 280

der var gårdmand i Bjerring, nævnes i 1623 og 1649.
Han var gift med

N.N. Andersdatter 281

Det har ikke været muligt at finde hendes fornavn, men 
hun var datter af herredsfoged Anders Eriksen.

I Viborg Landstings Dombog 1623 B. side 174, findes en 
sag, hvori Albert Nielsen i Bjerring er den ene part og 
hans broder Jens Nielsen Karmark den anden, det hedder heri 
bl.a.:

"Var skikket Albert Nielsen i Bjerring og hans vise bud 
Erlig og velforstandig mand Hans Jensen i Odsgaard og Per 
Christensen i Tyerskov med en Fuldmagt paa den ene og havde 
hid i Rette stævnet Jens Nielsen i Karmark paa den anden Si
de for et Købebrev i Rettelagt paa Middelsom Herredsting. 
Den 12. Juni sist forleden dateret Bjerring d. 9- Februar 
(1623) bemeldende at han haver solgt fra sig og sine Arvinger 
og til Jens Nielsen og hans Arvinger al hans Arvelod og Part 
udi Hvorslevgaard efter hans salig Fader Niels Sørensen, saa 
hvis Arvelod han kunde tilfalde efter hans Moder Elle Thomis- 
datter, som endnu lever, hvad mere samme Brev indeholder, 
hvilket Albert Nielsen haaderlig benægter ikke at være under
handlet i Bjerring efter samme Brefs bemeldendis om det køb



ej' heller skal befindis de tvende Personer som have under
skrevet, enten før eller efter, at han er kommet til Bjer
ring derom underhandle."

Niels Sørensen 292

var ifølge Hald Lens jordebøger fæster af gård nr. 2 i Få
rup i 1634.

Las Pedersen 392

nævnes d. 2. juni 1625 som gårdmand i Bisballe, Lysgård Sogn. 
Han var gift med

Mette Madsdatter 393

som levede endnu d. 22. august 1639-



Niels Jepsen 52o

var gift med

N.N. Jensdatter 521

hvis fornavn ikke kendes. Hun er dog højst sandsynlig datter 
af den forrige fæster i gården Jens Lassen.

Niels Jepsen overtog fæstet på Fårup Overgård, Vindum 
Sogn, efter svigerfaderen og drev den til 1591, da den blev 
overtaget af sønnen Jens.

Den 24. august 1569 optrådte Niels Jepsen på Viborg Lands
ting, idet han havde været øjenvidne til et mord. Herom for
tælles i landstingets dombog, at han var kommet gående sam
men med Per Kjeldsen og Jens Christensen af vejen fra Elsborg 
til Fårup. Pludselig var de to sidstnævnte kommet op at skæn
des, og da Per Kjeldsen bøjede sig for at komme under et gærde 
jog Jens Christensen en degen (en kort sabel) i kroppen på ham 
Per Kjeldsen var imidlertid ikke værre tilredt, end at han 
kunne trække sin økse og tildele Jens Christensen så kraftigt 
et slag, at denne kort efter døde deraf.

Niels Sørensen 560

der var selvejergårdmand i Hvorslevgård, var gift med

Elle Thomisdatter 561

I Danmarks ældste arkivregistraturer findes et åbent brev, 
dateret den 23. december 1578, hvorved Niels Søfrensen i Huor- 
slevgaard, der har tilskødet kronen 11 mark sølvs jord over 
all Vitten Mark til det byggested i Vitten, som Peder Jensen 
nu bruger,og hans hustru Elle Thomisdatter for livstid fri
tages for landgilde, ægt, arbejde og al anden tynge af deres 
jordegne bondegaard Hourslevgaard.



Anders Eriksen 562

nævnes fra og med den 19. november I562 som herredsfoged på 
Middelsom Herredsting.

I kraft af sin anseelse og ansvaret,der var ved at være 
herredsfoged, fik Anders Eriksen snart visse begunstigelser 
af kongen. Blandt andet fik han fæste på Kongetiende af Vinge 
Sogn, men blev ved et mageskifte mellem kongen og Christen 
Skeel om Ulstrupgård i samme sogn, betydeligt beskåret i sin 
indtægt af ovennævnte tiende, hvorfor han klagede til kongen. 
Svaret fra kongen finder vi i Kancelliets Brevbøger under dato 
14. januar 1584, det lyder: Anders Eriksen i Bjerring har be
rettet, at siden han fæstede Krontiende af Vinge Sogn har kon
gen bortskiftet Ulstrupgård til Christen Scheel, der nu bruger 
gården til avlsgaard og har lagt gårdens ejendom derunder, så 
Anders Eriksen ingen tiende får af disse gårde, mens han dog 
stadig må svare den samme afgift. Niels Skram og Jørgen Skram 
skal i den anledning i forening med provsten i Middelsom Her
red sætte tiende for en rimilig afgift og give ham skriftligt 
bevis derpå.

Hvornår Anders Eriksen er død, kan vi ikke afgøre, men i 
Hald Lens jordebog fra 1615, ser vi, at gården nu ejes af 
Christen Sørensen. Denne Christen Sørensen er formodentlig 
blevet gift med Anders Eriksens enke eller en datter af An
ders Eriksen. Han har ligesom sin forgænger i gården fæste 
på krontienden og ligesom Anders Eriksen skal han til lens
manden på Hald årlig yde: 2 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 pund 
smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 3 mark og 3 skilling leding, 21 
skilling og 1 alb. sommergæster!, 2 jægerheste og 1 svin.



Jens Lassen lo42

var ifølge Eline Gøges jordebog fæster af Fårup Overgård i 
1532, der oplyses endvidere, at han i årlig landgilde skulle 
betale til sit høje herskab, 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ør
tug havre, 1 fjerding smør, 1 mark gæsteripenge og 1 skovsvin.

Søren Nielsen 112o

var selvejergårdmand i Hvorslev. Han nævnes i 1535, da der 
blev udstedt et vidne på Houlbjerg Herredsting om, at han og 
Christen Pedersen i Tinning annammede 3o mark af Hans Michel
sen for den pantsatte gård i Hvorslev.

Erik Lassen 1124

nævnes allerede i året 1499 som sandemand i Middelsom Herred, 
I50I indværgede han med lovhævd 6 stk. jord på Bjerring Mark 
til sin iboende gård i Bjerring. To år senere i 15o3 købte 
han en gård mere der i byen. Han nævnes første gang som her
redsfoged i 1532. Samme år var han med til at forlige Poul 
Børialsens arvinger i Romlund i Rinds Herred.

Ved giftermål er han tilsyneladende også kommet i besid
delse af en gård i Kvorning, hvor han få år før sin død flyt
tede hen, her døde han i 1538.

På skifte efter ham var nærværende Jost Michelsen fra 
Hammershøj, Anders Jostsen og Chresten Sørensen fra Bjerring, 
de to sidstnævnte var mødt på deres koners vegne. De fik til
sammen udlagt i arv en af gårdene i Bjerring. Den egentlige 
slægtsgård i Bjerring, gik i arv til sønnen Anders Eriksen.



Las Skøtte 2o84

var i 149o fæster på Fårup Overgård. Den 18. marts d.å. blev 
han sammen med 5 andre dannemænd på Middelsom Herreds Ting 
udvalgt til at syne den griene jeeg, som havde været ret skel 
mellem Vindum Skov og Rind Skov, men som nu på ulovlig vis 
blev omhugget. (Se Fårup Overgårds historie).

Niels Madsen 224o

var selvejerbonde i Enslev og herredsfoged i Houlbjerg Her
red.

Den første gang vi støder på hans navn er i et tingsvidne 
af Houlbjerg Herredsting d. 9. januar 1483. Den 1. oktober 
1498 nævnes han som foged på Houlbjerg herredsting. Den 3. 
juni 152o pantsætter Broder Laurits Nielsen af Helligåndshu
set i Randers, Prior samme sted, en gård i Hvorslev til Niels 
Madsen i Enslev, for 3o mark. Han døde før 17. maj 1535, da 
giver Prior hr. Jens Nielsen nemlig Hans Michelsen fuldmægtig 
for Mogens Gøge fuldmagt til at indløse en gård i Hvorslev, 
fra Niels Madsens arvinger for 3o mark.

Niels Madsens broder Jens Madsen fik i 1489 af Peder Hof
mand skøde på Hvorslevgård, samme tid fik han skøde på Svenne- 
skov. Denne Jens Madsen efterlod sig sikkert ingen børn, det er 
nemlig Niels Madsens søn, Søren Nielsen der bliver den næste 
ejer af Hvorslevgård.

I 15o5 udsteder Niels Madsen et bekendelsesbrev, hvori det 
hedder, at han ingen del havde udi Svenneskov.

Allerede i 1388 nævnes Hvorslevgård, på dette tidspunkt 
ejes den m.m. gods af en Niels Madsen. Sandsynligheden taler 
for, at Niels Madsen, Hvorslevgård, er en af Niels Madsen i 
Ensslevs forfædre, men rigtigheden har ikke kunnet bevises.

Las Kjeldsen 2248



nævnes 1*180-1486. Han var sandemand på Middelsom Herredsting 
og boede i Bjerring. Han må have været ud af en anset slægt, 
hvilket bl.a. ses af, at hans broder Jens Kjeldsen også kaldet 
Jens Smed i året 1472 indværgede Brandstrupgård med sø, snart 
efter giftede han sig med en datter af adelsmanden Christen 
Sommer i Gieldrup.

Kjeld Thomassen 4496

nævnes i 1447 som en af de 8 tingsmænd på Middelsom Herreds
ting.





FÅRUP OVERGÅRD.



FÅRUP OVERGÅRDS

HISTORIE.

På grund af tilstædeværelsen af sjældne kilder er det 
lykkedes at føre denne gårds historie usædvanligt langt til
bage sjældenheden består først og fremmest deri, at man for 
det første er i stand til, at kunne opstille en ubrudt fæster- 
og ejerrække fra år 149o og til i dag, altså næsten 5oo år, 
dernæst, at man finder søn efter far på gården tilbage til 
Knud Sørensen, der året 1655 giftede sig ind i gården med en 
datter af "store" Niels Jensen, fæster der i gården, hvis fæd- 
rende linie man herefter kan følge i gården til Niels Jepsen, 
der levede her i 1569, som atter igen synes at have giftet sig 
ind i gården med en datter af den foregående fæster, Jens Las
sen, hvis far Las Skøtte levede her den 18. marts 149o.

En oversigt over fæster- og ejerrækken i gården kan op
stilles således:

Fæstere:
1. Las Skøtte.
2. Jens Lassen.
3. Niels Jepsen.
4. Jens Nielsen.
5. "Store" Niels Jensen.
6. Knud Sørensen. 
7. Søren Knudsen. 
8. Christen Sørensen. 
9. Søren Christensen Overgaard. 
Ej ere:
lo. Christen Sørensen Overgaard.
11. Søren Christensen Overgaard.
12. Niels Sørensen Overgaard.
13. Frederik Nielsen Overgaard.
14. Niels Sørensen Overgaard.



Gården Fårup Overgård, der er beliggende i Fårup By, Vin
dum Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, har, indtil den i 
18o8 blev købt til selveje, været fæstegård under Vindum Over
gård .

Las Skøtte

er den første fæster vi møder på gården. Han er den 18. marts 
149o, sammen med 5 andre Dannemænd blevet udvalgt på Middel
som Herredsting til at syne den "griem jeegh”, (betyder en 
eg, der er mærket som skeltræ mellem to skove), der havde 
været ret skel mellem Vindum Skov og Rind Skov. Af et doku
ment i Rep. Dipi. Dan. II Rk. Bd. 4, side 97 ses det, at dis
se 6 mænd overfor 24 andre Dannemænd vidnede, at omtalte eg 
var ophugget og bortført ulovligt. (Se bilag nr. 1.)

Jens Lassen

var den næste fæster i gården. I fru Eline Gøges jordebog da
teret 1532, finder vi gården i Fårup opført med en søn af 
førstnævnte mand Las Skøtte, nemlig Jens Lassen som fæster. 
Det oplyses endvidere, at han årligt skal svare følgende i 
landgilde til sit høje herskab: 1 ørtug rug (1 ørtug = 112^ 
kg) 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, (1 fjerding 
= 4 lispund = 31,744 kg.) 1 mark gæsteripenge, og et skovsvin.

Niels Jepsen

nævnes i 1569 som fæster af gården. Han synes, ud fra navnet 
på sønnen, der siden fulgte efter i gården, at have været gift 
med en datter af forgængeren Jens Lassen.

Det er i en ganske særlig anledning, at vi finder Niels 
Jepsen figurerende i dokumenter fra 1569, nemlig den, at en 
mand ved navn Per Kjeldsen i Fårup har dræbt en anden mand, 
Jens Christensen, som efter alt at dømme også var fra Fårup 



Skæbnen ville, at Niels Jepsen netop den dag fulgtes med de to 
mænd på vejen fra Elsborg til Fårup, og var øjenvidne til mor
det, der skete på marken uden for Fårup By, hvorfor han St. 
Bartolomai Dag (24. august) samme år blev stævnet til Viborg 
Landsting, for at vidne i samme sag. Om sagens gang (Se bilag 
nr. 2) Denne Niels Jepsen synes at være død før 1591, idet hans 
søn

Jens Nielsen

mandagen efter Allehelgensdag, (Hellemisse, 1. november, ind
stiftet som almindelig helgenfest, hvis en helgen skulle være 
glemt, og ikke fået en bestemt dag. 177o blev den henlagt til 
første søndag i november.) 1591 var nærværende på skiftet efter 
salig Niels Amdisen i Skaungaard, han må derfor antages at ha
ve været mand i gården i Fårup efter sin far.

34 år senere, den 29. januar 1625 blev Jens Nielsen sam
men med flere, stævnet til Middelsom Herredsting, han var da 
med til at afgive et vidne om, at da salig Niels Amdisen i 
Skaungård for 34 år siden døde, var han så fattig og forarmet, 
at man på skiftet efter ham ikke var i stand til at udrede 
nogen arv til hans børn, da gælden oversteg boets værdi. (Se 
bilag nr. 3)•

At slægten i Fårup har været både håndfaste og stridslyst
ne af natur, får vi snart herefter oplysninger om, nemlig i 
året 1638, den 9. maj, da en årelang strid og trætte imel
lem bønderne i Fårup nåede frem til Viborg Landsting, efter at 
sagen i nogen tid havde verseret på Middelsom Herredsting. 
Sagen var den, at ufreden i Fårup var kulmineret med at Hans 
Poulsens søn, Christian Hansen i Fårup, havde tilføjet Jens 
Nielsens søn Niels Jensen, samme sted, sår og skade, hvor
efter man dog på herredstinget havde fået er forlig i stand 
imellem de stridende familier, hvor man blandt andet enedes 
om, at den af parterne, der på ny gav anledning til ufred, 
skulle bøde to staldfede okser til Vindum Kirke.



Dette forlig var Niels Jensens husbond, Ivar Lykke til 
Vindum Overgård, imidlertid ikke tilfreds med, da han forud 
af Niels Jensen, havde fået lovning på den eventuelle sår
målsbøde, som Christian Hansen efter alt at dømme ville være 
blevet idømt, men som nu ved forligelsesdommen udeblev, hvor
for Ivar Lykke nu bekostede sagen videre til landstinget, hvor 
man imidlertid imod herremandens forventning kendte det ind
gående forligelsesmål for gyldigt og stående ved magt.

Af sagen fremgår det iøvrigt, at den gamle Jens Nielsen i 
slægtsgården i Fårup endnu lever, og at han havde i alt fald 
følgende sønner: Niels Jensen, Mads Jensen og Anders Jensen. 
(Se bilag nr. 4).

Niels Jensen

overtog omkring 164o fæstet på gården efter sin far.
Næste gang vi hører noget om beboerne i Fårup Overgård, 

er den 25- august 1653, da Niels Jensen sammen med andre vel
agtede mænd der i sognet, var til stede ved den nu for længst 
nedbrudte Faldborg Kirke, for at syne dens brøstfældighed. 
(Se bilag nr. 5).

Sidste gang vi træffer Niels Jensen, er i Hald Amts ma
trikel fra 1664, hvor han figurerer som fæster af gården sam
men med en "lille" Niels Jensen, der efter alt at dømme må 
være en yngre bror, som vi iøvrigt ikke tidligere har truffet 
på. Gårdens hartkorn blev da ansat til 7 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 
og 2 3/5 alb., den årlige landgilde opføres til 1 ørtug rug, 
1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 4 skpr. smør, 1 svin, 1 lam, 4 
høns, 2o æg og 1 mark gæsteripenge.

Næste gang, vi støder på kilder til gårdens historie, er 
i de omkring 1681-1683 udarbejdede markbøger. I markbogen for 
Vindum Sogn, finder vi gården beskrevet under Fårup By gård 
nr. 1, og fæster er da

Knud Sørensen



I denne forretning gennemgåes gårdens jorder, ager for 
ager, og vi får her specifiserede oplysninger om de enkelte 
agres mål, beliggenhed og bonitet.

Uddrag af markbog nr. 1358, 1681-83:
1. års gjøe, kaldis Uder lille Eng såes et år med Buig 

(byg), to år med Rug, to år med Arre (havre), hviler derefter 
i 7 år. Er bedst bequem til Vårkorn. (Aars gjøe = græsmarksbrug 
driftssystem, som især var udbredt i Jylland, og ved hvilket 
bymarken var inddelt i et større antal vange. (Indtægter eller 
årsgjøder) ofte 8-12, der tillige kunne fungere som åse eller 
agerskifter, og af hvilke nogle, vist i regelen tilsammen ud
gør omtrent halvdelen af jorden, var besået, altid flere år 
i træk, medens andre ligeledes for en årrække, hvilede og var 
udlagt til græs).

Et skifte ligger i øster og vester, målt fra sønder ved 
søegierdet indeholder 22 agre, goed jord af sort muld, nogit 
leer. Specificering af de enkelte agre følger herefter med 
angivelse af bredder på 13-45 alen og længder fra 216-237 
alen.

Til forne: Aars gjøe nogit jord udi søndermark, saaes et 
år med boghued (boghvede) et år med rug, nogit deraf et år 
med arre, och en deel hviler, hviler derefter en deel 9 år 
och en deel lo år. Er bedst bequem til boghued.

Et skifte over Alsberg ligger i sønder och Nør målt fra 
østen indholder 43 agre, ond jord af sort død sand och grus.

Ander års gjøe kaldis Trindkier såis et år med buig, to 
år med rug, to år med arre, hviler derefter i 7 år, er bedst 
bequem til vårkorn.

Af navne på andre af gårdens marker kan nævnes: 
Digsmose, de bloche vesten ved Digsmose, de lange agre, Egs
agre, Stenhøj, Stenhøjsfald, Rutblokke, Lexhøjsfald, Smaa 
Rutbakke, Lille Kjøbmandsmose, Kirkebak, Lille Grydemoseager, 
Lille Hedefald, Kuldbækkrogsfald, Grydemosefaid, Sandlefald, 
Langled Agre, Friisdalsfaid, Vormdal, Vormdal Cloche, Mylkrog, 



Ovenvejeager, Skovjord, Mellemdal, Toftejord, Stokbro, Kroge
dalsagre og Lille Skovblokke.

Gårdens samlede areal af sædejord opgøres til 900658 kva
dratalen jord = 64 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 2 alb. land.

Agrenes antal beløb sig til ialt 448 agre.
Ved ommatrikuleringen i 1688, står gården opført med to 

fæstere, nemlig Knud Sørensen og hans søn Peder Knudsen. Går
dens hartkorn bliver ved denne lejlighed forhøjet til, 8 tdr. 
3 skp. 3 fjdk. og 2 alb., men tilhørsforholdet til Vindum Over
gård er stadig uforandret.

Nogle år senere den 1. februar 17oo finder vi atter gård
en opført, denne gang i et skøde fra Anders Scheel til Chris
ten Lauritsen Krarup på Vindum Overgård med tilhørende bønder
gods, gårdens fæster er stadig Knud Sørensen og ydelserne af 
gården var da: 1 ørtug rug, 1 ørtug havre, 1 ørtug byg, 3 alb. 
og 1 7/9 pund smør, 1 svin, 1 lam, 2 gæs med havre, 4 høns, 1 
snes æg og 1 mark gæsteripenge.

Herefter følger en tid hvor vi ingen dokumenter har om 
Vindum Overgård og dens bøndergods, vi må derfor nøjes med de 
oplysninger Vindum kirkebog kan give os om gårdens beboere. 
Heraf ser vi, at den gamle Knud Sørensen døde i 17o6, men 
det må antages, at han allerede omkring år 17oo overdrog fæs
tet til sin søn

Søren Knudsen

der blev født omkring I660. Hans første kone Johanne Jensdat
ter døde allerede i året 17ol, kun 31 år gammel. Han giftede 
sig derefter med Maren Madsdatter. Søren Knudsen døde i 1742, 
82 år gammel.

Han har sikkert omkring 174o, ladet sønnen

Christen Sørensen

overtage fæstet på gården, efter at denne i efteråret 1739 



havde giftet sig med Inger Jensdatter, fra Hedegård der i 
sognet.

Om gårdens tilhørsforhold til Vindum Overgård har vi en 
bekræftelse i jordebog over samme gårds Gods, indført i skøde 
dateret den 18. juni 1778 fra fru cancellirådinde Steenfeldt 
og Mette Dorthea de Friederich, salig generalløjtnant von Ir
minger på Vindum Overgård og gods, hvori det oplyses, å^t

Søren Christensen (Overgaard)

var fæster af gården nr. li Fårup. Hartkornet opgives at væ
re 3 tdr. 1 skp. 3 fjdk. og 2^ alb., han svarede årlig i land
gilde til herskabet, 1 td. og 1 1/3 skp. rug, 1 td. og 1 1/3 
skp. byg, 4 1/6 skp. havre, 9 1/3 pund smør, 1 lam, 1 gås, 1 
høne og lo æg.

Vi bliver her klar over, at gården siden sidste jordebogs- 
uddrag er blevet delt i 2 gårde, hvorefter begrebet Overgård 
sikkert er opstået og har noget at gøre med gårdens placering 
i terrainet i forhold til den anden halve gårds. Denne deling 
af gården har sikkert fundet sted i årene omkring 1739, da 
Søren Knudsens datter blev gift med en søn fra Hedegård Niels 
Jensen, hvis søster var gift med Christen Sørensen, sønnen og 
svigersønnen har så fået hver en halvgård. Navnet Overgård må 
ligeledes stamme fra denne tid, da Christen Sørensens søn Sø
ren Christensen er den første vi i kirkebogen finder opført 
med navnet Overgård.

I 18o8 købte Søren Christensens søn

Christen Sørensen (Overgaard) 

gården til selveje.
Skøde.

Undertegnede Major Schuchardt tilstaar herved, at jeg som 
Ejer af Vindum Overgård med Underliggende haver solgt og herved 
sælger og skjøder til Christen Sørensen i Fårup By i Vindum



Sogn den Gård i bemeldte By hans Fader hidtil har havet i 
Fæste, stående for Hartkorn Ager og Eng 3 Tdr. 1 Skp. og 2 Fjdk. 
og Skovskyld 2 Skp. da de 3 Fjdk. 2 2/5 alb. Ager og Eng og 
de 1§ Alb. Skovskyld Hartkorn afgår fra de Ejendomme som henlagt 
til de i Byen værende jordløse Huse på de Vilkår: at Gården 
ingensinde må sælges til nogen Herregårds Complettering eller 
til at gøre Hoveri, Gårdens Bygninger skal stedse holdes for
sikrede i Brandkassen ifølge den kongelige Bevilling til Vin
dum Overgårds Udstykning, og at Kjøberen ikke må fornærme Ans 
Kro’s privilegier. Og da Kjøberen Christen Sørensen forbemeld- 
te med dets Tilliggende og Bygning har tilfredsstillet mig med 
hans af Dags Dato udstedte Panteobligation for den accorderede 
Kjøbesumma 1275 Rdlr., siger tolvhundredefemoghalvfjerdssinds- 
tyve Rigsdaler, som tilligemed dette Skjøde læses og protokol
leres og hvori Kjøberen Christen Sørensen har pantsat ermeldte 
Gaard saaledes som som følger, a. med første prioritet til det 
Steenfeldske Legatium for den Summa deraf som bestandig i hans 
Gaard skal blive indestaaende, b. med anden Prioritet til af- 
gangne Herr Jean Arnoldt Fischers respective Arvinger for den 
Summa som af disses i Vindum Overgårds Gods indestaaende Kapi
tal ved nærmere Repartetion (Ligning) over det hele måtte ved
komme hans Gårds Hartkorn, og endelig c. med tredie Prioritet 
til Sælgeren for den Summa som af Kjøberens hele Gjeld efter 
ermeldte Panteobligation måtte blive til rest fra ovenstå
ende under litra a og b sikrede Kapitaler når disse Beløb ef
ter fordeling bliver bestemt. Så vedkjendes jeg ingen Lod el
ler Ret at have i eller til samme, men med dette Skjøde over
drager ham bemeldte Gård med dens Bygninger, Ejendomme, Her
ligheder samt Jagt og Fiskeri og andre dertil hørende Rettig
heder således som Herr Capitain Secher og jeg haver ejet sam
me og så vidt Kjøberen som upriviligeret tilkommer.

Viborg, den 29. September 18o8
I. Schuchardt.

At ingen Kjøbekontrakt eller noget andet Dokument dette



Kjøb betræffende har været oprettet, det bevidnes her af Sæl
ger og Kjøber.

Schuchardt. Christen Sørensen.
Læst på Middelsom-Sønderlyng Herreders Ret Torsdagen den 

27. Oktober I808.
Dette Skøde er i dag i Niels Overgaards besiddelse, men 

er i årenes løb blevet til dels ulæseligt.

Den 24. juni 18I0 lånte Christen Sørensen 700 Rdlr. af 
den kongelige enkekasse, og der udstedtes følgende:

Panteobligation.

Jeg underskrevne Christen Sørensen selvejer i Fårup By 
fæster under Vindum Overgårds gods erkjender og hermed gjør 
skyldig at være til den almindelige enkekasse den Summa 7oo 
Rdlr., skriver syv hundrede Rigsdaler Courant,som mig af be
meldte Kasses Midler Dags Dato ere lånte. Thi lover og for
pligter jeg herved mig og mine Arvinger een for alle eller 
nogle for een bemeldte Kapital 7oo Rdlr. til ovennævnte den 
almindelige Enkekasse for denne min Obligation med dette I- 
hændehaveren rigtig at betale til hvilken 11. Juni eller 11. 
December Termin samme 5 Aar forud fra een af Siderne lovlig 
opsiges og mine Renter Kapitalen for mig bliver staaende at 
erlægge af den i København 4% Aarlige Renter Halvdelen til 
hver 11. Juni og hver 11. December Termin. Til Betrykkelse 
for dette mit Laan med deraf forfaldne skadeløse Renter og 
Omkostninger pantsætter jeg hermed min første Prioritets 
Panteret den mig efter Skjøde og Dags Dato hvilket tillige 
med denne Obligation læses og protokolleres tilhørende Gaard 
i Faarup By, Vindum Sogn, Middelson Herred, Viborg Amt, af 
Hartkorn, Ager og Eng 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. samt Skovskyld 
2 Skp. med tilliggende Bygninger, hvilke i Brandkassen er 
forsikrede for den Summa 580 Rdlr. Ligeledes pantsætter jeg 
den mig tilhørende Besætning af Kreaturer og Avlsredskaber 



den af Markerne indavlede Sæd og Høslet samt mit Indbo udi 
hvilken Gaard og Ejendomme saaledes som samme er eller her
efter kan være forbedret. Intet i nogen maade undtagen. 
Den almindelige Enkekasse skal være og blive berettiget 
frem for alle andre indtil Summen for Kapital, Restancer og 
Omkostninger vorder afbetalt. Dersom jeg med Renterne til de 
bestemte Terminer udebliver, pantet af mig ej holdes i god og 
forsvarlig Stand, Skatter og Afgifter maatte komme i Restancer 
eller noget af Jorden til sammes Forringelse bortlejes, da 
skal Kapitalen være som opsagt, og Gælden fordres da som efter 
£ års Opsigelse i Mangel af promte Betaling være berettiget at 
tiltræde Pantet og deri søge sin Betaling, og hvis dette ikke 
skulde være tilstrækkeligt da i mine øvrige Ejendomme, hvor 
de end måtte forefindes. Tilmed yderligere Sikkerhed for inde- 
staaende Kapital med Renter og Omkostninger har jeg formået 
Herr Major v. Schuchardt til Nøragergaard at indestaa for sam
me som Cautionist og Selvskyldner. Til bekræftelse haver jeg 
den min Panteobligation i de 2 Vitterlighedsvidners Overværel
se egenhændig underskrevet og forseglet og maa samme paa min 
Bekostning og uden nogen varsel for Retten læses og i Pante- 
bogen indføres.

Faarup, den 24. Juni 181o.
Christen Sørensen.

Som Cautionist og Selvskyldner underskriver og forsegler 
Schuchardt.

Til Vitterlighed
To ulæselige underskrifter.

I Middelsom- Sønderlyng Herreds skøde- og panteprotokol 
side 323 a, findes et testamente oprettet af Christen Søren
sen Overgaard:

Selvej ertestamente
31. 8. 1848.

Nr. 4 C.R. 4. Klasse
8 42 rbd. Sølv Mads Rod.

1835



Kongelig Majestæts Landvæsenskommissair i Viborg Amt, 
Herredsfoged og Skriver i Middelsom og Sønderlyng Herreder 
Gjør vitterligt: Aar 1835, Torsdagen den 17. September om 
Formiddagen Kl. lo, blev Middelsom og Sønderlyng Herreders 
Ret sat paa Herrednes Tingsted, Viborg Raadhus af den Ordi
naire Dommer og Skriver, Landvæsenskommissionair Rod i Over
værelse af Stokkemændene Hegelund, Høberg, Rougstad og Lund. 
Selvejergaardmanden Christen Sørensen af Faarup fremstod og 
i Medhold F.o. af 13. Maj 1769 indlagde den Dispotion, at ved 
hans dødelige Afgang skal hans Selvejergaard, hvis Hartkorn 
udgjør 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. med Alt hvad dertil hører, saavel- 
som al den derved forefindende Besætning og Inventarium samt 
Ind- og Udbo, Intet undtaget, tilfalde hans eneste Søn Søren 
Christensen, for den Kjøbesum 915 Rbd. Sølv, hvoraf da bliver 
at udrede Comparentens Gjæld 415 Rdlr. Sedler eller saa om
trent, Aftægt til hans eventuelle efterlevende Enke efter Eg
nens Skik og Brug, anslaaet til en Kapitalværdi af 2oo rdlr. 
Sølv, og Resten falder i Arv til begge Disponentens Børn før
nævnte Søn og en Datter navnligen Ane Marie, som nu er 11 Är 
gammel, og altsaa af den hele Arv erholder 1/3.

Efter at denne Tilførsel var bleven Komparenten forelagt 
og af ham ratihaberet, blev Akten sluttet til Udstædelse

Rod.
Til Bekræftelse under min Haand og Segl. 
Viborg, den 27. August 1836.

Rod. 
l-2-lo er een Rbd. to Mark ti Skilling betalt.

Christen Sørensen Overgaard døde den 5. Juni 1848, og det
te Testamente blev derefter den 3o. Juni samme år fremlagt ved 
skifteslutningen og læst som adkomst for sønnen

Søren Christensen Overgaard

Den lo. februar 1849, oprettedes følgende aftægtskon
trakt mellem Søren Christensen Overgaard og moderen Johanne



Mortensdatter, der døde d. 2. april 1871.

Aftægtskontrakt.

Jeg underskrevne Gaardmand Søren Christensen i Faarup i 
Vindum Sogn tilstaar herved at have forpligtet mig til at give 
min Moder Johanne Mortensdatter, Enke efter afdøde Gaardmand 
Christen Sørensen af Faarup, følgende aarlig aftægt saa længe 
hun lever, nemlig:
1. Aarlig 3 Tdr. Rug, 1 Td. Byg, 4 Skp. Byggryn og 4 Skp. Bog
hvedegryn, 2 Lispund røget Flæsk, 1J Lispund Smør, 1§ Lispund 
Ost, 4 Alen Vadmel, 9 Alen Blaarlærred, 3 Pund Lys, 2o Læs Skud- 
tørv, hvert Læs bestaaende af 25 Snese, og 2oo Stk. Grønkaal 
samt frugten af et Æbletræ i Haven, som jeg selv vælger.
2. Daglig, i Tidsrummet fra 1. Maj til Mikkelsdag, 2 Potter 
sød nymalket Mælk og i den øvrige Tid af Aaret ligeledes daglig 
1 Potte sød nymalket Mælk, som leveres hende i hendes Bopæl.
3. Fodrer og passer samt plejer jeg for hende 2 Faar med Yn
gel, Faarene leveres og vedligeholdes af Gaardens Besætning, 
men Ynglen beholder Aftægtskonen til Slagtning.
4. Indretter jeg til Beboelse for hende 4 Fag Hus i god beboe
lig Stand med Loft, Vinduer, Døre, Skorsten i og en Jernkak
kelovn, hvilket jeg eller Gaardens Ejer vedligeholder i god 
beboelig Stand saa længe hun lever. I øvrigt paa følgende Vil- 
kaar:

a. De i første Post nævnte Præstationer af Korn, Gryn 
og Naturalier skall eller Gaardens Ejer levere vel 
konserverende tvende gange aarlig i Aftægtsboligen, 
nemlig 1. Maj og 1. November, hver gang det halve. 
Vadmel og lærred leveres hvert Aar 1. Maj. 
Skudtørvene leveres inden hvert Aars 1. August 
og indsættes i Hus paa et velegnet Sted for 
Aftægtskonen, ligesom og Grønkaalene leveres hvert 
Aars 1. November.

b. Naar hun flytter ind i sin efter 4. Post indrettede 
Bolig, skal hun have Ret til at medtage af Indboet, 
hvad hun behøver til sit Brug, men naar hun ved Døden 



er afgaaet tilfalder det,hun efterlader sig, Gaardens 
Ejer, med Undtagelse af hendes Kiste og Gangklæder, 
der da tilhører hendes Datter Ane Marie, hvormed Gaar
den Ejer er pligtig til at bekoste Begravelsen efter 
Egnens Skik og Brug.

c. I Sygdomstilfælde skal jeg, eller Gaardens Ejer yde 
Aftægtskonen al fornøden Pleje og Opvartning, hun har 
Lov til at tage til huse hos sig hvem hun vil.

d. For Aftægten i det hele giver jeg hermed Panteret i 
den mig efter Adkomstdokument, som er tinglæst den 
31. August 1848, tilhørende Gaard i Faarup By, Vindum 
Sogn, under Matr. No. lo a af Hartkorn efter ny Matr., 
Ager og Eng 2 Tdr. 1| Alb. med Besætning Ind- og Udbo 
hæftet siger og skriver 5oo Rdlr. saa skal jeg og be
koste dette Dokuments Tinglæsning.

De i denne Contract nævnte Præstationer, som Gange fordob
let anslaaes til Kapitalværdi 2oo Rdlr. Denne Contract er saa- 
ledes vedtaget og underskrevet i Vidners og Laugværges Over
værelse .

Faarup, den lo. Februar 1849«
Søren Christensen Anders Søballe
med paaholden Pen. Laugværge.

Til Vitterlighed: Jens Jensen, Frederik Pedersen.
Læst ved Middelsom-Sønderlyng Herreders Ret den 26. April 1849 
og derefter protokolleret.

Eberlin.

Samtidig udlejer Søren Christensen Overgaard et stykke 
skudtørvejord af Duelund Mose til Niels Sørensen.

Lej econtract.

Underskrevne Selvejergaardmand Søren Christensen i Faarup 
tilstaar herved at have til Selvejerhusmand Niels Sørensen her 
i Byen bortlejet for ham og hans nuhavende Hustrus Levetid et 
stykke Skudtørvejord af den Sydvestlige Del af min Lod i den 



saakaldte Duelund Mose 45 Alen bred og 168 Alen lang i Syd 
og fra søndre Ende af, paa følgende yderligere Betingelser:

1. at Lejeren maa benytte Lodden i Lejetiden paa den 
Maade som han bedst veed, vil og kan.

2. at han. Lejeren faar Liggeplads for sine på Lodden 
gravede Tørv, ved den søndre Ende paa Hovedparcellens 
Ej endom.

3. Lejeren har Ret til at følge Ejerens egen Sti fra Lod
den af.

4. Saafremt Lejeren nogensinde skulde faa ham i Stand til 
at erholde Indenrigsministeriets Tilladelse til forme
lig afhændelse af overførte Stykke Skudtørvejord, da 
Ejeren paa anfordring meddele Lejeren Skjøde paa sam
me for dennes egen Regning.

5. for det stemplede Papirs Skyld bemærkes, at der ingen 
Lejeafgift svares, men at Ejendommens Kapitalværdi an- 
slaas til 2o Rdl.

Til Bekræftelse under vore Hænder: 
Faarup, den Jl. December 1848

Niels Sørensen. Søren Christensen
m.f.P.

Overværende: S. Eriksen. Sørensen.
Læst ved Middelsom-Sønderlyng Herreders Ret den 15. marts 

1849 og derefter protokolleret.
Eberlin.

Kort efter sin overtagelse af gården solgte Søren Chris
tensen Overgaard en parcel til Niels Sørensen i Faarup.

Skj øde.
Underskrevne Selvejergaardmand Søren Christensen i Faarup 

tilstaaer herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved 
sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger 
til Niels Sørensen i Medhold af det Kongelige Rentekammer Ap
probation af lo. November f.A., en Parcel ny Matr. No. lo b 
med nyt Hartkorn 2 skp., 2 fjdk., § alb. af den mig efter Ad



komst læst den Jl. August 1848 fol. 323 tilhørende Gaards 
Jorder i Faarup for den imellem os mundlige akkorderede Kjøbe- 
sum 3oo Rdl. skriver Tre Hundrede Rigsbank Daler. Og da den
ne Sum nu er indbetalt, saa skal bemeldte Parcel tilhøre Kjø- 
beren og hans Arvinger, som en lovlig erhvervet Ejendom. Den 
jeg iøvrigt forpligter mig til at hjemle ham efter loven, dog 
saaledes, at Kjøberen faar Vej fra det paa Parcellen værende 
Hus over Hovedparcellens Hedelod til Skelstien. Det paa Par
cellen opførte Hus følger i Kjøbet.

Til Bekræftelse under min Haand.
Faarup, den 31- December 1848.

Søren Christensen, m.f.P. N. Sørensen
Overværende: Sørensen. S. Eriksen.

Søren Christensen Overgaard afstod i 1883 gården til søn
nen

Niels Sørensen Overgaard

Dette skøde er stadig i slægtens eje, og lyder således:

Skøde.

Underskrevne gårdmand Søren Christensen af Faarup i Vin
dum Sogn, tilstår herved at have solgt og afhændet ligesom jeg 
hermed skøder og endeligen overdrager til min søn Niels Søren
sen den mig tilhørende gård af Fårup i Vindum Sogn med jorder 
under 
Matr. no. loa af hartkorn 1 td. 5 skp. o fjdk. o alb. 
Matr. no. 2og af hartkorn o tdr. o skp. o fjdk. 1/4 alb. 
Gammel skat 31 kr. 5o øre., 
med påstående bygninger, avl og afgrøder, besætning og inven
tarium, ind- og udbo, alt under samme rettigheder og herlighe
der, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har været ejer deraf 
og iøvrigt på vilkår: 
a. Kjøberen betaler herefter alle af den solgte gårds skatter 
og afgifter.



b. Kjøberen og efterkommende ejere af det solgte opfylder den 
af ham dags dato til mig og min hustru indgående aftægtskon
trakt, hvor præstationer for 5 år er anslået til en sum af 
3.000 kr., og da nu køberen har berigtiget den akkorderede kø
besum så skal den indbemeldte ejendom herefter tilhøre ham 
som hans lovlige og uigjenkaldelige ejendom, fri og frelst 
for enhvers beføjende krav og tiltale. Gårdens ubehæftede vær
di anslås til 12.000 kr.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.
P.t. Højbjerg Mølle, den 24. januar 1883.

Søren Christensen 
m.f.P.

Til vitterlighed:
M. Steffensen. G.Elkjær.
Læst inden Middelsom Sønderlyng Herreders ret Torsdagen 

den 11. oktober I883 og protokolleret Fol. 491.

N.B.: Sælgeren har ikke tinglæst adkomst til matr. no. 2o g. 
En vejret er indrømmet ejeren af matr. no. lo b.

Niels Sørensen Overgaard solgte i 1925 gården til sin søn

Frederik Nielsen Overgaard

Dette skøde er i dag også i slægtens eje og lyder således:

Skøde.
Underskrevne Gaardejer Niels Sørensen kaldet Overgaard 

af Faarup skøder og endelig overdrager herved til medunder- 
skrevne min Søn Frederik Nielsen Overgaard den mig efter Skøde 
tinglæst 11. Oktober I883 og lo. Februar I887 tilhørende Ejen
dom af Faarup, Vindum Sogn skyldsat under

Matr. Nr. lo a af Hartkorn 1 Td. 5 Skp. o Fjdk. o Alb. 
2o g do. o - o - o - 1/4 -

--la do. 0-0-0 - 1 -
med paaværende Bygninger med mur- og nagelfast Tilbehør, Ejen- 



dommens Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde samt mit 
Ind- og Udbo med Undtagelse af, hvad jeg af Indboet har for
beholdt mig og hustru Ret til at udtage.

Vederlaget for Overdragelsen er berigtiget af Køberen saa- 
ledes:
Kontant Betaling og paa anden Maade 25.000 Kr.
og ved at køberen i en samtidig oprettet af
tægt skontrakt har forpligtet sig til at svare 
mig og hustru aftægt af Kapitalværdi 23.5oo Kr.

Ialt: 48.500 Kr.
og det solgte skal derfor fremtidig tilhøre Køberen med de 
samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, 
hvormed jeg har ejet samme og hvorefter bemærkes, at der er 
ældre - over 2o Aar gammel - hjemmelsmangel til 2o g og 1 a, 
at jeg i Skødet paa 1 a er benævnte Niels Overgaard, og at 
der paa denne Ejendom henstaar uudslettet en Obligation af 
24. Juli paa denne Ejendom og iøvrigt om, at der efter ældre 
Adkomster er afhændet et Tørveskifte i Aalsmose og Andel i 
Faarup Søgunge samt afhændet et Stykke Tørveskær og henstaar 
Lejekontrakt af 1. Maj 1849 paa et Stykke Tørvejord samt iøv
rigt om Vejservituter, Deklaration om Stemmeværk og Afbenyt
telse af Vand samt Deklaration om Inddragelse af en Over
kørsel .

Køberen indtræder i Andelsretten til Mejeri og Svineslag
teri, men Sælgeren tager Overskudene derfra i Efteraaret i 
aar. Køberen indtræder i Forpligtelserne overfor Mergelselska
bet og tilsvarer de tilbageværende Betalinger, der anslaas 
til ikke at overstige l.ooo Kr.

Køberen svarer iøvrigt alle af Ejendommen gaaende Skatter 
og Afgifter fra og med 1. Oktober d.A., og betaler han alene 
samtlige Omkostninger ved Overdragelsen.

Paa Tro og Love ansættes den Overdragne Ejendom til Værdi 
35.000 Kr. og 15.000 Kr. som Værdien af det medfulgte Løsøre.

P.t. Viborg, den 23- September 1925.
Niels Sørensen. Frederik Nielsen Overgaard.



Til Vitterlighed: L. Ørum. Frits Petersen.

Samme dag oprettedes følgende 
Aftægtskontrakt.

Idet underskrevne Gaardejer Niels Sørensen af Faarup ved 
Skøde af Dags Dato har overdraget til medunderskrevne min Søn, 
Frederik Nielsen Overgaard, samme sted, den mig tilhørende 
Ejendom Matr. Nr. lo a m.fl. af Faarup, har jeg, som en Del 
af Vederlaget derfor, foreholdt mig og Hustru Marie Sørensen 
født Maul for vor Levetid følgende Aftægt og Underhold af det 
solgte:

Der forbeholdes os udelukkende Brug og Afbenyttelse at det 
af i Aar paa Gaardens Grund opførte Beboelseshus tilligemed 
et dertil hørende Jordstykke, der er bestemt til Haveplads og 
Hønsegaard og er ca. 2o Favne lang og lo favne bred, og skal 
Gaardens Ejer holde Bygningerne forsvarlig og vel vedlige, 
saavel indvendig som udvendig og holde samme forsikret til 
Værdi, og i lidebrandstilfælde skal han hurtigst muligt gen
opføre en ny Bygning i samme Stil, og midlertidig forskaffe 
os en anden passende Lejlighed. Gaardens Ejer betaler Vand
afgiften fra Vandværket. Ved Indflytningen i denne Bolig har 
vi Ret til at medtage som vor Ejendom af det os nu tilhørende 
Indbo, hvadsomhelst vi ønsker og bestemmer.

Gaardens Ejer leverer os aarlig i vor Lejlighed følgende 
Naturalpræstationer:
6 Tdr. Kartofler, sorterede saaledes, at de udgør en god Han
delsvare med 3 Tdr. om Efteraaret i Optagningstiden og 3 Tdr. 
hver 1. April.
3 Tdr. Byg og 2 Tdr. Havre, alt velrenset hver 15. Oktober. 
1 godt og friskt Fedesvin af levende Vægt mindst loo kg. i 
den første Halvdel af December Maaned.
2M Pund Mejerismør med 2 Pund den første Dag i hver Maaned. 
Daglig hele Aaret igennem 3 Liter nymalket Mælk og 3 Liter 
skummet Mælk leveret i vort Køkken i rene Kar.
Ved Aftægtens Bebyndelse har vi udtaget af Gaardens Besæt- 



ning 2 Faar, og skal Gaardens Ejer vedblivende fodre og græ
sse og passe sammen tilligemed deres Yngel, Lammene dog ikke 
længere end til hvert Aars første November, og al den Ind
tægt disse Faar og Lam afgiver tilfalder alene os. Saafremt 
nogen af Faarene dør eller af anden Grund maa udsættes. Ind
sætter vi selv en andet i Stedet.

Til Brændsel leveres aarlig 12.ooo Stk. Tørv i tør og 
god Tilstand, der indsættes i Hus, hvor vi anviser inden 1. 
August. Tørvene skal være gravede og af almindelig Størrelse 
og tages i den vestlige Side af Duelundmose. 
Paa forlangende skal der leveres os Køretøj, bestaaende af 
2 reelle Heste samt den til Gaarden hørende Fjedervogn, naar 
som helst vi ønsker at foretage Rejser, og dersom vi ikke selv 
finder os i Stand til at køre, skal Gaardens Ejer stille en 
solid og duelig Kusk til vor Raadighed.

I Sygdomstilfælde skal Gaardens Ejer paa Forlangende til 
enhver Tid hente og hjemkøre Læge til os og besørge Medici
nen afhentet til os, samt betale Lægehonorar og Medicin. Even
tuelt Ophold paa Sygehus eller Klinikker skal ligeledes be
kostes af Gaardens Ejer.

Gaardens Ejer skal paa forlangende yde os fornøden og om
hyggelig Pleje og Pasning, særlig i Tilfælde af Sygdom eller 
Svagelighed og dersom vi i denne Henseende ønsker at antage 
en Pige er vi berettiget dertil, og skal Gaardens Ejer beta
le hende den Løn, vi tilsiger hende efter almindelige Forhold 
og give hende god og forsvarlig kost.

I Tilfælde af Vandmangel fra Byens Vandværk, skal vi have 
Ret til at faa Vand fra Gaardens Brønd, og Gaardens Ejer skal 
besørge Vandet draget op og tilbragt os, naar det forlanges.

Vi har ret til uhindret at plukke Bær i den til Gaarden 
hørende Have, og saafremt der ved Omforandringer i Haven ikke 
skulde være tilstrækkelig af Bær, skal der aarlig leveres os 
2o Pund gode modne Ribs.

løvrigt har vi Ret til uhindret Færdsel overalt paa Gaar
dens Grund og sammes Jorder og Have.



Saafremt vi for kortere eller længere Tid af Gangen fra
flytter vor Bolig, skal der istedet for de foranførte Præsta
tioner og Forpligtelser betales os aarlig et kontant Beløb af 
l.ooo Kr. med 25o Kr. den første Dag i hvert Kvartal, men skal 
der desuden leveres os det fornævnte Brændsel indenfor en Af
stand af 1 Mil fra Gaarden. Huset med Have skal til enhver 
Tid staa til vor Raadighed, og naar vi paany flytter tilbage, 
ydes Præstationerne og Forpligtelserne os igen som foran be
stemt. Naar en af os afgaar ved Døden efter, at vi er fraflyt
tede nedsættes den aarlige Betaling til 7oo Kr. at erlægge med 
1/4 hvert Kvartal, men iøvrigt bliver Aftægten uforandret til 
den længstlevendes Død.

Ved vor dødelige Afgang skal Gaardens Ejer besørge og be
koste vor hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens 
Skik og Brug, og uden at Køberen erholder nogen Andel i vore 
Efterladenskaber af Gangklæder og Indbo, som ved den længst
levendes død skal være til Deling mellem vore øvrige Børn.

Medunderskrevne Frederik Nielsen Overgaard forpligter 
herved mig og efterkommende Ejere til at opfylde den
ne Kontrakt i enhver Henseende, og meddeler jeg herved til 
Sikkerhed for samme Panteret efter 15«ooo Kr., der til enhver 
Tid maa Skyldes forud af Kreditforeningsmidler eller anden 
Pantegæld, alt til forhøjet Rente, i den mig overdragne Ejen
dom af Faarup, Vindum Sogn, skyldsat under:

Matr. Nr. lo a af Hartkorn 1 Td. 5 Skp. o Fjdk. o Alb. 
2o g - - o-o-o - 1/4 -

med paaværende Bygninger med mur- og naglefast Tilbehør, 
Ejendommens Besætning og Inventarium, Beholdning af Gødning 
og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd og Pantets Assurance
summer.

I Søgsmaalstilfælde vedtages Retsforfølgning efter Rets
plejelovens Kapitel 41.

Retsanmærkning frafaldes om, at der er ældre over 2o Aar 
gammel Hjemmelsmangel til 2o g, Qg at der paa Ejendommen ef
ter ældre Dokumenter er noteret, at der er afhændet et Tørve- 



skifte i Aalsmose og Andel i Faarup Søgunge samt afhændet et 
Stykke Tørveskær og henstaar Lejekontrakt læst 15. Marts 1849 
paa et Stykke Tørvejord samt iøvrigt om Vej servituter. Deklara
tion om Stemmeværk og Afbenytelse af Vand, samt Deklaration 
om Inddragelse af en Overkørsel.

Den heri betingede Aftægt ansættes til aarlig Værdi 15oo 
Kr., der 15 Gange udgør 22.5oo Kr., hvortil Begravelsesbe
kostningen l.ooo Kr., ialt 23.5oo Kr., men idet Aftægten er 
betinget ved Salg af fast Ejendom, bliver der ikke til Kon
trakten at anvende Stempel.

P.t. Viborg, den 23. September 1925
Niels Sørensen 

Frederik Nielsen Overgaard

Til Vitterlighed: L. Ørum. Frits Petersen.

Da Frederik Nielsen Overgaard den 1. oktober 1925 overtog 
den gamle slægtsgård var den på 6o tdr. land. Der var dengang 
gamle bygninger, men i 1929 byggedes ny lade og kostald samt 
hestestald og garage, i 1936 byggedes nyt stuehus og svine- 
stald. De gamle maskiner blev ligeledes udskiftet i årenes 
løb og gårdens drift mekaniseredes og forbedredes.

Den 1. november 1953 solgte Frederik Nielsen Overgaard 
gården til brodersønnen

Niels Sørensen Overgaard

Gården var da på 55 tdr. land ager og 2 tdr. land mose. 
Gården har matr. nr. lo a og 2o g Fårup By, med hartkorn 1 
td. 5 skp. o fjdk. 1/4 alb.. Ejendomsskylden var i 1957 
85-100 Kr. og grundskyld 32.000 Kr.

I 1962 byggedes garage. I 1966 købte han naboejendommen 
nordvest for- gården, den var på 24 tdr. land, bygningerne blev 
sløjfet og samme år byggedes svinestald til ca. 25o fedesvin. 
I 1972 købte han Søren Hvorslevs gård og udstykkede den, men 



beholdt selv 21 tdr. land, heraf 4 tdr. land skov, så Fårup 
Overgård nu ialt er på 9^ tdr. land. I 197^ byggedes ny. ko
stald, en spaltestald på looo kvadratmeter, 1979 blev der byg
get nyt maskinhus på ca. 32o kvadratmeter. Gården drives med 
køer og svin. I 1981 er der således 62 malkekøer, Jo ungtyre, 
2o kalvekvier og ca. 5o kalve og små kvier, desuden 15o fede- 
svin. I 1967 købtes det hus Frederik Overgaard boede i.

At tiderne har forandret sig ses bedst ved følgende eksempel, 
i 1936 blev stuehuset bygget, det kostede da 8500 kr., i 1980 
blev 2 yderdøre fornyet, det kostede godt lo.000 kr.

I 1977 fik sønnen

Henning Stig Overgaard

overdraget halvdelen af Fårup Overgård.
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Bilag nr. 1.

18/3 149o. Per Biørnsen Foged til Meelsom H. Ting, Anders 
Juel Foged til Skiern, Las Nielsen i Hermyn, Esben Bertelsen 
i Ulstrup, Thames i Taffle, Niels Ebbisen i Skaffuen, Mates 
Skredher i Hermyn, Nis Andersen ibid., Las Kielsen ikBeringh, 
Morten ibid., Mates Broffuen i Tange, Jes Thamesen i Brand
strup. Torsdagen e. Gregorie Dag paa forskrevne Ting fik vel
byrdig Md. Hartvig Limbeck i Vindom et Stokkenævn af 24 Danne- 
mænd: Mates Skreder i Hermyn, Erik Andersen ibid., Las Laurent- 
sen ibid., Nis Christensen i Hermyn, Mates Broffuen i Tange, 
Mates Henriksen ibid.. Seuren Matsen i Fardrup, Thomas Gosk og 
Christen Jensen i Brandstrup, Jes Thamesen ibid., Las Kielsen 
i Biering, Jes Suder ibid., Nis Skøt ibid., Jep Nielsen i Mam
men, Jep Jensen ibid., Michel Jensen ibid., Jep Biørnsen i 
Himmestrup, Christen Spragh i Tulstrup, Jes Matsen i Lee, Chri
sten Michelsen ibid., Jep Vinkel, Jep Liøng i Langaa og Esbern 
Matsen i Vindum, hvilke vidnede og dem vitterligt er at den 
griem jeegh som stod vesten ved den grønne, som løber imellem 
Rind Skov og (mellem Hartvig Limbek rette Enemærke) Vindum Skov 
ved Hornsvej var ret griem jeek og Skel mellem Vindum Skov og 
Rind Skov og mellem Hartvig Limbek rette Enemærke til Vindum 
Overgaard og Vindum Fællesskov i 5o Aar og ....  Item vidnede
forskrevne 24 Mænd at de saa og hørte paa forskrevne Ting 6 
Dannemænd som op var krævet paa forskrevne Ting til Synsmænd 
og skulde se om den griem jegh som stod vesten viid den grøn
ne, som liger mellem Rind Skov og Vindum Skov ved Hornsvej, 
som er Esbern Bertelsen i Ulstrup, Las Andersen i Hermyn, Mor
ten Persen i Bering, Eric Hord ibid., Per Skøt i Fardrup og 
Las Skøt ibid., hvilke vidnede, at den vitterligt er, at den 
jeegh var ophuggen og bortført ulofluind og hjemlede de dem 
fuldt Syn over, som deh havde gjort. Item vidnede forskrevne 
Synsmænd, og er det dem vitterligt, at den jeegh har været ret 
griem jeegh og Skel mellem Rind Skov og Vindum Skov og mellem



Hart Limbek rette Enemærke til Vindum Overgaard og mellem 
Vindum Fællesskov i 5o Aar og .......

Med vore Indsegl. Datum ut Supra.



Viborg Landstings Dombog 1569 A. Side 188.
Bilag nr. 2.

St. Bartolomæi Dag 1569 paa Viborg Landsting.
Var Schichett Simen Jensen y” Skedshali och hagde hidkal- 

litt Sanmend aff Medelsom Herritt for Manddød att skulle suere 
offuer Per Kielsen y” Faarup for Jens Christensen haad ihiel- 
sloff och att hannem beuislig att uere aff dage tagen, saa 
møtte Knud ....  y” Faarup och fremkallitt thisse efterskref-
ne Folch y” same sagh att schulle vinde, saa først vonde Niels 
Jepsen y" Faarup, att tha Per Kielsen, Jens Christensen och 
hand ginge paa Wegen fra Elsborig hagde Jens Christensen och 
Per Kielsen nogle Ordt tillhobbe, och noch ginge the, tha 
sagde Jens Christensen till Per Kielsen, att hand skulle fange 
haand paa hans Kiød inden the kom till Faarup, och ther the 
kom paa Marchen formanitt Jens Christensen forne Per Kielsen 
och hannem ville met hannem. Her er en del, der er næsten u- 
læseligt, men det fremgaar dog deraf at da Per Kielsen bukkede 
sig for at komme over et gærde, "løb Jens Christensen till Per 
Kielsen och junge en Degen i Kroppen. Degen er en kort sabel. 
Videre fremgaar det at Per Kielsen maa have haft en Økse, idet 
der længere nede staar: Saa schlog Per Kielsen til hannem med 
sin Økse.... Det er dog tvivlsomt om Jens Christensen er ble
vet dræbt paa Stedet for længere henne finder vi følgende:

Thermest møtte Jens Jepsen, Niels Mørch och Marine Pouls 
y" Faarup som vonde, att Jens Jepsen opspurde forne Jens Chris
tensen eftersom hand var slagen, huilchet same Lørdag var til- 
genget, tha sagde Jens Christensen for thennem, att han for- 
manit Per Kielsen paa then Øxe om hand ville uere thet beki- 
endt, at hand skulle slaas med hannem, atter noget ulæseligt, 
men han har sikkert opfordret til at slaas uden vaaben. Til 
dette Vidneudsagn svarer Simen Jensen: Om thet Niels Jepsen 
vondet iche burde agtis mindre, thi hand skulle haffde werit 
med, tha same drabb bleff skied. Dette skal forstaaes som Si
men Jensen siger om de virkelig vil agte Niels Jepsens (som 



selv havde været til Stede da drabet blev begaaet). Udsagn 
mindre end de Vidners. Hertil kan tilføjes at det paa den tid 
var skik og brug at eet vidne til et drab var intet vidne, der 
krævedes altid to vidner.

Om Sagens videre forløb er det ikke let at læse ret meget 
mere, det kan dog ses, at Per Kielsen bliver idømt en Mande- 
bod "till boud och bedring och hans fred att beholde." 
Mandebod= den bod, manddraberen eller hans slægt skulle ud
rede til den dræbtes slægt i de tilfælde, hvor overhovedet 
kunne sones på denne måde. Danske lov fastsætter, at i til
fælde af, at drabet er begået i vildelse og raseri skal der 
i mandebod, til den dødes arvinger betales trende atten lod 
sølv, ca. 27 Rdl.



Viborg Landstings Dombog 1625 B Bl. 82.
Bilag nr. 3.

Var schiebet Michel Nielsen i Skauffuengaard paa den ene 
Side for en endelig Landstingsdomb hand kort forleden hertill 
Landsting forhuerffuet haffuer affuer nogle Vinder og breffue 
som skulde vere gangen om Affgangne Niels Amdisen, som boede 
och døde i Skauffuengaard, hans efterladen Guods Arffue med 
mmiere. Same Domb bemeller formener same Domb iche endelig at 
luide och derfor machtesløs att vere och iche korne foren Mic
hel Nielsen eller hans Medarvinger till Hinder eller Schade i 
nogen Maade, Hagde och hidstefnet Niels Tøgersen med same Domb 
och hinstand i dend Sag vil niude och undgielde. - Saa møtte 
Niels Thøgersen och fremlagde samme Domb af Landstinget den 
2o. January sist forleden udganget, hvorudi same Vinde er 
fundet machtesløs at vere, Indtill huemb der hafde Udi alt 
sige stefnidt paa Nye loulig kom her och vill vere i Rette, 
som den Domb videre bemeldte och miudte Niels Tøgersen sam
me Domb reht at vere dertill. -------  
Michel Nielsen och i Rette hagde same tingsvinde af Middel
som Herredsting sist forgangen aar them 29. January udgan
get Søfren Mouritsen i Winchel, Peder Christensen verendis 
i Rind, Søren Jensen ibid., Niels Kielsen i Thorsager, Jens 
Nielsen i Faarup, Hans Poulsen ibid., Niels Larsen i Grett- 
rup, Christen Andersen i Rind, og Christian Thommesen i Lee, 
for alle mend efter Recessen af haffue vondet dennem at vere 
vitterligt y Sandhed att denn tiid salig Niels Amdisen i Skauf- 
fuengaards døde, som er ved Aar siden da var han saa fat
tig och forarmet at hans Børn, Michel Nielsen och hans andre 
Søskind kunde slet intet Arfue til fulde efter hannem af den 
Aarsag godset kunne iche obreche sig till Gielden. Forne Søren 
Mouritsen, Peder Thomesen, Søren Jensen och Christen Andersen 
ydermere hafuer vonditt att di den neste Mandag efter Hegens 
Dag Aar 1591 da var di i Skaungaarde, som de var venligen om
bedet af salig Thomas Lassen, som for en kort Tid siden døde



i forne Skaungaarde



Den 9/5 16j8 paa Viborg Landsting.
Bilag nr. 4.

Wahr schichet Erlig och welbuirdige mand Iffuer Lyche till 
Windum offuer gaarde hans Wise boed Peder Jensentiennendes der 
sammesteds paa Enne och hagde udi Rette steffnett Peder Jen
sen i Hiorthede, Herredsfoged i Medelsomhered for ett tings
vinde, som hand dend Jo. Nouvembr sist forleden Udsted hafu- 
er Indeholdendes forlig och foreningsmaal Emellumb Hans Po- 
elsens Sønn Christen Hansen i Faarup och Emellumb Niels Jen
sen ibid, till huilche forne forligs og tingsvinde er Udmelt 
flere dannemendt aff forne Ting forne Dag, som var Niels Per
sen i Bering, Anders Rasmussen i Mammen, Las Jensen i Skauf- 
fengaarde och Søren Nielsen i Vrandumb Huilche forne tings
vinde Epther Ifver Lyches Formening forne Peder Jensen.sig 
ulaulig att haffue thilfordristed att Udstede, formedelst de 
iche ehr laulig steffned eller varsel forgiffued och iche hel
ler nogen deromb verrett till Vedermialsting och sambtøche den 
dag att maatte forligis, som forne Niels Jensen for een tiid 
thilforn haffuer sin goede Hosbund Welbui. Ifuer Løche giffuet 
och forundt mad alt Saarmaalsbøder och Andet som Hanomb kunde 
aff forne Christen Hansen tilkomme Effter forne Niels Jensens 
Egen Formelding, som endnu stander urøgget.......  Disligiste
hafuer forne Iffuer Løche forne Per Jensen för en domb, som 
hand den 15. February sist forleden dømpt och affsagt hafuer, 
Anlangedes huis Lougmaal och tiltalle, som bemelte Iffuer Løche 
haffuer sig forment med rette att skulle haffue til forne Chri
sten Hansen och Jørgen Christensen i Faarup for hans Tiener 
forne Niels Jensen di med baardagh ehr offverfalden, udi huil- 
chen forne Dombs Sentends hand sigh nøtigh giør forne Christen 
Hansen løsse Ord saavelsom forne Tingsvinde och breff att skul
de vere Emodt huerandre och icke dompfeffter det som bevisli
gen Er stiffnet och saat i Rette for nanomb huilche forne tings
vidne forne: Iffuer Løche epther forberørte Leglighed bør mactes- 
løs at uere saavelsom forne Domb saavidt den paa Dorne tings- 



vinde fuerderet ehr och icke att korne hanomb paa sin egen 
eller forne sin Tieners Wegne paa sin Retferdig Sagh til no
gen forhindring eller Skade i nogen Maader, och formiener 
alt forne Niels Jensens breff bør ved sin fuldmagt att blif- 
fue Noch hidkallett forne: Peder Jensen och Hans Poulsen i 
Faarup, som forne tingsvinde for huerfuet hafuer med forne 
tingsvinde och domb saa och forne Christen Hansen och Jør
gen Christensen med alt huis sampligen udi dend sagd Vinde 
och vedgielde will och med dennem tage, saa och forne Niels 
Pedersen, Anders Rasmussen, Las Jensen och Søren Nielsen, 
Peder Jensen i Vindum, Mads Jensen i Faarup och Anders Jen
sen ibid, med samme Tingsvinde och forne Niels Jensen med 
sit breff om di hafner noget hertil at suare.

Saa møtte forne: Hans Poulsen paa hans Søn Christen Han
sens Veyne och fremlagde samme Tingsvinde off Middelsumher- 
ritsting dend }o. Noueby sist ud ganget: otte mend vondet 
hafuer att di saa och hørde der den dag for tingsdom efter
som der haffde verrit langsommelig Tvist och Trette, emellom 
forne: Hans Poulsen och Per Jensen i Vindum disligiste emel
lom forne Hans Poulsens søn Christen Hansen och Niels Jen
sen i Faarup, Mads Jensen, Anders Jensen, Jens Nielsen der 
ibidem hans Sønner, saa bleff der af Tinget Udmelet och ud
taget fire hvildige Danemend, som var Niels Pedersen i Bering. 
Anders Rasmussen i Mammen, Las Jensen Skavgaarde och Søren 
Nielsen i Vrandum. Att høre diris Ord til samme och dennom 
med huerandre att forene och forlige om muligt var, Saa frem
kom forne: fire mend der for Retten och tilstoed och bekiende, 
att di hagde dennem venligen och Vellforenitt och forligt om 
all den Trette och Tvist artig, som di did indtil med huer 
andre haft hafver och att alle huis breffue, Vinder och klager 
som paa begi Sider enten med Quindis personer eller karls per
soner war for huerfvet schall vere død och mactesløs och icke 
mere opreppis eller paatalis i nogen Maader, och dersom de paa 
enten sider efter den Daghuer andre noget paasiger och paa
taler (uden lougligt Aarsag) som kan were huer andre Dierris 
Ære och Røgte Anrørendis, eller uden loulig Aarsag paafører 



huer andre nogen Thrette eller perlamentte da skulle di dette 
giøre, och kunne bliffue beuisliggiørt uedgiffue till Windum 
Kierche, itt gott par staldferdig Øxen, och da der for tings- 
dom to forne Peder Jensen forne Niels Jensen, Mads Jensen och 
forne Anders Jensen, saa och forne Hans Poulsen och forne Chris
ten Hansen huer andre udi Haand och dette forne udi alle Maa- 
der med huer Andre tilstud och samtøcte ligesom forschrefvet 
staar.

Dernest fremlagdes same Domb af bem. Herredsting dend 15. 
Februaris sist forleden udgangen, som saa beslutter att efterdi 
dett fra Christen Hansen self bekiendes att hand och Jørgen 
Christensen di ware paa Hospitals guods och Hospitalen Munde
ligen skal vere dømt och till att Alle kongelige Sager och 
fuer dierris Tiener och all anden Herlighed och Retferdighed 
som K.M. ofver hans Naadis och Cronens Tienner och Adellen 
ofver dierris tienere hafven Eftersom Recessen och handfest
ningen ydermere formelder, da viste Fogden iche andet derom 
att kiende, end Recessen och Handfestningen derud inden att 
følge och kongsagen udi denne forne Sag hospitalen .att følge, 
och nøed forne Christen Hansen sin Bekiendelse Men huis dette 
Tingsvinde och breff sig belanger, som er imod huer andre der
om att gaaes for sin tilbørlig Dommer efter som det sig bør.

Viborg Landstings Dombog 16}8 B. Side 161-164
Som same vinde och domb videre Indholder, dernest møtte 

forne Peder Jensen, Herredsfoged och var sin domb bestendig 
formente sig iche anderledes der ud inden att kunde dømme Ind 
som han giørte hafver, dend fordi borde wed magtt at blifve.

Dom:
Saa och efterdi med Tingsvinde beuises forne Hans Poulsen 

och Peder Jensen saauel som Hans Poulsens Søn Christen Hansen, 
Niels Jensen i Faarup, Mads Jensen och Anders Jensen ibid, aff 
verre bliffuen forligt, huilkett di Samptligen for otte Mend 
med samellagtt Hender hafver samttøchtt, och strax Tingsvinde 



efter tayet. Da vide wi epther saadan Leylighed iche samme 
Forligelsesvinde, ey heller dend Domb der paa funderitt er 
att sige eller magtesløs at dømme.



Bilag nr. 5.

"Gj enpartt

af Tingsvidne af Meelsom Herridtz ting den 25. Augusti 1653 
om Brandstrup Kirckis Brøstfældighed i Middelsomherrit.

Matthiesz Søffrensen i Winchell herisfouged til Medelsom- 
heridsting Søffren Pevelsen i Tulstrup och Jens Poulsen i Ma
nien gjøre viterlig Aar 1653 thorszdagen den 25. Augusti paa 
forne ting var skicke ærlig och velb. Mand her Anders Bille 
til Damsbor Rider Danmarckes Riges Marsk Raaed och Kongl. 
Mayst. Befalings Mand paa Skanderborig Slot hans fuld-Megtige 
velacht Mand Peder Ollufsen i Odsgaard som (bedes och fick 
eet) fuldtingsvidne at aatte Dannemænd som er Søffren Poulsen 
i Tulstrup, Erik Jensen, Jørgen Andersen i Hiermind, Jacob 
Nelsen i Hiorthiede (Roer) Nelsen esten Lasten i Koldbek csten 
Cstensen i Winchel, Jep Lasen i Nørtulstrup, di wonde paa di- 
eres troff och sanding at di hørte och (soo) her idag paa for
ne ting for tings Dom at effterskr. Siønsmend Peder Jensen i 
Windumb, Niels Jensen, Niels Andersen, Per Christensen i Fo- 
rup, Niels Lauersen i Weirumb och Peder Jensen (fogd) i Win
dumb. Di stod nu her for reten och (Efter) Recessen hiembled 
och kundgjorde at de nu Idag haffve veret til Siøn til Brand
strup Kierche och da soo di at offret (Overet = Taget) derpaa 
var paa tørner och steen gandske forfalden, offr Korid (Koret) 
saa di var 2o opgang bly och 4 taffel høy paa den nøre Side 
som var gandske forderfuit och for Raadnit. Paa den store Ki
erche er 5 opgang bly och 5 taffel høy som var Hige Maade for
derfuit och for Raadnit Saa (forskr.) bly icke nogen sted kand 
holde for vand. Thornit staaer paa raff (Taarnet staar og ra
ver) och fandtis en Klocke dervdi, der fandtes Iske Nogen pre- 
dichstooel, Aldter taffel Mesz Serch Meszhagell eller liuse 
Stager i same Kierche dete saaledes afhiemled di for et fuld- 
siøn efftersom det dem aff forne Per Oliesen forvist bleff. 
Item fremkom hederlig och vellerd Mand her Christoffer Jesper
sen prest i same Sogn och med opragte finger och ed vand at



deter hannem fuldviterlig och er sandt som forskr. Siøns
Mend haffe omhiemled och som forskr. staar och nu stod forskr. 
personer til vedermolsting.





SLÆGTSFEST PÄ FÅRUP OVERGÅRD



Slægtsstævnet i Fårup Overgård, søndag d. 6. juli 1958.

Der var travlhed på Få
rup Overgård dagene for
ud for festen, og ikke 
mindst var der mangt og 
meget, der skulle ordnes 
på selve festdagen, men 
alt blev klaret.
Man startede dagen med 
at hejse flaget, og i 
strålende sol blev godt 
12o medlemmer af famili
en Overgaard budt velkom
men til slægtsstævnet i 
Fårup Overgård af Niels 
Overgaard og hustru. 
Eftermiddagen indledtes 
med gudstjeneste i Vindum 
Kirke, ved pastor Kamp, 
Hørup, og man samledes 
derefter i slægtsgården 
til kaffe og selskabelig 
samvær med præsentation 
af familiemedlemmerne, 
ligesom flere benyttede 
besøget til en vandring 
på gårdens marker, dels 
for at mindes gamle dage, 
og dels for at glædes ov-



er de bølgende kornmarker og nyde den skønne natur i det ku
perede tærræn.
Ved festmiddagen ved 19-tiden sang man "Som dybest brønd", 
og fru Metha Eriksen, Lihme, fremsagde følgende smukke pro-
log:

Vi til Overgård er stævnet 
for at se, hvad der er levnet 
af den gamle stoute slægt, 
hvis ord havde vægt.
Fra Kristoffer af Bayerns tid 
til i dag vi stævned hid. 
Gården var samlingssted 
for slægten nu i lM.de led. 
De var fæstebønder i tider trange 
med penge små og dage lange, 
med kofte grå og kroget ryg, 
dog orked de endnu et nyk. 
På Vindum Overgårds mark de sled, 
så sveden ofte hagled ned, 
mens tankerne gik deres egne veje, 
og strejfed frihedens lyse eje 
med sol og lykke og gode kår, 
og velstanden øget år for år. 
Men årene gik og tiden spandt, 
før frihedens gyldne dag oprandt. 
Da hæved slægten påny sit blik, 
nu selvejerhjem de atter fik.
I dag vi ej kender de mænd og kvinder 
som tappert stræbte mod lykkens tinder, 
dog ved vi, at glæde, sorg og lykke 
var for dem som for os et kosteligt smykke. 
Så rige gaver vor slægt er givet, 
en tak skal lyde, en tak for livet 
til ham, der har gjort vor dag til en fest, 
så glade og frie blev hver en gæst. 
Slægten ofte en ende har spundet 
og mangen ven blandt tilhører fundet. 
Hvor har vi dog leet af de gamle krøniker 
fortalt af lærer Overgaards tvende sønniker. 
Fortælle kan ikke mindst hans datter, 
det Overgaardske lune giver glad latter. 
5oo år skulle der går 
før en Niels Overgaard ideen ku’ få 
til at søge kontakt med store og små 
at finde hinanden og gammen få.
En slægt på det jævne, 
som dog tid vil' levne 
til kamp for en sag 
til fest og gildelag. 
Med blik for det høje 
under arbejdets møje 
de kæmped og stred, 
og derfor vi ved,

lM.de


at slægten Overgaard 
som sommer følger vår 
vil leve i tusind år.

Niels Overgaard fortalte derpå, hvorledes tanken om slægts
festen var opstået, og takkede for, at familien var mødt så 
talrigt op. Senere redegjordes i store træk for gårdens hi
storie .
Lærer Bønnerup, Viby, mindede om, at der fra de henfarne 
slægter kan hentes noget at leve på. Den arv - som dygtige 
og retskafne forældre gennem fjorten slægtsled har givet de
res børn, bør der værnes om. "Overgaard-slægten er en dygtig 
og god slægt, hvoraf mange blev vore venner. Alt godt for den
ne slægt og gid fremtiden må blive fortiden lig." 
Søren Overgaard, Lihme, fremdrog morsomme træk fra barndom
men i Fårup, hvori lærer og folkemindesamleren Evald Tang 
Kristensen og Johan Overgaard, Elsborg, figurerede. 
Blomsterhandler Frode Overgaard, Helsingør, talte om det jys
ke lune og landskab, og fremhævede, at denne dag i fremtiden 
vil stå i mindets glans.
Lærerinde Kathrine Christensen knyttede på charmerende måde 
sagn og historie om slægten sammen og skildrede hjertevarmt 
og fint træk fra århundredeskiftet fra lærerparret Mette og 
Peter Kristian Sørensen Overgaards hjem i Lihme.
Fru K. Bach, Tange, rettede en tak til Thora og Niels Over
gaard, fordi de havde samlet slægten. Mindedes dem der var 
under mulde og erindre om at lade takken gå opad.
Under middagen blev der sunget flere til lejligheden skrevne 
sange. Niels Overgaard takkede til sidst på hustrus og egne 
vegne, alle der var mødt, og man sang "Dejlig er Jorden". Da
gen sluttede med fakkeltog fra gården til Fårup Sø, og medens 
bålet brændte ned, talte blomsterhandler Frode Overgaard om 
ilden som symbol gennem tiderne. Håbede, at ilden også måtte 
brænde i hjerterne og lyse op i Overgaard-slægten. Rettede en 
tak til alle, der var kommen og bragte en særlig tak til Tho
ra og Niels Overgaard for gæstfriheden.

Mel.: "I gamle dage, der var engang-"
Henfarne slægter i jordens skød 
engang her virked’ og mulden brød, 
og styrke gav de til slægtens rod. 
De fandt deres hvile ved kirkens fod.

Fra roden voksed’ en stamme op 
af bønder, sunde på sjæl og krop. 
Og sønner arvede fædres gård, 
så støt det gik mer’ end hundred år.

I hjemmet fandt de den trykke havn, 
fra gården fik de det kendte navn. 
En "Overgaard" her på bakken lå, 
og Overgaard blev de kaldt fra små.



Fra stammen bredte sig grene ud, 
så slægtens træ fik en krone prud.
En ungdom kvidrer af lykke fuld, 
mens barnligt pludrer det yngste kuld.

Og slægter segned’ og sekler svandt, 
men altid opad mod lyset vandt 
fra toppen nye og friske skud 
beredt til livet på solens bud.

At "Busnabkilden" var helligdom 
på Fårup Mark, er der skrevet om.
Fra Medeltid, kanske hedenold, 
den læsked’ pilgrimme mangefold.

Nu samles frænder fra fjern og nær 
en dag at leve i minders hær 
og ønske, slægten i mange år 
en Overgaard har på "Overgård".

Mel.: Jeg er havren...
Midt i Jylland ligger "Overgård", 
hvor i dag et vældigt gilde står.
I den gamle slægtsgård samlet er 
ætten stævnet hid fra fjern og nær.

Bordet dækket er med dejlig mad.
Hver en Overgaard den nyder glad, 
særlig når den får som krydderi 
spøg og skæmt med vid og lune i.

Når i aften vi vil se os om 
blandt den flok, som her til stede kom 
frie, stoute bønder ser vi her 
folk, der ser og kender eget værd.

Skal i tanken vi tilbage gå?
Vore aner vil vi tænke på.
-hundreder af år- vi mindes vil 
bonden, der var herremandens træl.

Når til "Vindum Overgård" han gik, 
var det ej med kuet ydmygt blik.
Nej, han går som den, der ved sin vej, 
logre eller krybe vil han ej.

Se, hvad ret og billigt er, han kan. 
-Kongen valgte ham til "sandemand". 
Bedst dog var - det her vi nævne vil, 
at han også dømme kan sig selv.



Trende mænd, som ofte lå i strid, 
gik til Fårup hjem ved aftenstid 
dømte til at bøde med en stud 
første mand, der krænked’ fredens bud.

Der er et, vi lige nævne må, 
ganske løst vi over det vil gå. 
Det er om den Overgaard, der ak! 
i den mørke nat sin fjende stak.

Nu igen til nutids klare dag 
midt i slægtens store, glade lag 
vender vi, vi tiden bruge må 
til at knytte bånd, der kan bestå.

Og til slut skal hele slægten ha' 
her et "leve og et højt hurra". 
Gid at hele slægten Overgaard 
blomstre må i mange år.

Mel.: Mi naabo Pe Smed.
En tak te wo værtsfolk, der osse skal vær 
for det i vil byj wos til gild ve jer her, 
så kjøn haar i pyntet, aa æ flag haar i hejst, 
til glæj for wos alle, som her til er rejst.

Og tak skal i ha for wor bøen de skul mej, 
vi biøv da glaad, da vi fik den beskej, 
a tøvs vi ska rejs wos, aa rov en hurra 
for Niels aa hans kuen, aa tak skal i ha.



EFTERKOMMERE 
efter

Søren Christensen Overgaard 
og

Cirstina Laustdatter



I.

LAURITZ SØRENSEN OVERGAARD er født d. 2o. december 1848 i Fårup 
Overgård, Vindum Sogn, og døde d. 24. januar 1932 i Fårup, Vin
dum Sogn.
Han blev døbt d. 9. april 1849, faddere 
var: Niels Christian Laustsen og kone i 
Almind, gårdmand Frederik Smed, Peder Knud
sen og indsidder Christen Birk alle fra Få
rup .
Lauritz Sørensen Overgaard blev gift d. 2o. 
december 1881 i Sahl Kirke med
MARIE BIRGITTA NIELSDATTER, forlovere var: 
gårdmand Søren Christensen Overgaard af Få
rup og indsidder Niels Jacobsen af Sahl. 
Marie Birgitta Nielsdatter blev født d. 8. 
juli 1854 i Levring som datter af indsidder 
Niels Jacobsen og hustru Sidsel Nielsdatter 
og hun døde d. 24. marts 19o4 i Fårup, Vin-
dum Sogn. Efter hendes død blev Lauritz Sø
rensen Overgaard gift igen d. 11. oktober 
19o7 i Brandstrup Kirke med enkekonen
ANDERSINE NIELSEN, der er født d. 4. marts 1859 som datter af
husmand Niels Sørensen (Bødker) og hustru Kirsten Mogensdatter
Vindum, hun døde d. 25. november 193o.

I.A.

SØREN LAURSEN OVERGAARD 
Vindum Sogn, og døde d.

er født d. 7. februar I883 i Fårup, 
5. september 196I på Viborg Sygehus.

Han blev gift d. 13. november 
19o6 i Brandstrup Kirke med 
(LAURA) LAURINE MARIE FREDERIKKE 
KJÆR, der er født d. 27. marts 
1885 på Søgaard, Brandstrup, Vin
dum Sogn, som datter af Laust 
Nielsen Kjær og hustru Dorthe 
Marie, hun døde d. 11. november 
1967 på Kjellerup Sygehus. 
Søren Laursen Overgaard gik i 
skole i Fårup og var derefter 
beskæftiget ved landbruget. 
Straks efter konfirmationen kom 
han ud at tjene, han havde først 
plads i Dalsgård, derefter i
Højbjerg og Vium, i 3 år var han bestyrer hos en fru Pedersen 
i Fårup. Han aftjente sin værnepligt ved trainafdelingen i Kø
benhavn i 19o7. I 19I0 genindkaldtes han til mønstring på Sjæl
land og i 1915 til sikringsstyrken, ligeledes på Sjælland, 
endelig sidste gang i 1917 i Viborg.
Søren Laursen Overgaard overtog d. 1. august 19o7 en parcel 
på 8 tdr. land med bygninger, der var udskiftet fra Anders



Frederiksens gård. Efterhånden købtes mere jord til, der fore
toges udvidelser af såvel bygninger som besætning, så det var 
en god gård, han i 1945 afstod til sønnen Karl Overgaard. Ved 
siden af arbejdet på gården fik Søren Laursen Overgaard tid 
til at varetage en del offentlige hverv. Han var medlem af 
skolekommissionen og menighedsrådet, i 2 perioder tillige sog
nerådsmedlem, han har desuden for 4o års arbejde som kasserer 
i Vindum sogns Sygekasse modtaget fortjenstmedaljen i sølv. 
Laurine Marie Frederikke Kjær gik i skole i Brandstrup. Straks 
efter konfirmationen fik hun plads som husassistent, først i 
Træholt, derefter i Brandstrup og Rødkjærsbro, hvorefter hun 
i § år havde plads i København, derefter kom hun tilbage til 
Brandstrup og havde senere plads i Fårup.

I.A.l.

LAURITS OVERGAARD er født d. 7. marts 
Vindum Sogn, og døde d. 21. juli 1968
Han blev gift d. 22. december 
1933 i Brandstrup Kirke med

19o7 i Rødkjærsbro, 
på Kjellerup Sygehus.

ANNA ELEONORA NIELSEN, der er 
født d. 2. februar 1913 i Brand
strup, Vindum Sogn, som datter 
af Hans Nielsen og hustru Birthe 
Marie Jensen, Brandstrup.
Bosat: Kærvej 6, Danstrup, 886o 
Ulstrup.
Laurits Overgaard gik i skole i 
Fårup. Allerede da han var 9 år 
fik han plads hos farbroderen 
Niels Overgaard i V. Velling. 
Han har haft plads forskellige 
steder, bl.a. 8 år hos gårdejer
Søren Peder Møller i Højbjerg, desuden på Overgård i Fårup 
og i Vindum. Den 15. november 1933 købte han en gård på 14 
tdr. land, hvortil dog senere tilkøbtes yderligere 2 tdr. 
land. I 1943 byggede han ny lade, i 1956 lagdes nyt tag på 
stalden, ligesom der i årenes løb blev foretaget mange for
bedringer, således blev der indlagt vand, lavet badeværelse 
m.m. Jorden blev forbedret ved dræning og ved tilførsel af 
mergel. Ved overtagelsen var besætningen på 4 gamle køer og 
2 små heste, i 1957 var der 2 oldenborgere, 6 køer, 8 krea
turer, 2 søer med smågrise og 15 fedesvin samt loo høns. 
Jorden har siden 1969 været lejet ud.
Anna Eleonora Nielsen gik i skole i Brandstrup og var deref
ter beskæftiget ved husgerning. 193o-1931 havde hun plads hos 
farbroderen Martin Nielsen, senere hos Søren Peder Møller, 
Højbjerg, Anna Eleonora Nielsen har sin store andel i de frem
skridt, der i årenes løb skete på gården.



I.A.l.a.

HENNING OVERGAARD er født d. 8. august 1936 i Danstrup, Ger
ning Sogn, og døde d. 3. januar 1937 samme sted.

I.A.l.b.

INGA MARIE OVERGAARD er født d. 14. juli 1938 i Danstrup, 
Gerning Sogn.
Hun blev gift d. 16. juni 1962 i Kolding med
ARNE RAVN BUHL, der er født d. 8. maj 1937 i Viuf som søn af 
vognmand Peder Buhl og hustru Sigrid Ravn, 6o52 Viuf.
Bosat: Farverhus 188, 62oo Åbenrå.
Inga Marie Overgaard gik i skole i Gerning og var derefter be
skæftiget dels som husassistent dels som ekspeditrice. 1957 
var hun elev på Testrup Sygeplejehøjskole, hvorefter hun var 
sygeplejeelev på Kolding Sygehus til 1961, derefter supplerede 
hun sindslidelse i Middelfart § år. Fra 1. noevmber 1961 til 
31. maj 197o var hun operationssygeplejerske på Åbenrå Syge
hus. Hun har siden 1. juni 197o haft ansættelse i Lægehuset 
i Åbenrå.
Arne Ravn Buhl gik i skole i Viuf og sluttede skolegangen med 
præliminæreksamen fra Kolding Realskole. I 1954 fik han an
sættelse som elev ved Postvæsenet i Brørup, senere i Kolding, 
hvorefter han var assistent i København, derefter overassistent 
i Åbenrå til 1. maj 198o, da han udnævntes til kontrollør sam
me sted.

I.A.l.b.l)

STIG PETER BUHL er født d. 6. maj 1967 i Åbenrå.

I.A.l.b.2)

MORTEN OVERGAARD BUHL er født d. 5. december 1969 i Åbenrå.

I.A.l.c.

SVEND ERIK OVERGAARD er født d. 26. september 1947 i Danstrup, 
Gerning Sogn.
Han blev gift d. 4. april 197o i Sdr. Vinge Kirke med
INGER NIELSEN, der er født d. 12. oktober 195o i Viborg som 
datter af gårdejer Edvard Villy Nielsen og hustru Sigrid Chris
tensen, Søndre Vingevej 7, 886o Ulstrup.
Bosat: Vinderslevvej 73, 862o Kjellerup.
Svend Erik Overgaard begyndte skolegangen i Gerning og af
sluttede med 8. klasse fra Ulstrup Skole. Han var efter endt 
skolegang beskæftiget ved landbruget, til han 1963-1968 ud
dannedes som elektriker hos el-installatør Arne Vestergaard, 
Mammen. 1969-197o aftjente han sin værnepligt ved Jyske Tele
graftropper i Århus og Randers. Efter hjemsendelsen havde han 
i § år ansættelse ved installatør Nielsen, Genner ved Åbenrå.



Han har siden 1. november 197o været beskæftiget hos el-in
stallatør Strøm Jensen, Kjellerup.
Inger Nielsen gik i skole i Torup ved Langå og sluttede sko
legangen med realeksamen fra Langå Realskole i 1968. Efter 
endt skolegang til april 197o var hun beskæftiget som hus
assistent i Hornbæk ved Randers og i Hinderup. Fra efteråret 
1973 til 1. april 1976 arbejdede hun i børnehaven i Rødkjærs- 
bro, derefter i forretningen ved el-installatør Strøm Jensen, 
Kjellerup, til 1. august 198o.

I.A.l.c.l)

GITTE OVERGAARD er født d. 6. september 1969 i Viborg.

I.A.2.

MARIE OVERGAARD er født d. 31. august 1912 i Fårup, Vindum
Sogn, og døde d. 29. juni 1979 i København. 
Marie Overgaard gik i skole i Fårup, 
sommeren 195^+ var hun elev på Hoptrup Høj
skole. Efter endt skolegang var hun i 2 år 
husassistent i Mammen, derefter arbejdede 
hun 1 år på Afholdshotellet i Rødkjærsbro, 
derefter hos gårdejer Ch. Østergaard til 
1. maj 193^. Efter højskoleopholdet havde 
hun i l|år plads som husbestyrerinde i 
Hjortkjær Præstegård, derefter 1 år hos 
landsretssagfører Hammerich, Åbenrå. 1936- 
19^3 var hun husjomfru hos general Wisum, 
Viborg, senere husbestyrerinde hos fru 
Borreby, København. Hun var aktiv deltager 
i Røde Kors, og den 5. maj 19^5 fik hun 
Dansk Røde Kors’ udmærkelse for lang og 
tro tjeneste. Hun deltog aktiv i Det dans
ke Lottekorps fra dets start d. 9- april 19^6 og blev for
plejningsinstruktør og delingsfører ved Forplejningskorpset.
Hun var desuden medstifter af D.K.B. i Viborg og aktiv D.K.B.’- 
er i København, tilknyttet transporttjenesten. Den 1. december 
195o tog hun idrætsmærket i guld, desuden var hun en interes
seret frimærkesamler.



I.A.3»

ERNA OVERGAARD er født d. 13- februar 1919 i Fårup, Vindum
Sogn.
Hun blev gift d. 18. maj 1941 i 
Vindum Kirke med
HENRY SØRENSEN, der er født d. 
12. juli 1917 i Fjerritslev. 
Ægteskabet opløstes i 1965 og 
Erna Overgaard bor nu sammen med 
PUNGENTE ESTER, der er født d. 
29. juli 19o8 i New York.
Bosat: 9 Balsam St., Thunder Bay 
Ontario, P 7 A, 5 M 6, Canada. 
Erna Overgaard gik i skole i 
Fårup og havde derefter plads 
som husassistent i Brandstrup 
og Viborg.
Henry Sørensen gik i skole i Fjerritslev 
og blev derefter uddannet som bager. Han 
aftjente sin værnepligt ved Infanteriet i 
Viborg i 194o. Efter hjemsendelsen lejede 
han et bageri i Ålborg, som han drev til 
1950, hvorefter han begyndte egen forret
ning i Gerning. I 1951 byggede han bageri 
og drev dette til 1. juni 19573 hvorefter 
han sammen med familien, tilskyndet af go
de venner, den 2o. juni 1957 emigrerede 
til Canada. Fra bageriet i Gerning leve
redes brød til 2 udsalg i Bjerringbro og 
1 i Ans, Erna Overgaard kørte landtur med 
brødvognen, et arbejde hun fortsatte i Ca
nada, hvor hendes mand arbejdede i et bageri, der ejedes af 
en anden dansker.
Erna Overgaard har desuden efter familien kom til Canada ar
bejdet i en restaurant til i960, da hun selv forpagtede en 
restauration, som hun drev til 1967, derefter ledede hun køk
kenet på et hvilehjem til 1978.

I.A.3.a.

FINN ERIK OVERGAARD SØRENSEN er født d. 1. december 1941 i 
Ålborg.
Han blev gift i Canada med
JOAN GREY, der er født d. 6. november 1937 i Fort Frances, 
Ontario, Canada.
Ægteskabet opløstes i 1979.
Bosat: Winnipeg, Manitoba, Canada.
Finn Erik Overgaard Sørensen var 15 år da familien kom til 
Canada. Han arbejdede først ved vejarbejde, siden prøvede han 
mange forskellige job men mest arbejde som havde med biler 
eller mekanik at gøre. I nogle år kørte han stock cars. Ef-



ter at familien flyttede til Winnipeg arbejdede han. som lang
turschauffør og kørte fra Winnipeg til U.S.A.

I.A.3.a.l)

BARBARA GREY SORENSEN er født

I.A.3.a.2)

RICHARD ERIK SORENSEN er født 
Ontario, Canada.

I.A.3»a-3)

DALENE SORENSEN er født d. 2. 
Canada.

I.A.3.b .

HENNY ERNA OVERGAARD SØRENSEN

1959 i Longlac, Ontario, Canada.

d. 9- februar 1962 i Nipigon,

april 1964 i Nipigon, Ontario,

194'3 i Ålborg.
Hun blev gift d. 8. oktober 1963 
i Nipigon, Canada, med
GEORGE SPOLJARICH, der er født 
d. 6. september 1943 i Port Ar
thur, Canada, som søn af Mike 
Spoljarich og hustru Agnes Mc 
Guire, Nipigon, Canada.
Bosat: P.O. Box 55, Nioigon, On
tario, Canada POT 2 JO.
Henny Erna Overgaard Sørensen 
begyndte skolegangen i Gerning. 
Da hun var 13 år emigrerede fa
milien til Canada, hun gik der
efter i skole i Nipigon. Efter 
endt skolegang arbejdede hun i

(PIA) er født d. 12. februar

et køkken og som servitrice, senere uddannedes hun som syge
plejerske og arbejder nu som sådan på Nipigon distrikts Memo
rial Hospital. Hun er meget interesseret i alt dansk og er i



øjeblikket ved at oversætte Overgaard-familiens slægtsbog 
til engelsk.
Georg Spoljarich gik i den Romersk-Katolske Skole i Red Rock 
og senere i Nip Rock Highschool. Da han var 16 år fik han ar
bejde i en tømmerlejr, hvorefter han havde forskellige job, 
bl.a. arbejdede han ved jernbanen og ved et cirkus. Han ar
bejder nu på en embalagefabrik i Red Rock, her er han formand. 
I 1965 byggede han familiens hus i Nipigon, han har desuden 
bygget familiens sommerhus ved Polly Lake.

I.A.l.b.l)

GEORGE GORDON SPOLJARICH er født d. 2. november 1965 i Nipigon, 
Ontario, Canada.

I.A.3-b.2)

GORDEN GEORGE SPOLJARICH er født d. lo. oktober 1966 i Nipigon, 
Ontario, Canada.

I.A.3.c.

LEIF OVERGAARD SØRENSEN er født d. 5. april 1949 i Ålborg.

Han blev gift 197o i Nipigon, Canada, med
EILEEN LOUISE MICHELLE, der er født d. 29. marts 1954 i Nipigon, 
Canada, som datter af Irvin Michelle og hustru Jeannette Odawa, 
Nipigon, Ontario, Canada.
Bosat: Box 642, Pox 2J0, Nipigon, Ontario, Canada.
Leif Overgaard Sørensen begyndte skolegangen i Nipigon og fort
satte i Red Rock. Han var efter endt skolegang beskæftiget på 
en fabrik i Nipigon, senere på Domtar Papirfabrik.
Eileen Louise Michelle begyndte skolegangen i Den katolske 
Skole i Nipigon og fortsatte i Red Rock, hun er halv indianer 
og halv fransk. Hun har i 4 år arbejdet på en fabrik og er nu 
kassedame i beklædningsafdelingen i Hudsons Bay Co., Nipigon.



I.A.3.C.1)

JENNIFER EILEEN SORENSEN er født d. 12. november 197o i Ni
pigon, Ontario, Canada.

I.A.3.C.2)

TINA LOUISE SORENSEN er født d. 15. marts 1979 i Nipigon, On
tario, Canada.

I.A.4.

CARL OVERGAARD er født d. 2o. maj 1921 på Solhøj, Fårup, Vin
dum Sogn.
Han blev gift d. 29. marts 1945 
i Vindum Kirke med
OLGA MERETHE VESTERGAARD, der er 
født d. 19. maj 1917 i Mammen 
som datter af gårdejer Niels Pe
der Vestergaard og hustru Pe
trine Marie Schou.
Bosat: Solhøj, Fårupvej 24, Fårup, 
884o Rødkjærsbro.
Carl Overgaard gik i skole i Få
rup, 1942-1943 var han elev på 
Asmildkloster Landbrugsskole.
Allerede som 9~årig kom han ud 
at tjene, først hos farbroderen
Niels Overgaard i V. Velling, hvor han var i sommeren 193o. 
Senere havde han plads i Vindum og Fårup samt hos gårdejer 
Robert V. Jensen, Guldager pr. Simested.
Den 1. maj 1945 overtog han fødehjemmet, der da var på 19 tdr. 
land. I 1949 tilkøbtes yderligere 6 tdr. land. Gårdens byg
ninger, såvel udbygninger som stuehus, har indvendig været 
underkastet en gennemgående ombygning. I 1946 etableredes høn
seri og rugeri på ejendommen, der byggedes et hønsehus på 36 
gange 11 alen og anskaffedes et rugeri med en kapasitet på 
loooo stk. Også gårdens maskinpark blev moderniseret, således 
blev der anskaffet traktor, topknuser m.m. I årenes løb ud
videdes såvel bygninger som rugekapasitet, så de kom op på 
en kapasitet på 80000 stk. I 1964 købtes yderligere 4 tdr. 
land i Bjerring, hvorpå byggedes et hus på looo kvadratmeter 
til opdræt, senere købte ægteparret sammen med 2 andre et nyt 
rugeri i Randers, Andelsrugeriet Midtjylland, der har en ka
pasitet på 2ooooo stk. På grund af sygdom drives nu kun op
fedning af kyllinger, ca. 2ooooo stk. årligt.
Olga Merethe Vestergaard gik i skole i Mammen. I 1935 fik hun 
plads hos en slagtermester i Århus, hvor hun hjalp til både 
i'huset og forretningen, senere havde hun plads i Viborg og 
i Mammen. Hun er uddannet kønssorterer af kyllinger, og for
uden at klare gårdens egen produktion, rejste hun i sæsonen 
ud og kønssorterede på andre hønserier.



I.A.4.a.

JETTE BENTE OVERGAARD er født d. 25. august 1945 i Fårup, Vin
dum Sogn.
Hun blev gift d. 14. marts 1964 i Bjerringbro Kirke med
JOHN RIBERHOLT ANDERSEN, der er født d. 8. januar 1944 Alders
lyst som søn af værkfører Tage Andersen og hustru Olga Rigmor 
Riberholt, 885o Bjerringbro.
Bosat: Bakkedraget 4, Bjerring, 885o Bjerringbro.
Jette Bente Overgaard begyndte skolegangen i Fårup og sluttede 
med realeksamen fra Bjerringbro Realskole i 1963, hvorefter 
hun uddannedes som teknisk tegner og dimitterede fra Viborg 
tekniske Skole 1965. Hun fik nu ansættelse i bygningsafdeling
en på Grundfos, Bjerringbro, hvor hun stadig arbejder.
John Riberholt Andersen gik i skole i Bjerringbro. Han var 
efter endt skolegang beskæftiget som arbejdsdreng på Bjerring
bro Savværk, 1960-1964 uddannedes han som møbelsnedker samme 
sted og fortsatte efter endt læretid som svend i lærepladsen, 
til 1966, kun afbrudt af militærtjeneste ved Militærpolitiet 
ved Flyvevåbnet i Karup 1964-1965. 1966-1968 var han beskæf
tiget ved svigerforældrenes hønseri i Bjerring, derefter atter 
på Bjerringbro Savværk som møbelsnedker til 1971. Han fik nu 
ansættelse ved køkkenelementfabriken Ulstrup Køkken i Ulstrup 
og var her til 1979. Han er nu beskæftiget på møbelfabriken 
Nitex, Ans.

I.A.4.a.l)

GITTE OVERGAARD ANDERSEN er født d. 7. september 1964 i Bjer
ring .
Hun gik i skole i Bjerringbro og blev i 1980 elev på Viborg 
Handelsskole. Hun er meget interesseret i ridning.

I.A.4.a.2)

KELD OVERGAARD ANDERSEN er født d. 26. marts 1969 i Bjerring.
Han går i skole i Bjerringbro. Allerede som 8-årig begyndte 
han at køre motorcross i Bjerringbro Knallertklub og blev klub- 



mester i 1979 og 1980.

I.A.5.
ASTA OVERGAARD er født d. 6. marts 1923 i Fårup, Vindum Sogn.
Hun blev gift d. 7. november 1953 i Gerning 
Kirke med
AXEL HANSEN, der er født d. 11. december 
1920 i Østbirk som søn af sygekassekasserer 
og musiker Rasmus Pedersen Hansen og hustru 
Anna Hj orth.
Bosat-: Søndergade 16, 884o Rødkjærsbro.
Asta Overgaard gik i skole i Fårup. Efter 
konfirmationen havde hun plads som husassi
stent, først hos enkefru Marie Jensen, Fårup 
derefter bl.a. hos gårdejer Fr. Overgaard, 
Overgård, Fårup, fra 1. november 1946' til 
15. december 1953 var hun servitrice på Rød
kjærsbro Kro. Efter giftermålet boede de 
til leje på Havevej 2, indtil de d. 1. juli 
1954 købte ejendommen Søndergade 16 og over
tog osteforretningen "Osteboden", denne drev de til 11. novem
ber 1967, da den blev nedlagt. Asta Overgaard fik herefter be
skæftigelse som ekspeditrice hos slagtermester Andersen, Rød
kjærsbro i 2| år, derefter som deltidsarbejde samme sted samt 
på Rydahis Plejehjem.
Axel Hansen gik i skole i Østbirk. 1936-1941 uddannedes han
i P. Stougaards Bogtrykkeri, Østbirk, han var i efteråret 194o 
på kursus på Teknologisk Institut. 1941-1942 var han elev på
Esbjerg Arbejderhøjskole, der dog på grund af krigen var flyt
tet til "Kragelund" ved Hammel. På grund af arbejdsløshed hav
de han i året 1942-1943 forskelligt arbejde inden for faget. 
1943-1970 arbejdede han på K. Wallentin-Nielsen's Bogtrykkeri 
i Rødkjærsbro. 197o-198o var han forpagter af I/S Walni Bog
tryk, Rødkjærsbro.
I.A.5.a.

HELLE JONNA OVERGAARD HANSEN er født d. 1. august 195o i Fårup, 
Vindum Sogn.
Hun blev gift d. 5. februar 1972 i Brandstrup Kirke med
GERT JOHANSEN, der er født d. 18. oktober 1948 i Rødkjærsbro 
som søn af snedkermester Vagn Johansen og hustru Thyra Nielsen, 
884o Rødkjærsbro.
Bosat: Hvedevej 4, 884o Rødkjærsbro.
Helle Jonna Overgaard Hansen gik i skole i Rødkjærsbro og af
sluttede skolegangen med realeksamen i 1966. Hun var efter endt 
skolegang beskæftiget som husassistent i Viborg og Rødkjærsbro. 
1967-1970 uddannedes hun som ekspeditrice hos købmand Stens- 
gaard, Viborg, og fortsatte efter endt læretid som ekspeditrice 
samme sted til 1973, da hun fik ansættelse hos købmand Pretz- 
mann, Rødkjærsbro, hvor hun stadig er.



Gert Johansen gik i skole i Rødkjærsbro. 1963-1967 uddannedes 
han som bygningssnedker hjemme hos faderen og fortsatte efter 
endt læretid som svend samme sted, til han indkaldtes til mi
litærtjeneste ved C.F. i Herning 1967-1968. Efter hjemsendelsen 
blev han atter svend hjemme til 1. april 1981, da han selv 
overtog forretningen.

I.A.S.a.l)

STEFFEN JOHANSEN er født d. 17. februar 1973 i Rødkjærsbro.

I.A.5.a.2)

SØREN JOHANSEN er født d. 28. april 1978 i Rødkjærsbro.

I.A.5-b.

CARL ERIK HANSEN er født d. 2o. maj 1954 i Rødkjærsbro, Vin
dum Sogn.
Og
HANNE KJÆRSKOV, der er født d.
5. februar i960 i Vinkel som dat
ter af gårdejer Frode Kjærskov 
og hustru Birthe Østergaard Pe
dersen, Vinkel, 8800 Viborg.
Bosat: Klosterhøjen 24, 884o 
Rødkjærsbro.
Carl Erik Hansen gik i skole i 
Rødkjærsbro. 1972-1975 uddannedes 
han som automekaniker hos meka
nikermester Svend Aage Nielsen, 
Rødkjærsbro, og fortsatte der
efter som svend samme sted til 
1976, da han fik arbejde som
klejnsmed ved firmaet Rødkjærsbro Jernvarerfabrik, Rødkjærsbro, 
hvor han stadig er.
Hanne Kjærskov gik i skole i Vinkel og sluttede med realeksamen 
fra skolen i Overlund i 1977. Efter endt skolegang var hun i 1 



år husassistent i Vinkel Brugsforening, derefter havde hun 
forskelligt arbejde til 1979, da hun fik arbejde på Grundfos, 
Bj erringbro.

I.B.

NIELS LAURSEN OVERGAARD er født d. 15« januar I887 i Fårup, 
Vindum Sogn, og døde d. 11. december 1965 i Helstrup. 
Han blev gift d. 1J. ok
tober 19II i 0. Velling 
Kirke med 
PETRINE MARTINE KRISTEN
SEN, der er født d. 25. 
august 1889 i 0. Velling 
som datter af Thomas Kri
stensen og hustru Marie 
Larsen, hun døde d. 1. 
juni 1966 på hvilehjem
met Hebron i Randers.
Om bedstefaderen Søren 
Overgaard, faderen Laust 
Sørensen Overgaard, far
broderen Niels Overgaard 
og sin egen barndom, ung
dom og manddom har Niels Laursen Overgaard nedskrevet en række 
situationsskildringer.
Niels Laursen Overgaard fortæller om bedstefaderen Søren Over
gaard, der holdt meget af at gå på jagt.

"... men hernede i Dybdal var der en god jagt. Bedstefar 
sad ved nogle tørvestakke og ventede på at få noget inden for 
skudvidde, da han fik øje på et vildsvin, men hans gode jagt
hund så svinet samtidig. Den for ind på dyret, der vendte sig 
om og rev siden op på hunden. Bedstefar fik vildsvinet, men var 
meget ked af at have mistet sin hund. Der blev talt om at vild
svinet var det sidste på egnen.

Bedstefar havde en nabo, som hed Per Knudsen. De havde 
hver en meget stor kok, og da de boede så tæt ved hinanden, 
hændte det ikke sjældent, at der blev slagsmål, hvorfor de 
begge ville have den største kok. Så en dag da bedstefar og 
P. Knudsen sad og talte sammen, kom begge kokkene frem og be
gyndte at slås. Da siger Per Knudsen: "Skal vi ikke lige pusse 
hunden på dem"? Nej, det mente bedstefar ikke. Så gjorde Per 
Knudsen det selv, og så løb hunden hen og bed hovedet af Per 
Knudsens kok..... "

Om faderen Laust Sørensen Overgaard fortæller Niels Over
gaard :

".Far ville også hellere ud på arbejde som altmulig
mand, såsom tømrer, tækkemand, bødker, brolægger eller klinke- 
mand. Det var jo noget der gav penge. Jeg vil næsten tro, han 
fik 1§ krone om dagen plus kosten. Jeg kan huske han købte 
månedsgrise af naboen for 5 kr. stk., men når så den lille fyr 
kom til at veje tæt ved 2oo pund, så kunne den også koste 18-



2o kr. Ja, det var dengang, men det var vel også de laveste 
konjunkturer i det sidste hundrede år.”

”Jeg husker små anekdoter, som min far fortalte. Det år 
toget begyndte at løbe mellem Langå og Viborg, skulle de jo 
alle fra gården ned på bakken og se når det kom. Nu havde de 
jo da talt om, at toget blev trukket af damp, men fars bedste
mor kom lige i sidste øjeblik og så kun de sidste vogne, og 
så udbrød hun: "aa, det er da synd for de sølle heste, der 
skal løbe så stærkt”.

Om farbroderen Niels Sørensen Overgaard og dennes hustru 
Marie Magdalene Maul, fortæller Niels Overgaard:

”.... Farbror Niels var særlig god til at fortælle os 
børn om Dybdalskællingen, som altid gik i lavningen lige ne
den for gården. Og den af os som så kunne gøre hende bange 
eller ramme hendes lygte med en sten, var jo helten i længe
re tid. Jeg tror nok at Kristian gik med titlen som Dybdals
kællingens gode ven. Jeg troede da, at han gav hende mange 
gode fødevarer, så hun var fri for at stjæle dem. Selv kunne 
jeg aldrig få at vide, hvad der var hendes yndlingsret. Tante 
Marie var særlig god ved os børn, og efter at vor egen mor 
var død - hun døde da hun var knap 49» jeg var da 16 år - 
havde tante altid noget tilovers til os, når vi kom, og det 
var ikke sjældent en god mellemad eller kage eller lignende. 
Jeg husker også hvordan en 25 øre, når vi havde fødselsdag, 
kunne gå fra den ene af os til den anden, efterhånden som vi 
fyldte år".

Om sit liv fortæller Niels Laursen Overgaard:
"...Da jeg var 4 år skulle jeg passe køerne om efteråret 

i løs drift. Jeg kan godt huske, hvordan det kneb, især når 
den ene, "Langben" hed hun, begyndte at sigte mod naboens 
roemark. Men det var jo kun i dage, da min ældste broder Sø
ren var i skole. Jeg var da sommetider så heldig, at. min 5- 
årige fætter, Kristian, kom mig til hjælp, ikke så meget med 
køerne som med humøret. Kristian var nemlig i besiddelse af 
en vældig fantasi; så fortalte Kristian op og ned, og jeg 
har tænkt på siden, om det nu også var sandt altsammen. Jeg 
husker også, at jeg som 4-årig var nær ved at drukne, men jeg 
blev da heldigvis halet i land af mine lidt større kammerater 
og kom hjem og blev puttet i seng. Da jeg var 7 år, kom jeg i 
skole hos en lærer Møller. Da jeg var 12 år, fik vi en lærer 
fra Elsborg, som hed Jakob Handberg Kristensen. Vi skolebørn 
var især glade, når vi en dag i sommertiden skulle til fods 
til Vindum Skov. Humøret stod højt, når vi endte ved Niels 
Knudsens hjemmelavede karrusel, og et par drenge lidt i for
vejen havde været inde hos købmanden i Vindum og købe bol
sjer for 1 kr. Jeg tror nok vi fik to pund, der blev i alle 
tilfælde til mange omgange.....
....Jeg husker også, hvordan vi skolebørn havde forskelligt 
med til fru Handberg, som mælk, fløde og m.a. Jeg husker også, 
der var noget, som kaldtes julegilde, men jeg tror ikke det 
ret godt kunne holdes uden lærer Handbergs nærværelse, for 
så kom store stykker af grisen eller fedekalven, hvis det ikke 



var gåsen på bordet, men lærer Handberg havde da også en sær
lig evne til at bruge forskærerkniv og gaffel, uden at det 
gik ud over hans egen appetit....
.... En dag i januar måned 1899 havde børnene i Fårup Skole 
ved Viborg af læreren fået lov til at glide og køre med slæde 
langs bredden af Fårup Sø, hvor der var lavt vand, men han 
havde forbudt dem at gå over søen, da isen var meget usikker 
længere ude. Alligevel ville et par 12-13-års drenge prøve 
en slæde over søen. På slæden sad jeg, men da jeg mærkede 
deres hensigt, sprang jeg af, idet jeg mindede dem om lære
rens forbud. De brød sig dog ikke derom, men gik videre, medens 
jeg gik gik ind mod land. Pludselig hørte jeg dem råbe> at de 
var faldet igennem isen. Jeg gjorde i en fart omkring og ile
de ud mod dem, men måtte snart vende om, da jeg mærkede, at 
isen var ved at briste. Jeg skyndte mig da hen til en af sne
sjap sammenfrosset iskant, der fra skolens have strakte sig 
næsten ud til de forudlykkede. Her var isen stærkere, og det 
lykkedes mig at nå ud til de to, som kæmpede for at holde sig 
oppe ved iskanten, der stadig gik istykker ved deres tag. Nu 
havde jeg held til at få begge kammeraterne op på fast is,og 
da de øjensynlig uden min hjælp, var blevet dødens bytte, blev 
jeg af øvrigheden belønnet med redningsmedaljen i sølv.

5o år' efter stod i Viborg Stifts Folkeblad. "For 5o år 
siden" Viborg d. 19. juli. I mandags fandt en smuk højtide
lighed sted i Fårup Skole ved Rødkjærsbro, idet den tidligere 
omtalte dreng Niels Laursen Overgaard den ham gennem mini
steriet tilsendte medalje for druknedes redning, samt end
videre et lommeur, skænket ham af foreningen for Forsømte Børns 
Opdragelse, under hvis forsorg den ene af de redede drenge 
står".

Niels Laursen Overgaard kom ud at tjene som 14-årig, først 
hos pastor Olsen i Højbjerg, hvor han også gik til præst og 
blev konfirmeret d. 14. april 19ol. Lønnen var det første år 
5o kr., det andet år 9o kr., så 15o-19o-225~3oo-325 kr. år
lig. Niels Overgaard tjente 2 år hos pastor Olsen, derefter 
hos Kristian Hansen, Højbjerg, P.C. Bødker, Brandstrup, S. 
Hansen, Vindum, og Søren Hvas, Dalsgaard.
Som soldat lå Niels Overgaard i 191o på Midelgrundsfortet. 
Lønnen var da 25 øre om dagen plus kost.
Niels Overgaard fortæller videre:

"...Nu var det sådan, at jeg tjente i 0. Velling, men 
lidt neden for, bag qkoven lå to gårde, der også hørte til 0. 
Velling. I den ene gård var der en datter, som hed Petrine. 
Hun var husbestyrerinde for faderen, da moderen, en datter 
af Lars Madsen, Fårup,var død. Petrine ville jo gerne til 0. 
Velling sammen med andre unge, men hun var jo ikke altid så 
glad for at gå gennem skoven, når hun skulle hjem. Ja, så 
kan I nok mine læsere selv bruge fantasien, og to år efter 
blev vi gift. Vi købte da en gammel faldefærdig gård i V. Vel
ling med god jord. Det var heldigvis billigere at bygge den
gang, i 1913, end i dag, og jeg begyndte også året efter med 
at bygge ny kostald, 14 alen bred og 28 alen lang, med beton



loft og gulv. Prisen var tillige med dæksel over ajlebeholde
ren 2o25 kr. Murerarbejdslønnen var dengang 35 øre i timen... 
Så gik 4 år, så byggede jeg stuehus, 14 alen bredt, 25 alen 
langt for 68oo kr., men da var timelønnen også gået i 75 øre. 
I 1923 byggede jeg lade og hestestald, og dermed var gården 
færdigbygget på tiårsdagen.
En gammel sagde en dag således til mig: "Nu skal jeg give dig 
et godt råd. Du skal passe på altid at have roer nok, så har 
du altid penge nok." Det kom jeg til at tænke lidt nærmere 
over, for jeg huskede et år, roerne havde slået meget fejl, 
først som følge af angreb af lopper, og så af svamp. Jeg fik 
ikke det halve udbytte af roerne som jeg skulle, og følgen 
blev, at det blev mig for dyrt at fodre. Derfor fik vi så nu 
i 1918 markerne merglet....
Jeg købte med tiden mere jord, eng og skov. I dag er der på 
gården 9oooo i ejendomsskyld, men vi har forpagtet den ud, 
for Petrine og jeg er blevet for gamle og svage til at arbejde 
mere. Vi bor for tiden i et hus inde i byen, hvor der er god 
udsigt, og vi har mange gode naboer. Jeg sidder nu meget og 
kikker ud ad vinduerne eller hører radio. Vi var de første 
i V. Velling, der fik radio. Jeg tror nok, det var i 1926.
Vinteren 1957 fik vi fjernsyn."

Denne beretning er skrevet af Niels Laursen Overgaard i 
1957-1958.

I.B.l.

THORVALD OVERGAARD er født d. 12.
Han blev gift d. 7. maj 1949 
i Gårslev Kirke med
ESTER MADSEN, der er født d. 3. 
februar 1927 i Lundbjerg, Gaar- 
slev Sogn, som datter af boels
mand Adolf Madsen og hustru Ma
ren Lund, Lundbjerg.
Bosat: Krogagervej 57, Skibet, 
7I00 Vejle.
Thorvald Madsen gik i skole i 
V. Velling og var derefter be
skæftiget ved landbruget. Han 
havde plads forskellige steder, 
bl.a. i 0. Velling, Hammershøj, 
Karmark, Hjorthede og på Rug- 
ballegård. Den 1. oktober 1946 overtog han fødehjemmet, der 
var på 4o tdr. land, og drev det til 1. februar 1953, da fa

august 1916 i V. Velling.

milien flyttede til Højen, hvor de overtog Cecilielund, som 
var på 11§ td. land. Denne ejendom drev de til 1. august 1959, 
da de solgte den og købte hus i Skibet. 1960-1976 arbejdede 
Thorvald Overgaard på Laurits Knudsens Fabriker i Vejle, der
efter ved Jysk Telefons kabelafdeling i Vejle til 1979, da han 
gik på efterløn.
Ester Madsen gik i skole i Gaarslev og var derefter beskæf



tiget som husassistent. Hun har haft plads bl.a. i Rens, 
Brøndsted, Gårslev og Fredericia. I flere år var hun dag
plejemor, hun har siden været beskæftiget ved Det danske 
Rengøringsselskab, Vejle Afd.

I.B.l.a.

ANNI OVERGAARD er født d. 2o. maj 195o i Helstrup.

Hun blev gift d. 22. maj 1971 i Skibet Kirke med
KURT OXHOLM HANSEN, der er født d. 27. august 1949 i Ødis som 
søn af gårdejer Chr. Oxholm Hansen og hustru Ester Laursen, 
Slelde, 7100 Vejle.
Bosat: Niels Bugges Vej Jo, Vinding, 71oo Vejle.
Anni Overgaard gik i skole i Stubdrup, Knabberup og Skibet, 
hun sluttede skolegangen med realeksamen fra Damhaven Skole 
i Vejle i 1967, hvorefter hun var beskæftiget som husassistent 
i Vejle 1 år. I 1969 tog hun 1-årig handelseksamen fra Vejle 
Handelsskole. Fra 15- juli 1969 til 15- juli 1971 uddannedes 
hun i J.A.K. Banken, Vejle, hvorefter hun var bankassistent 
i Andelsbanken, Vejle, til Jl. december 1980. Hun har siden 
1. januar 1981 haft ansættelse som sparekasseassistent i Spa
rekassen Sydjylland, Vejle.
Kurt Oxholm Hansen gik i skole i Hauge, V. Ørum, Jennum og 
Skibet samt i Vejle. 196j-197o udlærtes han som automekaniker 
ved mekaniker J. Hauge Jørgensen, B.P. Bredsten, og fortsatte 
efter endt læretid som svend samme sted, til han indkaldtes 
til militærtjeneste i Fredericia fra 1. november 197o til 1. 
november 1971. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget som me
kaniker ved Gulf, Koldingvej i Vejle, til 1976, herefter var 
han chauffør ved Vestjysk Industrirenovation i 2^ år. Han er 
nu ansat som rejsemontør ved firmaet Jens Linde, Vejle.

I.B.l.a.l)

ALEX OVERGAARD HANSEN er født d. 8. november 1971 i Vejle.



I.B.l.a.2)
MORTEN OXHOLM HANSEN er født d. 3o. maj 1974 i Vejle.

I.B.l.a.3)
JANE OVERGAARD HANSEN er født d. 6. september 1978 i Vejle.

I.B.2.
MARIE OVERGAARD er født d. 18. september 192o i V. Velling, 
og døde d. 19. marts 1977 i Helstrup.
Hun blev gift d. 18. september 
1941 i V. Velling Kirke med 
ALFRED VILIAM HVID NIELSEN, der 
er født d. 7• oktober 1919 på 
Äsagergård, Helstrup Sogn, som 
søn af gårdejer Niels Hvid Niel
sen og hustru Krestine Johanne 
Nordentoft.
Bosat: Äsagervej 3, Helstrup, 
89oo Randers.
Marie Overgaard gik i skole i 
V. Velling, sommeren 194o var 
hun elev på Klejsgård Hushold
ningsskole. Hun har haft plads 
som husassistent bl.a. på Kar
mark ved Bjerringbro i 2 år, samt i Nr. Onsild.
Aalfred V. Hvid Nielsen gik i skole i Helstrup. Han uddanne
des ved landbruget, hovedsagelig hjemme. Fra 17. november 
1939 til 18. april 194o aftjente han sin værnepligt ved Liv
garden, han genindkaldtes fra 27. april 1942 til 31. oktober 
samme år. Den 1. februar 1943 overtog han fødehjemmet i for
pagtning, og købte det d. 1. januar 1954. Gården er på 91 tdr. 
land og består af stuehus, som blev opført i 195o, kostalden 
opførtes 1936 og hestestalden i 1917- Den daværende lade var 
opført omkring I850, men blev senere restaureret og istand
sat med fast tag m.m., den blev imidlertid erstattet af en ny 
i 1976.

I.B.2.a.

OVE JOHANNES HVID NIELSEN er født d. 21. juni 1941 i Åsager- 
gård, Helstrup Sogn.
Og
LENA QUOTTRUP HANSEN, der er født d. lo. august 1954 i Langå 
som datter af ekstraarbejder Marius Hansen og hustru Marie 
Andersen, 8870 Langå.
Bosat: Helstrupvej 14, Helstrup, 8900 Randers.
Ove Johannes Hvid Nielsen gik i skole i Helstrup og Hornbæk 
og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. 1964-1969 
udlærtes han som elektriker i Langå og fortsatte efter endt 



læretid som svend i lærepladsen til 1971, kun afbrudt af mi
litærtjeneste ved Sydslesvigske Fodregiment i Haderslev, se
nere i Randers i 1969- Efter 1971 arbejdede han forskellige 
steder, bl.a. i Hammel i 1| år, derefter i Randers. Han har 
siden 1977 haft ansættelse hos installatør Moesgaard Nielsen, 
Randers.
Lena Quottrup Hansen gik i skole i Langå og havde derefter 
plads som husassistent i Langå, senere havde hun ansættelse 
på lageret ved Schou-Epa, Randers. 197^-1979 var hun ansat 
i køkkenet på Centralsygehuset i Randers. Hun har siden 1. 
januar 1981 været beskæftiget i køkkenet på plejehjemmet 
Kildevang, Langå.

I.B.2.a.l)
TANJA QUOTTRUP HVID NIELSEN er født d. 16. juli 1978 i Hel- 
strup.

I.B.2.a.2)

TROELS QUOTTRUP HVID NIELSEN er født d. lo. oktober 198o i 
Helstrup.

I.B.2.b.

MINNA HVID NIELSEN er født d. 9. april 19^2 i Åsagergård, Hel
strup Sogn.
Hun blev gift d. 13. august i960 i Åbyhøj med
SØREN INGEMANN ANDERSEN, der er født d. 29. august 1937 i Tå- 
num som søn af skomager Aage Andersen og hustru Antonia Chris
tensen, Tånum, 8900 Randers.
Bosat: Sigridsvej 8, 822o Brabrand.
Minna Hvid Nielsen gik i skole i Helstrup og var derefter be
skæftiget som husassistent. Hun har haft plads hjemme samt 
i Randers, bl.a. på De gamles Hjem i 2 år.
Søren Ingemann Andersen gik i skole i Tånum og Randers, hvor
efter han i 2 år var beskæftiget ved landbruget. 1953-1957 
udlærtes han som murer hos murermester Jens Jakob Laursen,



Hornbæk, og fortsatte efter endt læretid som svend samme 
sted, til han i 195o kom til Arhus, hvor han siden har været 
beskæftiget som murer.

I.B.2.b.l)

JOHN ANDERSEN er født d. 27. november i960 i Arhus.
Han gik i skole i Brabrand og sluttede med realeksamen i 
1978. Han er nu i lære som offsettrykker og forventer ud
dannelsen sluttet d. 1. august 1982.

I.B.2.b.2)

PER ANDERSEN er født d. 14. juli 1964 i Århus.
Han har gået i skole i Brabrand og har siden 1. marts 1980 
været i lære som smed.

I.B.2.b.3)

JEPPE ANDERSEN er født d. 27. maj 1971 i Århus.

I.B.2.C.

NIELS OVERGAARD HVID NIELSEN er født d. 21. august 1945 i 
Åsagergård, Helstrup Sogn.
Han blev gift d. 4. oktober 1969 i Helstrup med
MARIE KATHRINE SECHER RASMUSSEN, der er født d. 18. juli 1949 
i Stegsted, Pårup Sogn på Fyn, som datter af gårdbestyrer Jo
hannes Rasmussen og hustru Johanne Secher, Helstrup, 8900 Ran
ders .
Bosat: Åsagergård, Åsagervej 1, Helstrup, 8900 Randers.
Niels Overgaard Hvid Nielsen gik i skole i Helstrup og var 
derefter beskæftiget ved landbruget hjemme, kun afbrudt af 
C.F.-tjeneste i Middelfart 1 måned. I 1977 overtog han føde
gården, der er på 91 tdr. land. 1977-1978 byggedes ny svine- 
stald, kostalden er lavet om til svinestald og gården drives 
udelukkende med svin.



Marie Kathrine Secher Rasmussen gik i skole i Hornbæk, hvor
efter hun havde plads som husassistent i 0. Velling Brugs
forening. Hun har desuden været tilskærer på Falbe Hansens 
Konfektionsfabrik i Randers.

I.B.2.C.1)

LONE HVID NIELSEN er født d. lo. august 1973 i Helstrup.

I.B.2.C.2)

KENNET HVID NIELSEN er født d. 19. juli 1975 i Helstrup.

I.B.3.
GUNNER OVERGAARD er født d. 31. december 1927 i V. Velling. 
Bosat: Bredgade 3, 8850 Bjerringbro.
Gunner Overgaard gik i skole i V. Vel
ling. 1943-1944 var han elev på Vivild 
Ungdomsskole og 1948-1949 på Store Re
strup Husmandsskole. 1953*1954 uddanne
des han som kontrolassistent på et 3* 
måneders kursus på Vesterdal Højskole. 
Han aftjente sin værnepligt ved Infante
riet i Viborg 1949*195o. Han har været 
beskæftiget ved landbruget hjemme samt 
haft plads hos gårdejer Niels Jakobsen, 
Terp pr. Ulstrup. Fra 1. marts 1954 til 
31. oktober 1956 var han kontrolassistent 
i Aunbøl Kontrolforening, derefter i 
Vork-Rugsted Kontrolforening til novem
ber 1958, hvorefter han var fodermester 
på Risgård i Vork til maj 1959. Han rejste nu til Schweiz, hvor 
han var i 1^ år. Fra 1. november i960 til 1. november 1961 var 
han fodermester på Bønhøjgård i Bredsten, derefter fodermester 
på Egelund i Ferup det følgende år. Vinteren 1962-1963 var han 
elev på Askov Højskole. Efter skoleopholdet var han fodermester 



på Annestrupgård i Seest til november 1963, derefter hjemme 
til marts 1964, da han blev fodermester på Agergård i Bøv- 
lingbjerg og var her til april 1966. I februar 1966 købte han 
huset Bredgade 3 i Bjerringbro og flyttede hertil i april 
samme år. Han var nu fodermester på Højholt i Gullev til no
vember 1978, hvorefter han fik ansættelse som specialarbejder 
på Grundfos, Bjerringbro, hvor han stadig er.

I.C.

JAKOB LAURSEN OVERGAARD er født d. 21. juni 1889 i Fårup, 
Vindum Sogn.
Han blev gift d. 8. december
1922 i Vorning Kirke med
JOHANNE MARIE PEDERSEN THISTED, 
der er født d. 27. maj 1897 i 
Hvidding, Vorning Sogn, som dat
ter af Jens Kristian Pedersen 
Thisted og hustru Karoline Jen- 
sine Madsen.
Jakob Laursen Overgaard gik i 
skole i Fårup. Han kom ud at 
tjene, da han var 16 år, først 
på hjemegnen, senere ved Hammers
høj og i 0. Velling. Den 1. no
vember 1922 overtog han en ejen
dom på 4 tdr. land i Årup ved
Hammershøj. Her boede ægteparret i 7g år, Jakob Laursen Over
gaard gik da på dagleje ved omegnens landmænd. Det følgende 
år boede de til leje i Vorning, hvorefter de fra Laust Mogen
sens gård i Vorning købte 16 tdr. land, som de overtog d. 1. 
oktober 193o. Året efter byggede de ejendommen, der best.od 
af stuehus, stald og lade. Stalden og laden var i samme byg
ning. Ejendommen blev bygget ved statslån, der var ingen be
sætning eller redskaber, da de begyndte. Denne ejendom drev 
de til 1. september 1954, og der skete store fremskridt i de 
år. Der blev anskaffet alle moderne maskiner, ligesom der 
blev en besætning på 2 heste, 6 køer, 8 ungkreaturer, 2 søer 
samt svin og høns. Da de begyndte var det med Jooo kr., men 
ved afståelsen fik Jakob Laursen Overgaard 56000 kr. for ejen
dommen .
Johanne Marie Pedersen Thisted gik i skole i Hvidding og var 
derefter beskæftiget som husassistent dels hjemme dels ude. 
Hun har bl.a. haft plads i Fårup, i Veller og Hammershøj. 
Hun har sin store andel i den udvikling, der skete på ejen
dommen i Vorning, idet det var hende, der passede den store 
have, ligesom hun foruden at passe hjemmet også hjalp til ved 
gårdens øvrige drift.

I.C.l.

KARLA MARGRETHE OVERGAARD er født d. 4. oktober 1924 i Årup, 



Hammershøj Sogn.
Hun blev gift d. 12. juli 1953 i Helsing
borg med
KARL GUNNAR HAMMERSTROM, der er født d. 13- 
marts 193o i Ankersrum som søn af Karl 
Oskar Vicktor Hammerström og hustru Signe 
Helena Henriette Nyberg.
Karla Margrethe Overgaard gik i skole i 
Vorning, hvorefter hun havde plads som 
husassistent forskellige steder, til hun 
i 1948 rejste til Helsingborg, hvor hun 
fik arbejde på A.B. Tretorn.
Karl Gunnar Hammerström gik i skole i 8 
år, han havde ligesom hustruen arbejde på 
A.B. Tretorn, Helsingborg.

I.C.l.a.

KARL KENT JACK HAMMERSTRØM er født d. 21. november 1953 i Hel
singborg.



II.

NIELS SØRENSEN OVERGAARD er født d. 11. juli 1853 i Fårup 
Overgård, Vindum Sogn, og døde d. 11. juni 1931 samme sted. 
Han blev døbt d. 23. oktober 1853j 
faddere var: Karen Marie Jens
datter af Fårup, husmand Anders 
Andersen Yisings kone i Fårup, 
gårdmand Ole Sørensen Dulund, 
Fårup, gårdmand Frederik Peder
sen Smed, Fårup, husmand Jørgen 
Christensen Vindum, Fårup.
Han blev gift d. 2. november 
188o i Frederiks Kirke med 
MARIE MAGDALENE MAUL. 
Forlovere var: gårdmand Søren 
Christensen Overgaard og gård
mand Andreas Erichsen Maul. 
Marie Magdalene Maul er født d. 
1. januar 1857 i Nordre Frede- 
rikshøj, Frederiks Sogn, og døde d. 14. marts 1928 i Fårup 
Overgård, Vindum Sogn.
Hun blev hjemmedøbt d. 28. januar 1857 og fremstillet i kir
ken d. 29. marts samme år, faddere var: gårdmand Andreas Meels- 
bos og dennes hustru af Nordre Frederikshøj, Hans Phillip Pe
dersen af Hvedhoved og Johannes Krat af Frederikshøj.
Niels Sørensen Overgaard var gårdmand i Fårup Overgård, Vindum 
Sogn.

II.A.

SØREN NIELSEN OVERGAARD er født d. 19. september 188o i Il
skov og døde d. lo. april 
Han blev gift d. 3. sep
tember 19o8 i Skt. Bents 
Kirke i Ringsted med 
ANNA KRESTINE HANSEN, der 
er født d. 2. januar 188o 
i Slangerup, Ringsted 
Landsogn, som datter af 
Jørgen Peter Hansen og 
hustru Mette Kirstine 
Jørgensen, hun døde d. 
21. februar 1976 i Hel
singør .
Om forældrene og barn
domshjemmet skriver søn
nen Frode Overgaard: 
"Søren Nielsen Overgaard 

1954 i Helsingør.

blev han døbt, hvilket traditionen tro på forhånd var givet, 
idet han var den ældste søn af Niels Sørensen Overgaard. 
Det blev dog ikke ham, som kom til at føre slægtsgården vi
dere, børneflokken voksede hurtigt,og Søren kom tidligt ud at 



tjene til det daglige brød hos bønderne i egnen omkring Rød
kjærsbro, en helårsløn på omkring 275 kr. viser hans skuds
målsbog var prisen for en karl omkring århundredskiftet. 
Som dragon i Randers aftjente han sin værnepligt, og under 
en efterårsmanøvre i 19o*i på Sjælland blev han indkvarteret 
i Ringsted, og her blev hans skæbne beseglet, idet han traf 
Anna, der, som han altid sagde, var den kønneste pige han 
havde set.
Han børstede nu det jyske støv af træskoene og tog fat på 
hvadsomhelst. Et par år blev han i Ringsted, men så fik Anna 
plads i København, og Søren fulgte efter. Han havde altid 
haft lyst til blomster, hos en botanisk magister i Holte, blev 
han en ivrig planteelsker, mens han passede det omfattende ha
veanlæg.
I 19o8 ville Anna giftes, og da det også passede Søren, be
gyndte de at se sig om efter en ejendom, der passede til de
res 4ooo kr., som de tilsammen havde sparet op. De fandt et 
hyggeligt lille sted på 12 tdr. land i Høed ikke langt fra 
Ringsted, og i Set. Bents (Dronning Dagmars Kirke) blev de 
viet d. 3. september 19o8.
Når jeg skal skrive en beretning om mit barndomshjem, ville 
det være nærliggende, at det blev en kæde af dejlige minder 
om et hjem, hvor børnene udviklede sig omkring far og mor 
som det centrale midtpunkt, heri er vel ikke noget særpræget, 
blot skal det understreges, at for far og mor var hjemmet og 
børnene alt.
Der var såmænd tit nok bud efter far til forskellige tillids
hverv, men han havde en evne til,selv om han gerne ville væ
re med, altid at ryste det af sig, når det begyndte at blive 
forpligtende, han var godt inde i mange sager, og det var 
ikke få, der i årenes løb hentede et godt råd hos ham, hvad 
han rådede over, var han altid parat til at dele med andre. 
Midlerne var ikke store, men vi levede under mottoet, "har 
vi fået nok i dag, får vi det forhåbentlig også i morgen". 
Selv om der således ikke var noget at rutte med, blev der 
dog troligt sat lidt hen til os børn, og da vi kom til skels
år og alder, fik vi alle det lille økonomiske skub, som skal 
til for at komme igang.
Om hjemmet i Høed, husker jeg ikke ret meget, selvom jeg var 
den ældste, var jeg dog kun 7 år, da vi flyttede derfra. Det 
var en meget gammel ejendom men solid, og jorden var god, så 
det var ikke værst.
Det var i den tid, hvor den store krig rasede omkring i ver
den, far, der var uddannet ved rytteriet, blev med korte mel
lemrum indkaldt til sikringsstyrken. For os børn var det spæn
dende, når han i sin flotte husaruniform var hjemme på orlov, 
men for mor var det træls nok, med 3 små, samtidig med hele 
gårdens bedrift, men hun havde et par gode hænder og forstod 
at bruge dem.
Nå gullaschtiden kom, alt skulle være så flot, og vi flyttede 
så i 1917 til Jystrup, "Ny Lundsgård" var en smuk gård og præ
sentabel, men den var nok for dyrt købt i betragtning af den 
nedgangsperiode,som kom, og den blev i nogen grad forringet 
ved, at den ny midtsjællandske jernbane blev ført tværs over 
jorden i 1921.



For den, som har sans for naturen, og tid til at betragte den, 
findes der vel næppe noget skønnere,end de med skov og sø be
grænsede agre i egnen omkring "Skjoldnæsholm".
Når man stod på vor jords højeste punkt, der hvor vi fandt 
ruinerne af det gamle krudttårn, og lod blikket glide hen over 
Storesø, over til øen, hvor i sin tid kong Skjold må have haft 
sin kongebolig, lyttede man så til klokkerne fra Valsølille 
Kirke, mens solen som smeltet guld gled ned i søens stille 
vand, ja så måtte man hviske, dette er vort hjem, det skøn
neste i verden.
I 3o år havde vi vort hjem i Jystrup, men efterhånden fløj 
vi jo fra reden, jeg først og blev gartner, siden Jørgen som 
blev smed, og Ingrid som giftede sig med en landmand. Længst 
holdt Knud ud, men da også han havde mere lyst til blomster
dekoration og gerne ville stå på egne ben, var fars og mors 
energi efterhånden brugt op. Lykkeligt var det, at Ingrid hav
de valgt en landmand, for det blev nu hende og hendes dygtige 
Vilhelm, der førte hjemmet i Jystrup videre til den mønster
ejendom det siden er blevet.
Far og mor flyttede nu til Helsingør, hvor de købte en lille 
hyggelig villa på Møllevænget 2. Her var fred og ro i smukke 
omgivelser, far kunne dog ikke rigtig være uvirksom, og hans 
aldrig svigtende lyst til blomster og haver, gjorde, at han 
skaffede sig lidt ekstra ved at vedligeholde haver for sund
byens honoratiores, ligesom han ind imellem hjalp mig i gart
neriet .
Denne tid varede dog kort, ved juletid i 1953 begyndte han at 
føle sig sløj, i løbet af vinteren måtte han igennem en svær 
operation, som han ikke kom over. Han døde d. lo. april 1954. 
Vi udtalte et oprigtigt æret være hans minde, og samler os nu 
om mor, der stadig nyder sit otium på Møllevænget.

Helsingør sommeren 1958 
Frode Overgaard.

Fra en gammel regnskabsbog fra 1912, som har tilhørt Søren 
Nielsen Overgaard, er følgende morsomme stikprøver taget.

loo pund jordnødkager Kr. 7,3o
2 fedekalve ff 125,oo
1 pakke tændstikker ff 0,11
§ pund hestehår- ff o,5o
Fisk 1 snese sild ff o, 3o
Et par bukser ff 5,5o
2oo pund hvedeklid ff 14,9o
Lampevæger ff o,35
Et par træsko ff 1,35
2 pund tobak ff 2,2o
3 fedesvin ff 169,62
6oo pund kali ff 37,5o
Jordemoderen ff 10,00
Klippet og barberet ff o,5o
Solgt en hest ff 4oo,oo
En barnevogn ff 8,oo
Dagløn til H.T. ft 2,oo



5 sække cement Kr. 16,25

II.A.l.

FRODE THORKILD OVERGAARD er født d. 1. maj 191o i Valsølille. 
Han blev gift d. 23.
marts 1934 i Valsølille 
Kirke med
ASTRID PAULINE RASMUSSEN, 
der er født d. lo. febru
ar 19o7 i Basel, Schweiz, 
som datter af Niels Peter 
Rasmussen og hustru Lina 
Caroline Kunle.
Bosat: Fredericiavej 21, 
3ooo Helsingør.
Frode Thorkild Overgaard 
gik i skole i Jystrup. 
Fra 1. maj 1924 til 1. 
maj 1929 uddannedes han 
som gartner hos Bertelsen
Jystrup Holmehave, Ringsted, Aarup Jakobsen, Fjenneslev, Han
sen, Tølløse samt i Krengeruphave ved Glamsbjerg og i Hvid
ovre. Han arbejdede derefter forskellige steder, hovedsagelig 
for havearkitekt Valdemar Hansen, København, hos hvem han var 
anlægsgartner til 1932. Nu kom tiden i trediverne, hvor det 
var vanskeligt at få arbejde, men det var samtidig den tid, 
der var skelsættende for hans videre virke. Den 1. september 
1933 blev der mulighed for at overtage en blomsterforretning 
i Rådhusstræde i København for 15oo kr. Frode Thorkild Over
gaard lånte pengene og arbejdede i de følgende 9 år forret
ningen så vidt frem, at der ikke længere var udviklingsmulig
heder. Han solgte derfor forretningen og købte d. 1. december 
samme år en grøntforretning i Helsingør. Den blev i løbet af 
det næste år omdannet til blomsterforretning, i 1944 overtog 
han et gartneri i forpagtning og drev dette sammen med for
retningen til 1947. Senere læste han til ejendomshandler og 
begyndte som sådan 18. juni 1966, hvorefter han drev begge 
forretninger til 1. juni 197o, da blomsterforretningen blev 
solgt.
Frode Thorkild Overgaard var medlem af hovedbestyrelsen for 
Dansk Blomsterhandlerforening, formand for Skole og Uddan
nelsesudvalget for samme. Han var med til at stifte D.B.s 
Nordsjællands afdeling og formand for samme. Han har været 
med til at udarbejde reglerne indenfor uddannelsen og svende
prøverne m.m. Han var ligeledes med til at starte Ejendoms
handlerforeningen og har været formand for den lokale for
ening .
Astrid Pauline Rasmussen gik i skole Schweiz. Hun kom til 
Danmark i 1921 og havde først plads i huset i Odense i 5 år, 
derefter i Lyngby i 4 år. I 193o begyndte hun at uddanne sig 



som dameskræderinde, samtidig med at hun om aftenen gik på 
tilskærerkursus. Hun har haft eget dameskræderi i Lyngby, 
som hun drev til efteråret 1933, hvorefter hun har hjulpet 
i mandens forretning.

II.A.l.a.

GRETHE OVERGAARD er født d. 23. september 193^ i København.
Hun blev gift d. 3o. juli i960 i Helsingør med
SVEND ERIK BOBEK, der er født d. 29. juni 1936 i Helsingør 
som søn af skovfoged Carl Nikolaj Bobek og hustru Dagny, 3000 
Helsingør.
Bosat: Pilegårdsparken 72, 3^60 Birkerød.
Grethe Overgaard gik i skole i Helsingør og sluttede skole
gangen med realeksamen i 195o. 1953-1956 uddannedes hun som 
sygeplejerske på Gentofte Amtssygehus, hun supplerede sind
syge på Oringe fra januar til juli 1957, hvorefter hun var 
assistent på Montebello, Helsingør, hun er nu ansat på Hille
rød Centralsygehus.
Svend Erik Bobek er uddannet indenfor handel og har været be
skæftiget ved automobilhandel.

II.A.l.a.l)

ANNE BOBEK er født d. 1. oktober I96I i Glostrup.

II.A.l.a.2)

LISE BOBEK er født d. 21. juni 1965 i Glostrup.

II.A.l.b.

SØREN OVERGAARD er født d. 11. maj 19^0 i København.
Han var gift med
KIRSTEN MOHR, der er født d. I5. august 19^o i Helsingør som 
datter af skotøjshandler Louis Mohr og hustru Edel Mikkelsen, 
3ooo Helsingør.
Ægteskabet blev senere opløst.
Bosat: Nordre Strandvej 52, 3ooo Helsingør.
Søren Overgaard er uddannet arkitekt.

II.A.l.b.l)

ANDERS OVERGAARD er født d. 12. marts 1967 i Helsingør.

II.A.l.b.2)

RIKKE OVERGAARD er født d. 29. juli 1971 i Helsingør.



II.A.2.

INGRID MARIE OVERGAARD er født d. 19. marts 1912 i Høed, Val
sølille Sogn.
Hun blev gift d. 5. juni 1938 i Jystrup 
Kirke med
KARL VILHELM NIELSEN, der er født d. 25. 
marts 1915 i Hoppolden, Valsølille Sogn, 
som søn af Karl Kristian Nielsen og hustru 
Sofie Hedvig Pedersen.
Bosat: Ny Lundsgård, Ålbækvej 26, 1117^1 Jy
strup Midtsj .
Ingrid Marie Overgaard gik i skole i Jy
strup. Sommeren 1931 var hun elev på Høng 
Husholdningsskole. Hun har været beskæf
tiget som husassistent og har haft plads 
dels på landet, dels i byen, desuden har 
hun haft arbejde i broderens forretning i 
Rådhusstræde, København.
Karl Vilhelm Nielsen gik i skole i Valsø
lille og var derefter hjemme til 3o. april 1934, hvorefter 
han havde plads på Stengården ved Jystrup til 3o. september 
1937j først som karl senere som fodermester. Den 1. oktober 
1937 overtog han en ejendom på 24 tdr. land i forpagtning 
under Skjoldnæsholm. Her boede familien til 15. december 1946, 
da de overtog hustruens barndomshjem, som er på 19 tdr. land. 
I årenes løb skete store forandringer med såvel udbygningerne 
som stuehuset. Der byggedes ny staklade, kornsilo, svinestald 
og nyt hønsehus, ligesom der blev foretaget ombygning af ko
stald m.m., i 1963 udvidedes svinehuset. Den 1. november 1978 
solgtes gården til sønnen Jørgen.

II.A.2.a.

TOVE NIELSEN er født d. 4. november 1939 i Hoppolden, Valsø
lille Sogn.

Hun blev gift d. 26. marts 1964 
OLE RINDAL NIELSEN, der er født

i Set. Jørgensbjerg Kirke med 
d. 13. juli 1938 i Sorø som



søn af slagter Jens Christian Nielsen og hustru Lilly Rindal, 
4ooo Roskilde.
Ægteskabet blev opløst i 1979.
Bosat: Knud den Stores Vej 36, 1. sal, 4ooo Roskilde.
Tove Nielsen gik i skole i Jystrup, sommeren 1955 var hun elev 
på Osted Efterskole og sommeren 1958 på Ry Husholdningsskole. 
Hun var beskæftiget som husassistent til 1. maj 1959, da hun 
blev elev i køkkenet på Roskilde Amtssygehus og var udlært d. 
1. november 1962, derefter var hun økonomaassistent samme sted 
til 1. november 196}, hvorefter hun var assistent på Slagteri
skolen i Roskilde til 1. april 1964. Hun har siden 1. oktober 
1974 været økonomaassistent på Set. Hans, Roskilde.
Ole Rindal Nielsen er maler.

II.A.2.a.l)
LENE RINDAL NIELSEN er født d. 27- september 1964 i Roskilde. 
Hun er gymnasieelev.

II.A.2.a.2)
ANNE RINDAL NIELSEN er født d. 12. december 1966 i Roskilde.

II.A.2.a.3)
SØREN RINDAL NIELSEN er født d. 4. maj 1972 i Roskilde.

II.A.2.b,
BØRGE NIELSEN er født d. 29. juli 1942 i Hoppolden, Valsølille 
Sogn, og døde d. 31. juli 1952 i Helsingør.

II.A.2 .c.
JØRGEN NIELSEN er født d. 7• februar 1946 i Hoppolden, Valsø
lille Sogn.
Og
INGER BIRGITTE GUDMANDSEN, der 
er født d. 3o. september 1949 
som datter af væver Viggo Ludvig 
Gudmandsen og hustru Elly Karla 
Inger Rasmussen, Nygård, 3ooo 
Helsingør.
Bosat; Albækvej 4, 4174 Jystrup 
Midtsj .
Jørgen Nielsen gik i skole i Jy
strup og Ringsted. 1962-1966 ud
dannedes han som gartner i Ved
bæk, Osted og Stige ved Odense. 
Han aftjente sin værnepligt ved 
Fynske Livregiment 1967-1968.
I 1968 tog han et 6-måneders arbejdslederkursus fra Beder Gart- 



nerskole, 1969 1-årig statskontrolleret handelsmedhjælper- 
eksamen fra Handelsskolen i København, hvorefter han fik an
sættelse ved et amerikansk firma, der forhandlede gartneriar
tikler samt stiklinger og frø til gartnere i Skandinavien. På 
grund af oliekrisen lukkede firmaet i 1974, hvorefter han selv 
begyndte et tilsvarende firma, med en stor del af kunderne fra 
det gamle firma. Firmaet blev 1974-1978 drevet fra Snekkersten, 
men drives nu fra Jystrup. I 1978 overtog han fødehjemmet, som 
han nu driver sammen med forretningen.
Inger Birgitte Gudmandsen gik i skole i Nygård. 1967-1969 ud
dannedes hun som barneplejerske i Helsingør, og fortsatte ef
ter endt uddannelse som assistent i lærepladsen til 1974. Hun 
hjælper nu i forretningen.

II.A.2.C.1)

JAN ULRIK NIELSEN er født d. 23. november 1973 i Snekkersten.

II.A.2.C.2)

JESPER OVERGAARD NIELSEN er født d. 3o. marts 1979 i Jystrup.

II.A.2.d.

LISBETH NIELSEN er født d. 26. februar 1955 
Bosat: Gyvelvej 39, stuen mf., 4ooo 
Roskilde.
Lisbeth Nielsen tog 1972 realeksamen fra 
Valdemarskolen i Ringsted og 1975 studen
tereksamen fra Roskilde Katedralskole, 
hvorefter hun den følgende vinter var elev 
på Idrætshøjskolen i Århus. I 1977 tog hun 
højere handelseksamen fra Niels Brocks 
Handelsskole, København og havde herefter 
arbejde på kontor forskellige steder. Hun 
har siden 1. juni 1979 haft ansættelse ved 
revisionsfirmaet I/S Revisorgruppen, Ros
kilde. Hun har afsluttet første del af 
eksamen i regnskabsvæsen og fortsætter stu
dierne .

i Jystrup.

II.A.3.
NIELS JØRGEN OVERGAARD er født d. 19. maj 1914 i Valsølille. 
Han blev gift d. 16. oktober 1938 i Simon Peters Kirke i Kø
benhavn med
VIO'LA MARCHEN FREDERIKKE ANDERSEN, der er født d. 25- septem
ber 1917 i Kastrup som datter af belysningsarbejder Christian 
Andersen og hustru Jensine Frederikke Marchen Jensen.
Bosat: Ramløsevej 15, stuen th., 21oo København 0.
Niels Jørgen Overgaard gik i skole i Jystrup. Fra 1. oktober



1928 til 1. maj 1933 uddannedes 
han som smed hos smedemester 
Niels Larsen, Snekkerup. Efter 
endt uddannelse havde han arbej
de på Nordisk Kapel- og Trådfa
brik, derefter på Valseværket og 
senere på Hærens Amunitionsar- 
senal. Under krigen 19^0-19^5 
arbejdede han forskellige steder, 
bl.a. hos B.& W., derefter var 
han værkfører ved firmaet Niel
sen & Wadts Maskinfabrik til 
195o. Fra 11. juni 1951 til 1959 
var han ansat ved firmaet Brdr.
Frederiksen, der fremstiller slagterimaskiner. Han arbejdede 
dels på fabrikken dels som rejsemontør her i landet samt i 
England, Frankrig og Sverige. De følgende år havde han for
skelligt arbejde, til han i 1965 fik ansættelse som reparatør 
på Hellerup Glasværk og var her til glasværket lukkede i 1975. 
Han overflyttedes nu til Kastrup Glasværk, hvor han var beskæf
tiget til også dette lukkede 1978, han gik da på efterløn. 
Viola Marchen Frederikke Andersen gik i skole i Sundby-Øster 
Skole. Hun lærte at sy hos en fru Kronemann, hos hvem hun der
efter var et år, herefter var hun fabriksarbejder ved firmaet 
Brinch & Spehr i 3 år.

II.A.3.a.

EVY MARCHEN OVERGAARD er født d.
Hun blev gift d. 25. juli 1959 
i Lur.dehus Kirke, København, med 
HENNING FELDBÆK RANNERIES, der 
er født d. 11. januar 1935 i 
København som søn af tømrer 
Niels Feldbæk Ranneries og hus
tru Laura Cathrine Madsen, Kø
benhavn.
Bosat: Mariedalsvej 18, 47oo 
Næstved.
Evy Marchen Overgaard gik i sko
le på Christianshavn og Emdrup 
Skole på Østerbro, hun sluttede 
skolegangen med mellemskoleek
samen. 1955-1957 uddannedes hun 

31. marts 1939 i København.

på kontoret i Københavns Skattevæsen og fortsatte efter endt 
læretid som assistent samme sted til 1962.
Henning Feldbæk Rannereis gik i skole på Brønshøjskolen, 1956 
tog han studentereksamen fra Efterslægtsselskabets Skole. I 
1961 dimitterede han fra Landbohøjskolen, hvorefter han havde 
ansættelse hos landinspektør Svend Nørgaard, Herlev, til 1964. 
De følgende 5 år havde han ansættelse ved landinspektør Harry 
Juul Nielsen, Næstved, til 1969, da han blev optaget i firmaet



II.A.3.a.1)
JENS FELDBÆK RANNERIES er født d. 25. juni 1962 i København. 
Han gik i skole i Næstved og er mi lære som mekaniker.

II.A.3.a.2)
PER MARCHEN RANNERIES er født d. 8. juni 1964 i Herlufholm. 
Han gik i skole i Næstved og er nu gymnasieelev på Herluf- 
holm Kostskole.

II.A.3.a.3)

SØREN FELDBÆK RANNERIES er født d. 28. september 1965 i Næstved.

II.A.3.b.

KIRSTEN MARCHEN OVERGAARD er født d. 8. januar 1941 i Køben
havn .
Hun blev gift d. 4. december 1971 i Helsingør med 
NIELS-CHRISTIAN CLEMMENSEN, der er født d. 9- februar 1948 i 
Rørtang Overdrev, Tikøb Sogn, som søn af Niels Christian 
Clemmensen og hustru Ketty Andersen, Blichersvej 35, 3ooo Hel
singør .
Bosat: Mjølnersvej 13 B, 3ooo Helsingør.
Kirsten Marchen Overgaard gik i skole i København. 1955-1959 
uddannedes hun som ekspeditrice i Havemanns Magasin, hvor
efter hun havde ansættelse ved firmaet Frøsig, København, 
til 1961, da hun blev elev på Esbjerg Højskole. Efter endt 
skoleophold var hun ansat på Den kongelige Porcelænsfabriks 
udsalg til 1963, hvorefter hun i 1 år havde plads som hus
assistent i Amerika. Hun fik nu atter arbejde i forretning 
i Den kongelige Porcelænsfabrik, hvorefter hun rejste til Ber
lin, her var hun dels beskæftiget ved husgerning og dels i 
forretning i 1£ år. De følgende ca. 2? år var hun ansat i for
retningen ved firmaet Rosenthai, København, derefter i Den 
danske Bank, Helsingør, til 1976.
Niels-Christian Clemmensen gik i skole i Helsingør og tog 1965 
realeksamen fra Helsingør Gymnasium, hvorefter han i 2 år var 
skovfogedelev ved Statsskovvæsenet:. 1967-1968 aftjente han sin 
værnepligt ved Garderhusarregimentet i Næstved. Efter hjem
sendelsen uddannedes han som landmåler ved landinspektøren i 
Hillerød og var færdiguddannet 1. maj 1971. Fra september 1971 
fik han ansættelse ved Nationalmuseet, København, i 1975 over
flyttedes han til Miliøministeriets Fredningsstyrelse, Køben
havn .

II.A.3.b.l)

PETER CHRISTIAN CLEMMENSEN er født d. 27. januar 1973 i Hel
singør.



II.A.3.b.2)

MARIE MARCHEN CLEMMENSEN er født d. 24. april 1976 i Helsing
ør.

II.A.3.c.

ANNE METTE OVERGAARD er født d. 8. november 1946 på Christi
anshavn .
Hun er gift med
LARS BERG NIELSEN, der er værktøjsmager.
Bosat: Mjæryd, Strømsnæsbruk, 28o5o Sverige.
II.A.3.d.

INGRID OVERGAARD er født d. 5- februar 1951 på Christians
havn .

Hun blev gift d. 28. marts 1980 i Helsingør med
KNUD STADAGER JENSEN, der er født d. 1. november 1944 i Kø
benhavn som søn af maskinarbejder Svend Emanuel Jensen og 
hustru Betty Stadager, Gadevangen, J4oo Hillerød.
Bosat: Munkegårdsvej lo, }49o Kvistgård.
Ingrid Overgaard gik i skole i København. Hun tog udvidet 
teknisk forberedelseseksamen fra aftenskolen. 1969-1972 ud
dannedes hun som hospitalslaborant på Set. Josefs Hospital, 
København, og fortsatte derefter samme sted til 1979.
Knud Stadager Jensen gik i skole i København. I96I-I965 ud
lærtes han som maskinarbejder og arbejdede som sådan til 1975. 
Han aftjente sin værnepligt ved Hærens tekniske Korps i Brø
deskov fra februar I966 til maj 1967. I 1978 dimitterede han 
som socialpædagog fra Jægerspris Seminarium. Han er nu be
skæftiget på behandlingshjemmet Ville Heise i Allerød.

II.A.3.d.l)

MALENE OVERGAARD JENSEN er født d. 7. januar 1976 i Allerød.



II.A.3-d.2)
NIELS STADAGER JENSEN er født d. 4. oktober 1979 i Helsingør.

II.A.3.e.
RIKKE LONE OVERGAARD er født d. 26. oktober 
Bosat: Ramløsevej 15, stuen th., 21oo 
København 0.
Rikke Lone Overgaard gik i skole i Køben
havn, lo. klasse tog hun på Stevns Efter
skole, hvorefter hun på Slagteriskolen i 
Roskilde tog teknisk forberedelseseksamen. 
Hun har været sygehjælper i De gamles By i 
København i 2 år. Fra 1. februar 1977 til 
1. september 1981 var hun sygeplejeelev på 
Holbæk Sygehus.

1956 i København.

II.A.4.

i Jystrup.KNUD BØRGE OVERGAARD er født d. 12. april 1919 
Bosat: Møllevænget 2, 3ooo Helsingør.
Knud Børge Overgaard gik i skole i Jystrup 
og var derefter beskæftiget ved landbruget 
til 1938. Han havde nu plads hos broderen 
Frode i dennes blomsterforretning i Køben
havn 1 år. 1939-1940 aftjente han sin væ
rnepligt ved Infanteriet i Vordingborg. 
194o-1941 var han elev på Kærhave Land
brugsskole, hvorefter han atter var be
skæftiget ved landbruget til 1946. Han kom 
nu tilbage til broderen, da han blev klar 
over, at det var arbejdet med blomster, 
der havde hans største interesse. I efter
året 1947 deltog han i et binderikursus 
på Teknologisk Institut, hvorefter han 
rejste til Norge, hvor han var i 2 for
skellige forretninger i Oslo fra 1. januar 1948 til foråret 
195o. Det følgende år var han ansat hos blomsterhandler Voss, 
København, derefter rejste han til Schweiz i januar 1951 og 
fik videreuddannelse i en blomsterforretning i Sth. Gallen 
ved Bodensøen, hvor han var til 1. juli samme år. Han var nu 
atter i Oslo i ca. 3 måneder, derefter i forskellige forret
ninger i København, bl.a. hos Dichmann, Schoumann og Voss i 
et år, hos broderen i Helsingør i 2 år. Fra 1. april 1957 til 
1961 var han ansat ved firmaet Thorvald Pedersen Jagtvejen, 
København. I 1961 startede han firmaet Blomsterdekoration,



København, og var beskæftiget ved dette til efteråret 1965. 
Han har siden 1965 haft ansættelse i forsendelsesafdelingen 
ved Den kongelige Porcelænsfabriks udsalg på Amager Torv. 
København.

II.B.

JOHAN NIELSEN OVERGAARD er født 
gård i Fårup, Vindum Sogn, og 
døde d. 6. maj 1961 i Elsborg. 
Han blev gift d. 26. marts 1912 
i Vindum Kirke med
ANE KIRSTINE JENSEN MØLLER, der 
er født d. 19. juni 189o i Få
rup, Vindum Sogn, som datter 
af Jens Jensen Møller og hustru 
Dorthe Jensen.
Bosat: Hedemanns Hvilehjem, 
Rødkjærsbro.
Johan Nielsen Overgaard gik i 
skole i Fårup. Allerede som lo- 
årig kom han ud at tjene og fik 
plads hos gårdejer Bay, Høj

d. Jo. januar 188J på Over

bjerg, senere havde han forskel
lige pladser, bl.a. i Bjerringbro, Jelling, Hjorthede, 0. Vel
ling og Tange. Han aftjente sin værnepligt ved Infanteriet i 
Viborg i 19o7. Den 1. april 1912 overtog han hustruens føde
hjem, der var på Jo tdr. land. Her boede ægteparret til 1922, 
da de sidst i August overtog Meldskovslund, der var på 62 tdr. 
land. Gården var ved overtagelsen meget forfalden, såvel byg
ningerne som jorden, der skulle således J store heste til at 
trække en enkelt plov. På bygningerne var stråtaget, hvis der 
i det hele taget var tag. Der blev straks taget fat på at dæk
ke de værste huller, og jorden blev i løbet af 4-5 år befriet 
for sener og andet ukrudt. I tiden op til 19 J7 blev bygninger
ne restaureret, ligesom der blev lavet om flere steder. Der 
blev lagt fast tag på og indkøbt nye maskiner, så der ved af
ståelsen i 194o var en god veldrevet gård med en god besæt
ning og moderne maskiner. I 19J9 udstykkedes 22 tdr. land til 
datteren og svigersønnen. Den 9. december 194o afstod de går
den og købte en ejendom på J tdr. land i Elsborg, hvor de nød 
deres otium, jorden blev i 1945 forpagtet ud. Johan Nielsen 
Overgaard var en interesseret landmand, der passede sin gård, 
men et udpræget hjemmemenneske og han tog aldrig del i det of
fentlige arbejde.
Ane Kirstine Jensen Møller gik i skole i Fårup og var derefter 
beskæftiget som husassistent, hovedsagelig hjemme, men hun 
har i 1 år haft plads hos gdr. Chr. Møller, Horsdal i Vinkel 
Sogn. Foruden at passe hjemmet, tog hun del i arbejdet ude, 
såvel i stald og lade som i marken. Kort tid efter mandens 
død fik hun ophold på Hedemanns Hvilehjem i Rødkjærsbro.



II.B.1.
NIELS SØRENSEN OVERGAARD er født 
Vindum Sogn.
Han blev gift d. lo. marts 1941 
i Sjørslev Kirke med 
THORA KATHRINE LAURSEN, der er 
født d. 24. marts 1918 i Vranum, 
Almind Sogn, som datter af gård
ejer Laurs Johannes Laursen og 
hustru Jensine Nielsen, Demstrup, 
862o Kjellerup.
Bosat: Fårup Overgård, Fårupvej 
7, 884o Rødkjærsbro.
Niels Sørensen Overgaard gik i 
skole i Fårup og Demstrup. Han 
har altid været beskæftiget ved 
landbruget, bl.a. i Rødkjærsbro 
og Impgårde i Thorning Sogn. I 
194o overtog han en ejendom på 12 
ne solgte han imidlertid allerede 

d. 25. august 1912 i Fårup,

tdr. land i Elsborg, den- 
i 1943, hvorefter han køb-

te en anden ejendom på 15 tdr. land i Elsborg, som han drev 
til 1. november 1953, da han overtog den gamle slægtsgård 
Fårup Overgård. I 1962 byggedes garage. I 1966 købte han na
boejendommen nordvest for gården, den var på 24 tdr. land, 
bygningerne blev sløjfet og samme år byggedes svinestald til 
ca. 250 fedesvin. I 1972 købte han Søren Hvorslevs gård og 
udstykkede den, men beholdt selv 21 tdr. land, heraf 4 tdr. 
land skov, så Fårup Overgård nu ialt er på 94 tdr. land. I 
1974 byggedes ny kostald, en spaltestald på looo kvadratmeter, 
1979 blev der bygget nyt maskinhus på ca. 32o kvadratmeter. 
Gården drives med køer og svin. I 1981 er der således 62 mal
kekøer, 3o ungtyre, 2o kalvekvier og ca. 5o kalve og små kvier, 
desuden 15o fedesvin. I I967 købtes det hus Frederik Overgaard 
boede i.
At tiderne har forandret sig ses bedst ved følgende eksempel, 
i 1936 blev stuehuset bygget, det kostede da 8500 kr., i 1980 
blev 2 yderdøre fornyet, det kostede godt loooo kr.
Thora Kathrine Laursen gik i skole i Demstrup og var derefter 
beskæftiget som husassistent. Hun kom ud at tjene som 16-årig,og 
har haft plads forskellige steder, bl.a. 3 år i Vium og 1 år i 
Impgård.

II.B.l.a.

HENNING STIG OVERGAARD er født d. 12. oktober 1942 i Elsborg.
Bosat: Fårup Overgård, Fårupvej 7, 884o Rødkjærsbro.
Henning Stig Overgaard gik i skole i Elsborg og Fårup, 1957- 
1958 var han elev på Mellerup Efterskole og vinteren I962- 
1963 på Malling Landbrugsskole i 9 måneder. Han har altid 



været beskæftiget ved landbruget, hoved
sagelig hjemme. I 1977 overtog han halv
delen af Fårup Overgård.

II.B.l.b.

VERA JONNA OVERGAARD er født d. 4. september 1948 i Elsborg 
og døde d. 1. oktober 1979 i Rødkjærsbro.

Hun blev gift d. 27. februar 1971 i Vindum Kirke med 
NIELS NIELSEN, der er født d. 6. december 1947 i St. Anst 
som søn af dræningsmester Arne Nielsen og hustru Marie Poul
sen, Serup, 86oo Silkeborg.
Bosat: Klostervænget 2, 884o Rødkjærsbro.
Vera Jonna Overgaard gik i skole i Fårup og Rødkjærsbro og 
afsluttede skolegangen med realeksamen, hvorefter hun var 
beskæftiget i forretningen E.L. Hjørnet, Viborg, derefter 
var hun ansat på Linds Møbelfabrik i Thorning til sommeren 
1977, da hun måtte holde op på grund af sygdom.
Niels Nielsen gik i skole i Lemming og Serup, hvorefter han 
var beskæftiget ved landbruget først i Serup,derefter i Hind
bjerg. Han aftjente sin værnepligt ved Garnisionstropperne i 
Slagelse og Farum 1967-1968. Efter hjemsendelsen fortsatte han 
ved landbruget og havde plads i Serup til 1969, hvorefter han 
var beskæftiget på et farveri i Ikast til 1971. Han har siden 
15- februar 1971 haft arbejde på Grundfos, Bjerringbro.



II.B.l.b.l)
JAN NIELSEN er født d. 5- maj 1971 i Rødkjærsbro.

II.B.l.c.
GERT JOHAN OVERGAARD er født d. 18. december i960 i Fårup
Overgård, Vindum Sogn.
Bosat: Fårup Overgård, Fårupvej 7, 884o 
Rødkjærsbro.
Gert Johan Overgaard gik i skole i Rød
kjærsbro og tog 1978 realeksamen, 1981 
tog han studentereksamen og er nu elev på 
Handelsgymnasiet på Viborg Handelsskole.

II.B.2,

MAGDA DORTHEA OVERGAARD er født d. 28. oktober 1915 i Fårup, 
Vindum Sogn.
Hun blev gift d. 15. marts 
1938 i Sjørslev Kirke med 
BØGE HØJLUND JENSEN, der er født 
d. 3. september 19o8 i Silkeborg 
som søn af arbejdsmand Georg 
Marius Jensen og hustru Kristo- 
fine Dagmar Kristiansen.
Bosat: Dommerparken 19, 862o 
Kj ellerup.
Magda Dorthea Overgaard gik i 
skole i Demstrup og var derefter 
beskæftiget ved husgerning hjem
me til giftermålet.
Bøge Højlund Jensen gik i skole 
i Silkeborg. Han har hovedsage
lig arbejdet ved landbruget og har haft plads forskellige 
steder bl.a. i Moll.erup, Slagballe, på Marsvinslund og i 
Vandet. Den 1. marts 1939 overtog de 22 tdr. land fra hus
truens barndomshjem, samme år byggede de en ejendom, som de 
dog kun havde til 1941, da de måtte sælge på grund af Bøge 
Højlund Jensens sygdom. De flyttede nu til Kjellerup, hvor 
de boede 2^ år, hvorefter de købte en ejendom på 5 tdr. land 
i Nisset. Denne solgte de imidlertid efter 1^ års forløb, da 
de d. 1. april 19^5 købte en ejendom på 6 tdr. land på Sjør- 
slev Mark og drev den til 1975, hvorefter de flyttede til 
Kjellerup. Han døde d. 2o. oktober 1981 i Kjellerup.



II.B.2.a.

KIRSTEN OVERGAARD JENSEN er født d. 29. maj 1938 i Sjørslev.

Hun blev gift d. 2o. august I966 i Almind med
ARNE HOLM RASMUSSEN, der er født d. april 19^4 i Assens 
som søn af savskærer Villiam Frede Holm Rasmussen og hustru 
Alma Theresa Elvira Louise Petersen, Byvejen 12, Køng, 5620 
Glamsbj erg.
Bosat: Humlebivænget 135, 526o Odense S.
Kirsten Overgaard Jensen gik i skole i Sjørslev, 1957 tog 
hun handelsmedhjælpereksamen fra Kjellerup Handelsskole. 
1958-1960 var hun beskæftiget i en farvehandel i Struer, der
efter i 51 år i en skotøjsforretning i Herning. Hun har siden 
1976 haft ansættelse som hjemmehjælper under Odense Kommune. 
Kirsten Overgaard Jensen fik sin uddannelse som ekspeditrice 
i herreekviperingsforretningen London Magasinet, Kjellerup, 
fra 1. septmeber 195^4 til 1. september 1958.
Arne Holm Rasmussen begyndte skolegangen i Gummerup Skole og 
sluttede den med realeksamen fra Hårby Realskole i i960. I960- 
1964 uddannedes han som tømrer hos tømrermester Johannes Bay, 
Dærup pr. Glamsbjerg, hvorefter han arbejdede som svend for
skellige steder, siden I966 ved forskellige mestre i Odense.

II.B.2,a.l)

ANE HOLM RASMUSSEN er født d. 31. januar 1967 i Odense.

II.B.2.a.2)

JEPPE HOLM RASMUSSEN er født d. 11. maj 1968 i Odense.

II.B.2.b.

BØRGE HØJLUND JENSEN er født d. 19. juni 19^9 i Sjørslev.
Han blev gift d. 22. august 1976 i Skæve Kirke med
BODIL JAKOBSEN, der er født d. 19. februar 1957 i Skæve. 
Ægteskabet blev opløst i 1979.



Bosat: Firhøjevej 1, Hammer, 716o Tørring. 
Børge Højlund Jensen gik i skole i Sjørslev, 
hvorefter han var arbejdsdreng på fabriken 
Hjerm, Fjellerup, derefter var han strikker 
på Strømpefabriken i Thorning til 1976, 
hvorefter han havde ansættelse på lageret 
på fabriken Lee Cooper Scandinavia A/S, 
Hjørring, til han 1981 blev elev på Den 
internationale Højskole i Kolding.

II.B.2.b.l)

KAREN JENSEN er født d. 17. juni 1977 i Århus.

II.B.2.b.2)

KRISTIAN JENSEN er født d. 1. juni 1979 i Århus.

II.C.

KRISTIAN NIELSEN OVERGAARD er født d. 13. februar 1886 på Få
rup Overgård, Fårup, Vindum Sogn, og døde d. 2o. juni 1976 på
Ørum Alderdomshjem.
Han blev gift d. 16. november 
1919 i Ørum Kirke med
KIRSTINE SØRENSEN, der er født 
d. 8. maj 1887 i Hulbæk, Ørum 
Sogn, som datter af Niels Sø
rensen og hustru Frederikke 
Kristiane Nielsen, og døde d. 
7. august 1963 i Kvorning. 
Kristian Nielsen Overgaard gik 
i skole i Fårup. Da han var 9 
år fik han plads hos gdr. Chr. 
Enevoldsen i Brandstrup, hvor 
han var sommeren 1895, derefter 
var han dels hjemme og dels ude 
til giftermålet. Han har haft plads forskellige steder, bl.a. 
i Højbjerg Mølle, i Hulbæk i Ørum Sogn samt en sommer på Søn- 
derskovgård ved Brørup. Den 1. november 19o9 overtog han en 
ejendom på 295 tdr. land i Hulbæk. Det var en gammel fire 
længet gård bygget af bindingsværk og med stråtag. Besætningen 
var på 2 heste, 4 køer og 4 ungkreaturer, tærskeværket be
stod af en plejl. Jorden var nogenlunde efter datidens for
hold. I årene frem til 1943 skete der store forandringer. I 
1914 byggedes ny kostald, i 192o nyt maskinhus, der blev lagt 
fast tag på de øvrige bygninger og i 1922 ombyggedes stuehu



set indvendig. I 1919 ansakffedes petroliumsmotor samt tær
skeværk og kværn, der fulgtes med i udviklingen. Det var så
ledes ved afståelsen en god og veldrevet ejendom med 2 heste, 
6 køer, 6 ungkreaturer samt nogle svin og høns. Efter af
ståelsen boede ægteparret hos datteren og svigersønnen til 6. 
august 1948, da de købte hus i Kvorning.
Kirstine Sørensen gik i skole i Mollerup. Hun kom ud at tjene 
da hun var 12 år, og har haft plads på hjemegnen samt hjemme. 
Da hun og hendes mand aldrig har haft karl, måtte hun tage 
del i arbejdet som skulle gøres på en landejendom, så hun hav 
de sin store andel i de fremskridt, der skete i årenes løb.
II.C.1.

MARIE MAGDALENE OVERGAARD er født 
bæk, Ørum Sogn.
Hun blev gift d. 29. marts 
1933 i Viborg Domkirke med 
NIELS CHRISTENSEN KIRKEBÆK, der 
er født d. 19. maj 191o i Viborg 
som søn af Niels Christensen 
Kirkebæk og hustru Jensine He
lene Jensen.
Bosat: Præstevænget lo, stuen, 
8544 Mørke.
Marie Magdalene Overgaard gik i 
skole i Mollerup. Hun var efter 
endt skolegang beskæftiget ved 
husgerning og har haft plads 
forskellige steder, først i Hul

d. 7• september 191o i Hul

bæk, senere i Mollerup og Vorning. Vinteren 193o-1931 lærte 
hun at sy hos frk. Eriksen, Viborg, hvorefter hun atter hav
de plads i huset. Efter giftermålet har Marie Magdalene Over
gaard taget ivrig del i arbejdet med planteskolen og gartne
riet samtidig med, at hun passede hjemmet.
Niels Christensen Kirkebæk gik i skole i Viborg. 1924-1928 
uddannedes han som gartner hos planteskoleejer Rs. Brostrøm, 
Viborg, hvorefter han var på Seeden Planteskole ved Odense 
til 1931- Han aftejnte sin værnepligt ved Ingeniørtropperne 
i København 1931-1932. Fra 1. maj 1932 til 1. september samme 
år var han ansat på Klarskov Planteskole ved Vordingborg. Den 
1. september 1932 overtog han en ejendom på 8 tdr. land i 
Hulbæk, hvor han oprettede planteskole samtidig med, at han 
drev gartneri. Der byggedes 2 drivhuse, og i tiden til 195o 
var de 5 tdr. land udlagt til planteskole og gartneri. Plan
teskolen blev afstået d. 1. november 195o, da Niels Chris
tensen Kirkebæk købte og overtog Benstrup .Samtalecentral, som 
han derefter drev, til den blev nedlagt d. 13. december 1972. 
Familien blev boende i huset til 11. april 1981, da de solgte 
det og flyttede til Mørke på grund af svigtende helbred.



Il.C.l.a.

JENSINE HELENE KIRKEBÆK er født d.
Ørum Sogn.
Hun blev gift d. 18. april 
1957 i Mørke Kirke med
HOTHER POULSEN, der er født d. 
6. november 1934 i Mørke som søn 
af vognmand Peder Poulsen og hu
stru Anna Poulsen.
Bosat: Ternevej 9, 8544 Mørke. 
Jensine Helene Kirkebæk gik i 
skole i Ørum Sønderlyng. Hun ud
dannedes som telefonistinde og 
har været hjemme på Bendstrup 
Central samt haft ansættelse på 
centralen i Mørke 1 år. Hun har 
desuden haft ansættelse ved fir

13- januar 1934 i Hulbæk,

maet A/S N. Kjær, Korn- og Fo
derstofforretning i Mørke, hvor hun passede omstillingsbordet 
til 1958.
Hother Poulsen gik i skole i Mørke og var efter endt skole
gang beskæftiget hjemme hos faderen, dels som medhjælper dels 
som chauffør. En tid var han afløser ved D.S.B. i Århus. 1954- 
1955 aftjente han sin værnepligt ved Jysk Trænafdeling i Es
bjerg samt ved Den danske Brigade i Tyskland. Fra 1957 til 
1. december 1958 arbejdede han på Mørke Eksportslagteri og 
offentlige slagtehus, hvorefter han fik ansættelse som ar
bejdsmand ved Jysk Telefon A/S og var her i 2 år, derefter 
blev han ansat som telefonmontør, senere som telefonovermontør 
til 1978, da han blev formand for området Djursland.

II.C.l.a.1)

MARIANN KIRKEBÆK POULSEN er født d. 27. februar 1958 i Mørke. 
Og
PER BENTSEN, der er født d. 18. juli 
1957 i Aptrup, Sall Sogn.
Bosat: Anemonevej 16, 841o Rønde.
Mariann Kirkebæk Poulsen er bankassistent 
og Per Bentsen er telefonarbejder.

Il.C.l.a.l)a)

JUNE KIRKEBÆK BENTSEN er født d. 24. ja
nuar 1980 i Grenå.



II.C.1.a.2)

FLEMMING KIRKEBÆK POULSEN er født d. 5. april 1962 i Mørke. 
Bosat: Ternevej 9, 8544 Mørke.
Flemming Kirkebæk Poulsen gik i skole i Mørke, efter endt sko
legang var han ansat ved filmproduktion hos Henning Ebbesen, 
Knebel, i 1| år, hvorefter han tog E.F.G. basisår grafisk 
linie. Fra 27. juli 1981 ansattes han som lærling hos foto
graf Thomas & Poul Pedersen, Århus.

II.C.l.a.3)

JAN KIRKEBÆK POULSEN er født d. Jo. juli 1969 i Mørke.

Il.C.l.b.

BODIL KIRKEBÆK er født d. 14. december 1941 i Hulbæk, Ørum 
Sogn.
Hun blev gift d. 24. maj 1969
i Hvilsager Kirke med
AKSEL JESSEN NIELSEN, der er 
født d. Jl. maj 1936 i Skælskør 
som søn af mejeribestyrer Aage 
Nielsen og hustru Ester Hedvig 
Jessen, Sandved, Næstved.
Bosat: Birkesvinget 6, 8462 Har- 
lev J.
Bodil Kirkebæk begyndte skole
gangen i Hulbæk, fortsatte i 
Hvilsager og sluttede med præ
liminæreksamen fra Ryumgård Re
alskole, hvorefter hun havde 
plads som husassistent 1 år. 
Hun fik nu plads på centralen i Hinnerup, derefter var hun 
ekspeditrice i en bagerforretning i Århus, senere på et re
visionskontor og ekspeditrice i en skotøjsforretning. En tid 
havde hun ansættelse på kontoret ved Ford, Århus. 1971-1973 
og 1974-1975 var hun dagplejemor. I 1972 begyndte hun som 
aftenekspeditrice i Schweizer Bageriet, Århus, senere fik 
hun deltidsansættelse samme sted, hvor hun stadig er.
Aksel Jessen Nielsen gik i skole i Skælskør og sluttede sko
legangen med 3• mellem. Han var efter endt skolegang beskæf
tiget ved landbruget og havde først plads i Haldrup ved Hor
sens, derefter på Sjælland til februar 1956. Han aftjente sin 
værnepligt ved Bornholms Værn fra 1956 og hjemsendtes som 
oversergent i 1959, hvorefter han uddannedes som mejerist 
hos faderen på Stigsnæs Mejeri 1959~1962. Han havde nu ansæt
telse på et vaskeri i København til efteråret 1963, da han 
rejste til Grønland og arbejdede på Thule Basen til 1967« Ef
ter hjemkomsten købte han et mælkeriudsalg i Århus, som han 
drev sammen med salg af mælk fra vogn til 1972, hvorefter han 
var ansat som ismejerist på Solis, Århus, til 1973. Han havde 



nu ansættelse som konserveskoger på fabriken Ja-Ka til 1977, 
da han blev kedelpasser samme sted.

II.C.l.b.1)
MAJBRIT KIRKEBÆK NIELSEN er født d. 15. januar I965 i Århus.
Hun er E.F.G.-elev.

II.C.l.b.2)

MICHAEL KIRKEBÆK NIELSEN er født d. 17- marts 197o i Harlev.

Il.C.l.b.3)
MORTEN KIRKEBÆK NIELSEN er født d. 28. oktober 1971 i Harlev.

II.C.l.c.

NIELS-JØRN KIRKEBÆK er født d. 14. april 1951 i Bendstrup.

Han blev gift d. 2o. august 1977 i Mørke Kirke med
JONNA HELENA DAM, der er født d. 6. juli 1953 i Mørke som 
datter af gartner Karl Dam og hustru Gerda Woxniak, Mørke. 
Bosat: Bakkegårdsvej 75, 533o Munkebo.
Niels-Jørn Kirkebæk begyndte skolegangen i Hvilsager, fortsat
te i Bøjen og sluttede med 9. klasse fra Ådalsskolen i Skør- 
ring. Fra sommeren 1966 til april 197o udlærtes han som tøm
rer hos tømrermester Vinther Jensen, Skørring, hvorefter han 
i 1 år arbejdede i Lime ved Randers. 1972 tog han udvidet tek
nisk forberedelseseksamen fra Randers tekniske Skole og fort
satte derefter med at læse til byggetekniker samme sted, han 
dimitterede i januar 1974.' Han var nu på Horsens byggeteknisk 
Højskole, hvorfra han dimitterede som bygningskonstruktør i 
januar 1976. Fra november 1976 til marts 1978 havde han an
sættelse ved firmaet Hekro Huse, Agedrup ved Odense, hvorefter 
han fik ansættelse ved Munkebo Kommune, hvor han stadig er.



Jonna Helena Dam begyndte skolegangen i Mørke og tog 197o 
realeksamen fra Ryomgård Realskole, og H.F.-eksamen fra Ris
skov Amtsgymnasium i 1972. 1973-1976 uddannedes hun som hos
pitalslaborant på Randers Sygehus og fortsatte derefter sam
me sted til 1977. Hun har siden 1. maj 1977 haft ansættelse 
på Odense Sygehus.

II.C.l.c.l)

LOUISE KIRKEBÆK er født d. 19. januar 1979 i Odense.
II.C.2.

NIELSINE FREDERIKKE OVERGAARD er 
bæk, Ørum Sogn.
Hun blev gift d. lo. februar 
19^4 i Ørum Kirke med 
NIELS CHRISTIAN THUESEN, der er 
født d. 6. januar 1923 i Lysgård 
som søn af gårdejer Kresten Thu- 
esen og hustru Anna Johanne Kir
stine Marie Petrea Nielsen.
Bosat: Overgård, Hulbækvej 39, 
8833 Ørum Sønderlyng.
Nielsine Frederikke Overgaard 
gik i skole i Mollerup og var 
derefter beskæftiget ved husger
ning. Foruden at være hjemme har 
hun haft plads hos gårdejer Kr. 
Hedegaard, Hulbæk og hos gård
ejer Anders Padkjær, Kvorning, d: 
tevis været i.

født d. 7. juni 1913 i Hul-

Niels Christian Thuesen gik i skole i Lysgård. Han har altid 
været ved landbruget og har haft plads forskellige steder, 
bl.a. hos gårdejer Peder Maul, Lysgård, på Skauengård ved Rød- 
kjærsbro, i Demstrup, Foulum og Hulbæk. Den 11. december 19^3 
overtog han hustruens fødehjem, der var på 29§ td. land. Der 
byggedes ny stald og laden blev udvidet, i 1955 opførtes nyt 
hønsehus, medens det gamle blev lavet om til garage. I 19^5 
blev der indlagt elektrisk lys og kraft. Den 15. november 
1956 købte han svigermoderens fødehjem, der lå syd for gården. 
Ejendommen var på 11 tdr. land og blev drevet for sig selv. 
I årenes løb blev besætningen udvidet, der anskaffedes trak
tor og moderne maskiner, ligesom familien i 1952 fik bil. I 
1969 blev bygningerne til svigermoderens ejendom solgt og jor
den lagt til Overgård, så den nu er på td. land, den dri
ves nu med svin.

II.C.2.a.

AASE GUNHILD OVERGAARD THUESEN er født d. 15. juni 1932 i Hul
bæk, Ørum Sogn.



Hun blev gift d. 8. januar 1953 i Ørum Kirke med
UDO KAJ MADSEN, der er født d. 27. juli 1928 i Lindum som søn 
af savværksbestyrer Søren Madsen og hustru Anna Severine The- 
strup Nielsen.
Bosat: Hyldemosevej 22, 8834 Hammershøj.
Aase Gunhild Overgaard Thuesen gik i skole i Mollerup og var 
derefter beskæftiget som husassistent. Hun havde først plads 
i Mollerup Brugsforening, derefter på en gård i Mollerup, til 
hun kom ind på systuen på Asani, Viborg. Senere havde hun atter 
plads i huset, denne gang hos gårdejer Chr. Jespersen, Årup.
I 1965 var hun deltidsbeskæftiget ved husgerning hos en in
valid dame, derefter i huset hos læge Knud Thomsen, Hammers
høj til 1976, da hun fik arbejde på Grundfos, Bjerringbro. 
Udo Kaj Madsen gik i skole i Lindum og var derefter beskæf
tiget ved landbruget til giftermålet. Han har haft plads for
skellige steder, bl.a. i Lindum, Foulum, Kvorning og hos gdr. 
Chr. Jespersen i Årup. 1949~195o aftjente han sin værnepligt 
ved Infanteriet i Viborg. Fra 1. maj 1953 til 1. maj 1954 var 
han medhjælper på Lundagergård ved Hammershøj, hvorefter han 
boede til leje hos en broder i Kvorning til 1. november 1956, 
da de flyttede til Hulbæk og boede i hustruens oldemors hjem. 
Den 1. maj 1957 købte de hus i Kvorning, og Udo Kaj Madsen 
arbejdede på Hammershøj Cementstøberi til 1972. I 1966 byg
gede de det hus i Hammershøj, hvor de nu bor. Udo Kaj Madsen 
fik i 1972 arbejde på Caravel, Løgstrup, desuden har han ar
bejdet ved Randers Rustfri Stål samt ved Tjele Kommune. Han 
har siden 1976 været beskæftiget på Grundfos, Bjerringbro.

II.C.2.a.l)

JNGER MADSEN er født d. 15. juni 1953 i Vorning. 
Hun blev gift d. 29. marts 1975 i Viby Kirke med 
JOHN ALLAN FOSS JENSEN, der er født d. 24. juni 1952 i Saksild 
som søn af tagdækker Jens Kristian Foss Jensen og hustru Lilian 
Grethe Thingvad Clausen, Vejlby Ringvej 6, 82oo Århus.
Bosat: Kolt Østervej 56, 8361 Hasselager.



Inger Madsen begyndte skolegangen i Kvorning, tog 8. klasse 
fra Hammershøj Skole og 9. klasse fra Mellerup Ungdomsskole, 
hvorefter hun i 1 år havde plads som husassistent i Risskov. 
I 1971 tog hun 1-årig handelseksamen fra Viborg Handelsskole 
og var derefter husassistent på Århus Amtssygehus i 3 måne
der. Fra 1. december 1971 til 3o. november 1973 uddannedes 
hun som ekspeditrice ved Salling, Århus og fortsatte derefter 
i lærepladsen til 31. december 1975. Hun har siden 9. august 
1976 været beskæftiget på Skandinavisk Tobakskompagni, Holme. 
John Allan Foss Jensen gik i skole i Århus, Vorladegård og 
Brædstrup. Fra 1. august 1969 til 31. juli 1972 uddannedes 
han som kommis ved købmand Charles E. Pedersen, Ryesgade 5, 
Århus C., samtidig tog han handelsmedhjælpereksamen fra Århus 
Handelsskole. Han virkede derefter som kommis til 16. maj 1973» 
da han indkaldtes til militærtjeneste ved Dronningens Livre
giment, hvorfra han hjemsendtes d. 15. maj 1974. Fra 2o. maj 
1974 til august samme år var han beskæftiget som salgschauf
før ved Cola, Århus, derefter beskæftiget ved firmaet Aprin- 
tas A/S og senere ved Firmaet Hans Just, København til 19. 
maj 1975. Han har siden 2o. maj 1975 haft ansættelse som salgs
chauffør ved Carlsberg, Århus Depot.

II.C.2.a.1)a)

PERNILLE FOSS JENSEN er født d. 2. januar 1975 i Viby.

II.C.2.a.1)b)

KATHRINE FOSS JENSEN er født d. 19- maj 1978 i Kolt.

II.C.2.a.2)

KURT MADSEN er født d. 3. juli 1956 i Kvorning.
Bosat: Hyldemosevej 22, 8834 Hammershøj.
Kurt Madsen gik i skole i Hammershøj og udlærtes 1971-1974 
som tømrer hos tømrermester Jakob Andersen, Kvorning. Efter 



endt læretid var han på Hammershøj Kunst- 
drejeri, til han indkaldtes til militærtje
neste ved Bornholms Værn og i Melbylejren 
på Sjælland i 1977- Efter hjemsendelsen fik 
han atter arbejde på Kunstdrejeriet i Ham
mershøj, han har endvidere haft arbejde ved 
tømrermester Peder Andersen, Løvskal, sene
re ved tømrermester Sigfred Hermansen, 
Klejtrup til efteråret 1980.

II.C.2.a.3)

FRITS MADSEN er født d. 7• november 1959 i 
Kvorning.
Bosat: Hjortensgade 58, 8000 Århus C. 
Frits Madsen gik i skole i Hammershøj, 
hvorefter han var elev på Frederikshavn 
Søfartsskole, efter endt skoleophold sej
lede han med rederiet A.E. Sørensen, som 
sejlede for Grøndlanske Handel, senere med 
rederiet Mercandia til oktober 1979, hvor
efter han fik ansættelse på en møbelfabrik 
i Hørning og var her til firmaet ophørte.

II.C.2.b.

KAJ OVERGAARD 
Ørum Sogn.

THUESEN er født d. 17. november 1944 i Hulbæk, 

Han blev gift d. 29. maj 1971 i Vorning med



ASTRID RUTH DEGN, der er født d. 26. maj 1949 i Vorning som 
datter af husmand Nie Degn og hustru Thora Kamilla Jensen, 
Vorning.
Bosat: Hulbækvej 24, Hulbæk, 8833 Ørum Sønderlyng.
Kaj Overgaard Thuesen gik i skole i Mollerup og Ørum, hvor
efter han var beskæftiget ved landbruget. Sommeren 1959 havde 
han plads hos gårdejer Mads Peter Madsen, Ørum, derefter ved 
gårdejer Anders Hansen i Vels til november 1961, den følgende 
vinter var han hjemme, hvorefter han var hos gårdejer Chr. Jen
sen, Snigstrup ved Vejrumbro, til 1. november 1963, da han ind
kaldtes til militærtjeneste ved Jyske Trænregiment i Ålborg. 
Han hjemsendtes d. 1. marts 1965 og fortsatte derefter ved Chr. 
Jensen, Snigstrup, til 1. november 1966. Han havde nu arbejde 
ved entreprenørfirmaet Eriksen & Clausen, Århus, til 1. juli 
197o. Han købte nu huset i Hulbæk, som han overtog d. 1. august 
1974 og arbejdede på Torsager Træskofabrik ved Vejrumbro til 15. 
november 1975, da han fik ansættelse som specialarbejder på 
Torsager Trævarerfabrik, hvor han stadig er.
Astrid Ruth Degn gik i skole i Vorning. Fra 1. november 1963 
til 1. maj 1965 var hun husassistent ved brdr. Akselsen, Vor
ning, derefter på Hammershøj Mejeri til november 1966. De føl
gende 2 år var hun ekspeditrice ved bageren i Ørum, derefter 
ved købmand D. Jensen, Jegstrupvej, Viborg, til august 1973.

II.C.2.b.l)

PETER OVERGAARD THUESEN er født d. 2o. oktober 1973 i Ørum 
Sønderlyng.

II.C.2.b.2)

SØREN OVERGAARD THUESEN er født d. 25- januar 1975 i Ørum 
Sønderlyng.

II.C.2.c.
LEIF BRUNO THUESEN er født d. 29. april 1949 i Hulbæk, Ørum 
Sogn.
Han blev gift d. 12. juli 1973 i Ørum Sønderlyng med
VIBEKE ARENTOFT, der er født d. 6. februar 1949 i Viborg som 
datter af købmand Ejner Arentoft og hustru Alice Klug, Viborg. 
Bosat: Østergade 47, 8833 Ørum Sønderlyng.
Leif Bruno Thuesen gik i skole i Mollerup og Ørum Sønderlyng. 
Fra 1. november 1963 til 1. november 1964 havde han plads hos 
gårdejer Viggo Nedergaard, Trekroner ved Tjele, den følgende 
vinter ved gårdejer Thorvald Hedegaard, Hulbæk, derefter ved 
gårdejer Kr. Mostrup i Over Viskum til november 1966. Han fik 
nu arbejde ved entreprenørfirmaet Eriksen & Clausen, Århus, 
og var her til han indkaldtes til militærtjeneste ved Flyve
tropperne i Karup fra 4. august 1967 til 1. september 1968.. 
Efter hjemsendelsen var han beskæftiget ved en murermester i 
Vejrum til sommeren 1972. Den 1. maj 1972 overtog han en ejen-



dom på 16 tdr. land, som han stadig driver med svin, samtidig 
har han arbejde på Thorsager Trævarerfabrik.
Vibeke Arentoft gik i skole i Viborg og var derefter beskæf
tiget i faderens forretning til 1973.

II.C.2.c.1)

CLAUS ARENTOFT THUESEN er født d. 22. juni 197^ i Ørum Sønder- 
lyng.

II.C.2.c.2)

THOMAS ARENTOFT THUESEN er født d. 28. juni 1977 i Ørum Søn- 
derlyng.

II.C.2.d.

STEEN IVAN THUESEN er født d. 
Sogn.

4. marts 1955 i Hulbæk, Ørum

Og
LENE BRORSON CHRISTENSEN, der er født d. lo. september 1957 
i Kvorning som datter af gårdejer Kjeld Christensen og hustru 



Solveig Lykke, Kvorning, 8834 Hammershøj.
Bosat: Nørregade 4o, Vammen, 8800 Viborg.
Steen Ivan Thuesen gik i skole i Mollerup og Ørum Sønderlyng, 
hvorefter han var beskæftiget ved slagtermester Henning Peder
sen, Bjerringbro i 8 måneder, senere arbejdede han på en ma
skinstation og ved jord- og betonarbejde.
Lene Brorson Christensen gik i skole i Kvorning»Vorning og 
Hammershøj, hvorefter hun arbejdede som hjælpepige i en kolo
nialforretning i Viborg og senere i Vejle. Fra 1. august 1977 
til 1. august 1980 udlærtes hun som ekspeditrice hos købmand 
Viktor Simonsen og senere hos købmand Verner Nielsen, Ørum 
Sønderlyng, hvor hun stadig er.

II.D.

17. februar I889 på Fårup
25. december 195o på Fårup

KARL NIELSEN OVERGAARD er født d. 
Overgård, Vindum Sogn, og døde d. 
Nørregård, Vindum Sogn.
Han blev gift d. 26. oktober 
1922 i Vindum Kirke med 
MARIE JULIANE KNUDSEN, der er 
født d. 11. oktober 19ol i Vin- 
dum som datter af Andreas Knud
sen og hustru Karoline Hansen, 
og døde d. 15. februar 1980 i 
Bj erringbro.
Karl Nielsen Overgaard gik i sko
le i Fårup. Han uddannedes ved 
landbruget og kom ud at tjene, 
da han var 15 år. Han har haft 
plads forskellige steder, bl.a. 
i Mollerup, Brandstrup, og i 1 
år passede han haven for en ma
gister i Holte ved København. Sommeren 1911 aftjente han sin 
værnepligt ved 13 • batl. ved Infanteriet i København. Under 
verdenskrigen 1914-1918 genindkaldtes han til Sikringsstyrken 
ialt 4 gange. 1919-192o var han elev på Kærhave Landbrugssko
le. Den 1. september 1922 overtog han broderen Johan Nielsen 
Overgaards ejendom Fårup Nørregård, der var på 3o tdr. land. 
Ved overtagelsen var der gamle bygninger, men i 1926 opfør
tes nye udbygninger og i 1933 nyt stuehus. Karl Nielsen Over
gaard fortsatte med at forbedre gården, i 1935 indlagdes 
elektrisk lys, men kraft først nogle år senere, da der i 1926 
var blevet opført en vindmølle på gården.
Marie Juliane Knudsen gik i skole i Vindum og havde derefter 
plads som husassistent hos gårdejer Karl Vestergaard i 2 år, 
hvorefter hun var hjemme til giftermålet, da hendes mor døde 
i 1920. Efter mandens død drev Marie Juliane Knudsen gården 
videre med børnenes hjælp. I 1968 afstod hun gården til søn
nen Frede og flyttede selv til Vindum, hvor hun boede til hun 
i januar 1979 kom på hvilehjem i Bjerringbro.



II.D.l.

KAREN OVERGAARD er født d. 16. juli 1923 i Fårup Nørregård, 
Vindum Sogn, og døde d. lo. maj 1924 samme sted.

II.D.2.

ANNA MARGRETHE OVERGAARD er født d. 23. marts 1925 i Fårup,
Vindum Sogn. 
Hun blev gift d. 3o. april 1952 i Vindum 
Kirke med 
SØREN ANDREAS VESTERGAARD, der er født d. 
23. februar 1918 i Vindum som søn af gård
ejer Karl Sørensen Vestergaard og hustru 
Jørgine Andersen.
Bosat: Husbondvej 59, Vindum, 885o Bjer
ringbro .
Anna Margrethe Overgaard gik i skole i Få
rup og var efter endt skolegang husassi
stent hjemme til 1943, da hun fik plads 
hos Emiel Hansen, hvor hun var sommeren 
1943. Hun var nu atter hjemme til 1946, 
da hun om sommeren var elev på Luthers 
Missions Højskole. Efter skoleopholdet var 
hun atter hjemme til maj 1948. Hun fik nu plads hos købmand 
Vestager, Tanderupkjær pr. Studsgård og var her til 1. januar 
1949, derefter hos pastor Zeuten, Aulum til 1. april 1949. 
Det følgende halve år var hun hjemme, derefter igen hos pas
tor Zeuten til 1. april 1951, hvorefter hun var hjemme til 
giftermålet.
Søren Andreas Vestergaard gik i skole i Vindum og var derefter 
hjemme til marts 1934. De følgende år havde han plads forskel
lige steder, bl.a. hos svogeren Viggo Bach, Fårup, hos Søren 
Bødiker, Vindum. Vinteren 1941-1942 var han elev på Luthers 
Missions Højskole i Hillerød. Efter skoleopholdet blev han på 
Sjælland og havde bl.a. plads i Annisse ved Helsingør og i 
Tulstrup ved Hillerød. De følgende 2 år var han hjemme. Marts
april 1945 uddannedes han som kontrolassistent på Bælum Land
brugsskole, hvorefter han var kontrolassistent i Ravnstrup 
Kontrolforening til 1. maj 1946. Han var nu hjemme til 3o. 
april 1952, derefter hos svigermoderen til marts 1953. Som
meren 1952 overtog han 19 tdr. land fra fødehjemmet, 1952- 
1953 byggede de ejendommen, som de flyttede ind i 1. marts 
1953. I sommeren 1967 byggedes ny svinestald og roehus. Ejen
dommen drives med såvel kvæg som svin.

II.D.2.a.

ELLEN VESTERGAARD er født d. 6. december 1954 i Vindum.
Hun blev gift d. 1. marts 1975 i Vindum med
HANS MIKKELSEN, der er født d. 18. januar 1954 i Grinsted 
som søn af typograf Peder Mikkelsen og hustru Anna Ruth Jen- 



sen, Skjern.
Bosat: Strømvej 11, 62^0 Løgumkloster. 
Ellen Vestergaard begyndte skolegangen i 
Vindum og sluttede med realeksamen fra Rød
kjærsbro Centralskole i 1972, hvorefter 
hun uddannedes som teknisk assistent fra Teknisk Skole i Viborg. 197^-1979 var hun 
ansat som teknisk assistent i Herning. Hun 
har siden 1. april 1980 været ansat i byg
gefirmaet Libra Huse, Løgumkloster.
Hans Mikkelsen gik i skole i Skjern og tog 
realeksamen 1971, 1972 tog han 1-årig han
delseksamen fra Handelsskolen i Skjern og 
197^ H.F.-eksamen fra Tarm Gymnasium. 1978 
dimitterede han fra Herning Seminarium.
Han aftjente sin værnepligt ved C.F. i Her
ning 1978-1979. Han har siden 1. august 
1979 haft ansættelse som lærer ved Luthers Missionsforenings 
Efterskole i Løgumkloster.

II.D.2.a.l)

THOMAS VESTERGAARD MIKKELSEN 
ning.

er født d. 2. oktober 1976 i Her-

Il.D.2.a.2)

TIM VESTERGAARD MIKKELSEN er født d. 11. april 1979 i Herning.

II,D.2.b.

MARIE VESTERGAARD er født d. 27- september 1956 i Vindum. 
Bosat: Vølundsgade 8, 1. sal th., 22oo 
København N.
Marie Vestergaard begyndte skolegangen i 
Vindum og sluttede med realeksamen fra 
Rødkjærsbro Skole i 1973. 197^ tog hun 1- 
årig handelseksamen fra Viborg Handels
skole. 197^-1976 uddannedes hun på konto
ret ved revisionsfirmaet Nielsen, Bjerring
bro, og fortsatte efter endt læretid som 
assistent samme sted til 31. december 1976, 
hvorefter hun i 5 måneder var elev på Lut
hers Missions Foreningshøjskole i Hillerød. 
Hun var nu beskæftiget i køkkenet på Fjell
haug Missionsskole i Oslo i 2 måneder, der
efter medhjælper på Højskolen i Hillerød i 
5 måneder, 2 måneder var hun sygehjælper på 
et hjem for handicappede i England, 3 måneder i en kibbutz i 
Israel og derefter sygehjælper i England i lo måneder, hvor
efter hun 1 måned var ved Evangelische Marienschwester i Ka
naan i Darmstadt-Eberstadt, Tyskland. Fra august 1979 fik hun 
ansættelse som kontorassistent i Bethesdas Boghandel, Rømers- 



gade, København, hvor hun blev bogholder fra januar 1981.

II.D.2.c.
AASE VESTERGAARD er født d. 23. februar 1958 
Bosat: Holbergsvej 7, 1. sal th., 88oo 
Viborg.
Aase Vestergaard gik i skole i Rødkjærsbro 
og sluttede skolegangen med realeksamen.
1978 tog hun højere handelseksamen fra Vi
borg Handelsskole . Hun har været beskæf
tiget ved husgerning og desuden været elev 
på Børkop Højskole i 1980. Fra lo. februar 
1981 blev hun kontorelev på et advokatkon
tor i Viborg.

i Vindum.

II.D.2.d.

KAJ VESTERGAARD er født d. 15. juni i960 i Vindum.
Bosat: Husbondvej 59, Vindum, 8850 Bjerringbro.
Kaj Vestergaard gik i skole i Rødkjærsbro, hvorefter han i 
knap 2 år var beskæftiget på Ulstrup Køkken’s afdeling i Bjer
ringbro. Fra 1. april 1979 kom han i lære ved smeden i Bjer
ring .

II.D.2.e.

IDA VESTERGAARD er født d. 13. juli I963 i Vindum.
Bosat: Husbondvej 59, Vindum, 8850 Bjer
ringbro .
Ida Vestergaard begyndte skolegangen i 
Rødkjærsbro og er nu elev på Bjerringbro 
Gymnasium.



II.D.2.f.

BENT VESTERGAARD er født d. 3o. juli 
1965 i Vindum.
Han begyndte skolegangen i Rødkjærsbro, 9. 
og lo. klasse tog han fra Hedemølle Efter
skole i Bjerring.

II.D.3.

NIELS SØRENSEN OVERGAARD er født d. 18. oktober 1926 i Fårup, 
Vindum Sogn.
Han blev gift d. 8. december 1956 i Vindum Kirke med
ELNA MØLLER, der er født d. 27. januar 193^ i Vindum som dat
ter af Jens Andersen Møller og hustru Maren Jensen.
Bosat: Henrik Gerners Vej 22, 8800 Viborg.
Niels Sørensen Overgaard gik i skole i Fårup. 195^-1955 var 
han elev på Luthers Missions Højskole i Hillerød og fra 1. 
januar til 1. april 1956 på Fjellhaug Skole, Oslo. Fra 1. no
vember 19^4 til 1. maj 19^7 uddannedes han hos smedemester Nør- 
regaard, hvorefter han var hos smedemester Johannesen, Tap- 
drup, fra 1. maj 19^7 til 1. november 195^. Han havde nu an
sættelse ved Ford Motorcompagni i Helsinge fra 1. maj 1955 
til 1. august samme år, hvorefter han i 1 år var i Stensby 
i Norge. Den 15. maj 1956 overtog han Vammen Smedie og Ma
skinforretning og drev den til 15. februar 1969. Familien 
flyttede nu til Viborg, hvor han var beskæftiget hos smeden 
i Overlund til 2. januar 197o, da han fik ansættelse som re
paratør ved Viborg Sygehus Vest, hvor han stadig er.
Elna Møller gik i skole i Vindum. Sommeren 195^ var hun elev 
på Luthers Missionsforenings Højskole. Hun har været beskæf
tiget som husassistent og har haft plads hos gårdejer Mar
tin Vestergaard, Vindum, gårdejer Chr. Pedersen, Næssegården, 
Tange, slagtermester J. Pedersen, Bjerringbro, og pastor Pa- 
ludan, Hjermind, ligesom hun har været hjemme et stykke tid. 
Hun har siden 1975 været beskæftiget som dagplejemor.

II.D.3.a.

ERIK OVERGAARD er født d. 25. august 1957 i Vammen.

II.D,3.b.

JØRGEN OVERGAARD er født d. 28. september i960 i Vammen.



II.D.3.C.
HENNING OVERGAARD er født d. 2. februar 1965 i Vammen.

II.D.4.
MARGIT OVERGAARD er født d. 7. juli 1929 i Fårup, Vindum Sogn.

Hun blev gift d. 15- november 1952 i Vindum Kirke med 
MARTIN KIRKEGAARD, der er født d. 13. januar 1923 i Vindum 
som søn af gårdejer Andreas Kirkegaard og hustru Kirstine 
Nielsen Bødiker, Vindum.
Bosat: Møllevangen 57, 845o Hammel.
Margit Overgaard gik i skole i Fårup og var derefter beskæf
tiget som husassistent, hun har bl.a. haft plads i Fårup, Vin
dum, Viborg og i Hald ved Randers. 1962-1976 var hun halvtids- 
beskæftiget med at pakke ost på Anbæk Mejeri. Hun har siden 
1976 været halvtidsbeskæftiget som køkkenassistent på Frij
senborg Ungdomsskole.
Martin Kirkegaard gik i skole i Vindum. 1946-1947 var han elev 
på Ladelund Landbrugsskole. Han kom ud at tjene ved landbrug
et som 16-årig og har bl.a. haft plads hos gårdejer N.P. Jo
hansen, Møllevang, Bjerringbro, samt i Vindum og Mammen. Se
nere var han i Faster ved Skjern 1 år, hvorefter han rejste 
til Bornholm, hvor han var i Øster Marie i 2 år. Den 27. ok
tober 1952 overtog han en gård på 2o tdr. land i Fårup. Ud
bygningerne var opført omkring 1895 og stuehuset i 1928, i 
1953 byggedes nyt maskinhus. Denne ejendom solgte han i i960, 
hvorefter familien flyttede til Anbæk ved Hammel, hvor de køb
te hus og Martin Kirkegaard drev vognmandsforretning med last
vogn til 1969. Han fik derefter ansættelse på Hammel Møbelfa
brik, hvor han stadig er. I 1976 solgtes huset i Anbæk og fa
milien flyttede til Møllevangen 57 i Hammel.

II.D.4.a.

ELIN KIRKEGAARD er født d. 1. september 1953 i Fårup, Vindum 
Sogn.



Bosat: Birkegade 15, 5. sal tv., 22oo København N.
Elin Kirkegaard tog 197o realeksamen fra Hammel Realskole, 
1973 studentereksamen fra Arhus Gymnasium, 1979 kandidatek
samen fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Hun har 
siden 1. januar 1979 haft ansættelse som seminarieadjunkt ved 
Suhrs Seminarium, København.
II.D.4.b.

KARL AAGE KIRKEGAARD er født d. 2o. juli 1955 i Fårup, Vindum 
Sogn.
Bosat: Søndre Ringgade 51, 5. sal, 8ooo Arhus C.
Karl Aage Kirkegaard er teologistuderende.

II.D.5.

INGER OVERGAARD er født d. 14. juli 1933 i Fårup, Vindum Sogn, 
og døde d. 6. februar 1971.
Inger Overgaard gik i skole i Fårup. 1953 
var hun elev på Hillerød Højskole. Hun har 
været beskæftiget ved husgerning forskel
lige steder bl.a. på Hillerød Højskole samt 
i Vindum og Sorø, derefter virkede hun som 
kokkepige på Hammerum Landbrugsskole og på 
et plejehjem i Randers, senere virkede 
hun som husmoderafløser i Vindum indtil hun 
omkom ved en automobilulykke i 1971.

II.D.6,

FREDE OVERGAARD er født d. 14. juli 
Han blev gift d. 8. juni 1968 i 
Øster Snede med
MARIE LUND, der er født d. 2o. 
juni 1939 i Korning som datter 
af boelsmand Anders Lund og hu
stru Ane Kirstine Jørgensen, 
Kragelund, 71oo Vejle.
Bosat: Fårup Nørregård, Vindum- 
vej 111, 884o Rødkjærsbro.
Frede Overgaard gik i skole i 
Fårup og var derefter beskæf
tiget ved landbruget, han har 
bl.a. haft plads i Øby ved Ørum 
St. Han aftjente sin værnepligt 
ved C.F. i Haderslev 1953-1954.

1933 i Fårup, Vindum Sogn.

1952-1953 var han elev på Hillerød Højskole og 1957-1958 på



Hammerum Landbrugsskole, han var iøvrigt hjemme for at hjælpe 
moderen med driften af gården og overtog selv gården d. 1. 
april 1968. I 1969 blev svinestalden udvidet, i 1974 byggedes 
maskinhus og stuehuset blev restaureret. Gården drives med 
køer og svin og der er ca. 16 køer, 2o ungkreaturer og ca. 25 
søer og ca. 5o fedesvin.
Marie Lund gik i skole i Kragelund Privatskole, 1963-1964 var 
hun elev på Hoptrup Højskole. Hun har været beskæftiget som 
husassistent og havde først plads på hjemegnen, derefter på 
Alderdomshjemmet i Øster Snede, Alderdomshjemmet i Haderslev 
og på et børnehjem i Fredericia. 1963-1964 var hun elev på 
en højskole, hvorefter hun havde plads på Alderdomshjemmet i 
Hvidbjerg, Thy, derefter på Sølund i Silkeborg til giftermå
let. De forskellige pladser blev afbrudt af ophold hjemme hos 
forældrene, hvor hun var beskæftiget i faderens systue.

II.D.6.a.

TORBEN LUND OVERGAARD er født d. 24. maj 1969 på Viborg Syge
hus .

II.D.6.b.

KAREN INGER LUND OVERGAARD er født d. 29. maj 1972 på Viborg 
Sygehus.

II.D.6.c.

LINDA LUND OVERGAARD er født d. 12. maj 1979 på Viborg Syge
hus .

II.D.6.d.

SELMA LUND OVERGAARD er født d. 12. maj 1979 på Viborg Syge
hus .

II.D.7.
SØREN OVERGAARD er født d. 16. juli 194o i Fårup, Vindum Sogn. 
Han blev gift d. 31. juli 1977 i Bøl-
ling med
BODIL NEDERGAARD, der er født d. 13. okto
ber 1943 i Bølling som datter af gårdejer 
Christian Kær Nedergaard og hustru Kirsti
ne Marie Østergaard Jørgensen, Bølling, 
6900 Skjern.
Bosat: Parkvej 2o4, 75oo Holstebro.
Søren Overgaard gik i skole i Fårup,og var 
derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. 
1955-1956 havde han plads hos gårdejer K. 
Kirkegaard, Vindum, derefter atter hjemme, 
1958-1959 hos gårdejer Viggo Bak, Fårup. 
Han aftjente sin værnepligt ved Flyvetrop
perne i Jonstrup, Vedbæk og Karup fra 1. 



november 1959 til 1. marts 1961. Efter hjemsendelsen havde 
han plads hos gårdejer Robert Bjerring, Fårup, til 1. november 
1961, hvorefter han var elev på Hammerum Landbrugsskole i 9 
måneder. Han læste nu på Landbohøjskolen, hvorfra han dimit
terede 1966. De følgende år havde han ansættelse som assistent 
ved Stevns og Omegns Planteavlsforening, derefter ved Kalø- 
Knebel Vig Landboforening, hvor han beskæftigede sig med 
planteavl, til maj 1969. Fra 1. maj 1969 til 1. september 1973 
var han fra Danida udsendt til Bangalore i Sydindien, derefter 
var han.ansat som konsulent ved kvægbrug ved Viborg Landbofor
ening til oktober 1979, da han fik ansættelse som økonomikon
sulent ved Hjerm-Ginding Herreders Husmandsforening, hvor han 
stadig er.
Bodil Nedergaard gik i skole i Bølling, i960 var hun elev på 
Blåkilde Ungdomsskole, hvorefter hun var beskæftiget som hus
assistent til 1962. 1967 dimitterede hun fra Nørre Nissum Se
minarium, hvorefter hun havde ansættelse ved Vejen Skolevæ
sen til 1. august 197^, heraf var hun det sidste år på Dan
marks Højskole for Legemesøvelser i København. Det følgende år 
var hun ansat ved Sønderborg Skolevæsen, hun har siden 1. au
gust 1975 haft ansættelse ved Holstebro kommunale Skolevæsen.

II.D.7.a.

KRESTINA OVERGAARD er født d. 12. juli 1978 i Holstebro.

II.D.7.b.

HELENA OVERGAARD er født d. 13. september 1979 i Holstebro.

II.E.

FREDERIK NIELSEN OVERGAARD er født d. 6. november 1891 på 
Overgård.i Fårup, Vindum Sogn, og døde d. 13. juli 1967. 
Han blev gift d. 2. maj 1923 i Vindum
Kirke med
EMILIE MARIE NIELSINE KIRKEGAARD, der er 
født d. 8. oktober 1892 i Vindum som dat
ter af Morten Jensen Kirkegaard og hustru 
Sørine Thomsen, og døde d. 24. maj 1964. 
Frederik Nielsen Overgaard gik i skole i 
Fårup. Han var beskæftiget ved landbruget, 
hovedsagelig hjemme. Den 1. oktober 1925 
overtog han fødehjemmet, der var på 60 
tdr. land. Det var dengang gamle bygninger, 
men i 1929 opførtes ny lade og kostald, 
samt hestestald og garage. I 1936 opfør
tes nyt stuehus og ny svinéstald. Af ma
skiner var der i 1925 kun et tærskeværk, 
som blev trukket ved hestegang, en hakkel
seskværn, der skulle trækkes ved håndkraf, men i 1929 købtes 
ny selvbinder og i 193o nyt tærskeværk og petroleumsmotor, 
samtidig købtes en kværn og en hakkelsesskærer, der ligeledes 



gik ved motorkraft. I 1937 installeredes elektrisk lys og i 
1939 elektrisk kraft, samme år anskaffedes malkemaskine. Fre
derik Overgaard blev ved med at følge med tiden. I 1946 køb
te han bil, i 195o traktor, således, at der ved afståelsen 
af gården i 1953, var en god og veldrevet landbrugsejendom 
med alle moderne maskiner. I 1925 var der 12 malkekøer, 6 ung
kreaturer og 4 heste samt nogle svin. Det kan her nævnes, at 
faderen det sidste år, han havde gården leverede 2o svin til 
slagteriet opfedet med korn fra gården, og det var noget af 
et særsyn dengang. I tiden op til 1953 skete der store frem
skridt med såvel avl som besætning, der var da 15 malkekøer 
og ca. 2o ungkreaturer, ligesom der årligt leveredes ca. 75 
svin. Frederik Nielsen Overgaard har altid som et udpræget 
hjemmemenneske interesseret sig mere for landbruget end for 
offentlige hverv.
Emilie Marie Nielsine Kirkegaard gik i skole i Vindum. Ef
ter konfirmationen kom hun ud at tjene og havde bl.a. plads 
i Vindum, Mammen og Fårup. Hun havde altid plads på land
brugsejendomme. Hun havde sin store andel i de fremskridt, 
der på Overgård. Hun var aldrig bange for at tage
fat ude, såvel i marken som i stald og lade.
Da ægteskabet var barnløst, besluttede Frederik Nielsen Over
gaard og Emilie Marie Nielsine Kirkegaard at adoptere et barn. 
I 1941 fik de sønnen Aage, da han var 3 uger gammel.

II.F.

KIRSTINE NIELSEN OVERGAARD er født d. 8. juni 
Vindum Sogn, og døde d. 16. juli 1963.
Hun blev gift d. 12. ok
tober 1916 i Vindum Kir
ke med 
ANÆUS BACH, der er født 
d. 1. december 1892 i 
Vindum som søn af Lars 
Bach og hustru Frederik
ke Nielsen, og han døde 
d. 8. oktober 1925, kun 
32 år gammel. 
Kirstine Nielsen Over
gaard gik i skole i Få
rup. Da hun var 16 år 
fik hun plads i huset 

1894 i Fårup,

hos Peder Bach, Fårup, 
som senere blev hendes 
svoger. Derefter havde hun plads i Højbjerg og Mammen. Efter 
mandens død drev hun selv ejendommen videre, de første år ved 
hjælp af en bestyrer, men da sønnen Aage blev 2o år, kom han 
hjem og hjalp moderen. I 1945 solgte hun ejendommen og købte 
den gård, som sønnen Aage Bach overtog i 1951» hun flyttede 
da til Tange.
Anæus Bach gik i skole i Vindum. Han var beskæftiget ved land
bruget og havde plads forskellige steder til I916. De to første 



år efter giftermålet arbejdede han som arbejdsmand. I 1918 
blev han antaget som landpost til ruten fra Vindum over Vin
dum Hede, denne tur gik han til sin død i 1925. Han havde i 
1918 overtaget en ejendom på 7 tdr. land i Vindum.

II.F.l.

AAGE LINDKVIST BACH er født d. 6. juli 1917 i Vindum.

Han blev gift d. 9- september 1951 i Udby Kirke med 
ELLY SØNDERGAARD CHRISTENSEN, der er født d. Jo. august 1928 
i Udby som datter af Jens Søndergaard Christensen og hustru 
Else Marie Pedersen.
Bosat: Bjerrevej 111, Vindum, 885o Bjerringbro.
Aage Lindkvist Bach gik i skole i Vindum og var derefter be
skæftiget ved landbruget. Han har haft plads forskellige ste
der i omegnen fra han var 12 år til 1936, hvorefter han be
styrede moderens ejendom til 1951,han var dog elev på Hammerum 
Landbrugsskole 1942-194 J. Den 1. september 1951 overtog han 
ejendommen, som er på 3o tdr. land. I sommeren 1953 blev svi- 
nestalden restaureret, ligesom der blev foretaget ombygninger 
i kostalden. I 195o tilkøbtes yderligere 8 tdr. land fra Hede
gård. I 1958- udvidedes laden, den fik nyt tag i 1969. Svine- 
stalden udvidedes i 1968 og der byggedes ny svinestald til ca. 
45 søer, der indstalleredes automatisk udmugning i 1976, sam
tidig byggedes nyt maskinhus på ca. 24o kvadratmeter, det er 
en rundbuehal, den kostede 4o.ooo kr. I 1977 anskaffedes plan
tørreri, i 1978 udsattes kreaturerne med EF-tilskud, ko- og 
kalvebåsene blev da lavet om til søer og fedesvin. Stuehuset 
fik nyt tag i 1955, der installeredes centralvarme i 1956 og 
1966 udvidedes med en veranda. Den første traktor blev købt i 
1954. I dag drives gården med korn og svineavl, og der er de 
nødvendige maskiner. Aage Lindkvist Bach har været medlem af 
Vindum Menighedsråd fra 1977, han er i bestyrelsen for den 
stedlige Evangeliske Lutherske Missionsforening.
Elly Søndergaard Christensen gik i skole i Udby. Sommeren 1951 
var hun elev på Hammerum Husholdningsskole. Hun har været be
skæftiget som husassistent og har haft plads forskellige steder 



i Thy, samt i Vindum.

II.F.l.a.
ELSE MARIE BACH er født d. 24. februar 1954 
Hun blev gift d. 22. marts 1975 i Vindum 
med
TORBEN HEINISH, der er født d. 28. juli 
1951 i København.
Ægteskabet opløstes i 1980.
Bosat: Fensmarksgade 9, 1. sal, lejlighed 
13, 22oo København N.
Else Marie Bach gik i skole i Vindum og 
Rødkjærsbro. Hun var efter endt skolegang 
beskæftiget som husassistent, hvorefter 

i Vindum.

hun i år var ansat på Grenvil Læder
fabrik, Ans. Sommeren 1972 var hun elev 
på Hammerum Husholdningsskole. Efter sko
leopholdet havde hun i 2 år arbejde på 
A/S Vølunds Fabrik i Ulstrup. 1974 var hun 
elev på Luthers Missionshøjskole i Hillerød, hvorefter hun 
var beskæftiget som syerske i Stoholm fra 1. juni 1975'til 
1. marts 1979- Hun har siden 1. april 1979 været hjemmehjæl
per ved Københavns Kommune.

II.F.l.b.

JENS ANÆUS LINDKVIST BACH er født d. 2o. maj 1957 i Vindum. 
Han gik i skole i Vindum og Rødkjærsbro. 1974-1979 udlærtes 
han som smed hos smedemester Jørgen Stefansen, Vindum og har 
siden været beskæftiget som smed.

II.F.l.c.

KIRSTINE RIKKE LINDKVIST BACH er født d. 28. august i960 i 
Vindum.
Hun gik i skole i Rødkjærsbro og sluttede skolegangen med re
aleksamen i 1977j hvorefter hun i 2 år havde plads som husas
sistent i Viborg. 1981 tog hun H.F.-eksamen fra Amtsgymnasiet 
i Viborg.

II.F.l.d.

SVEND AAGE LINDKVIST BACH er født d. 26. november 1963 i Vin
dum.
Han gik i skole i Rødkjærsbro og har efter endt skolegang væ
ret beskæftiget ved landbruget, han har nu plads på Lille Møl
le i Vindum.

II.F.2.

ASTA BACH er født d. 29. januar 1919 i Vindum.
Hun omkom ved en drukneulykke i Tange Sø d. 24. juni 1935.



II.F.3.

EMMA LINDKVIST BACH er født d. 7. 
Hun blev gift d. 19. september 
1941 i Vindum Kirke med 
LAUST VESTERGAARD, der er født 
d. 2o. september 1914 i Vindum 
som søn af Karl Vestergaard og 
hustru Jørgine Andersen.
Bosat: Husbondvej 6, Tange, 8850 
Bj erringbro.
Emma Lindkvist Bach gik i skole 
i Vindum, hvorefter hun var be
skæftiget ved husgerning. Hun 
har haft plads forskellige ste
der, bl.a. i Vindum og Mammen. 
Laust Vestergaard gik i skole 
i Vindum. Han har været beskæf

maj 1922 i Vindum.

tiget ved landbruget og kom ud at tjene i 1931, han havde først 
plads i Vindum, derefter på Bornholm og i Nordsjælland. Lige
som sine søskende har han været en del hjemme. 1937-1938 var 
han elev på Luthers Missionsforenings Højskole i Hillerød. 
Den 15. juli 1941 overtog han en ejendom på 18 tdr. land på 
Vindum Hede, her boede familien kun 3i år, den 1. februar 1945 
overtog de ejendommen i Tange, som var på 17 tdr. land. I årene 
1966-1980 frasolgtes nogle byggegrunde, så der nu kun er ca. 
7 tdr. land tilbage, som er udlejet.

II.F.3.a.

BJARNE BACH VESTERGAARD er født d. 1. maj 1943 i Vindum. 
Han blev gift d. 13- januar 1968 i Gad- 
strup Kirke med
KIRSTEN ANNA CHRISTENSEN, der er født d. 
2. juli 1946 i Roskilde som datter af gdr. 
Hans Christensen og hustru Olga Nielsen, 
Havelodden 29, 4ooo Roskilde.
Bosat: Mosevej 19, Gøderup, 4ooo Roskilde. 
Bjarne Bach Vestergaard gik i skole i Tan
ge og var derefter beskæftiget ved land
bruget. Han havde plads forskellige steder 
på hjemegnen og senere på Sjælland. Han af
tjente sin værnepligt ved Livgarden 1962- 
1963 og var elev på Haslev Højskole 1964- 
1965, hvorefter han i 1 år var ansat som 
fængselsbetjent i Herstedvester. Fra d. 15- 
oktober 1966 fik han ansættelse ved ordenspolitiet i Køben
havn, fra 1. oktober 1971 ved ordenspolitiet i Roskilde, han 
har siden 1. oktober 1975 haft ansættelse ved kriminalpoliti
et i Roskilde. Den 1. april 1980 overtog han ejendommen i
Gøderup, den er på ca. 7 tdr. land.
Kirsten Anna Christensen gik i skole i Gadstrup og tog 1964 



realeksamen fra Roskilde Katedralskole, hvorefter hun var kon
torelev på Roskilde Politistation. Efter endt uddannelse fort
satte hun som assistent samme sted.

II.F.^.a.l)
LISE BACH VESTERGAARD, er født d. 23. juni 1973 i Roskilde.

II.F.3.a.2)
ANDERS BACH VESTERGAARD er født d. 27. november 197^ i Roskil
de .

II.F.3-b.

VERNER BACH VESTERGAARD er født d. 6. maj 1947 i Tange, Høj
bjerg Sogn.
Han blev gift d. 11. december 1971 i Bjerringbro med
LONE SMED ANDERSEN, der er født 
d. 2. december 1951 i Viborg som 
datter af isolatør Niels Peter 
Andersen og hustru Ritta Jensen, 
885o Bjerringbro.
Bosat: Frejasvej 5, 8800 Viborg.
Verner Bach Vestergaard fik i 
skole i Tange og var derefter be
skæftiget ved landbruget til 1966. 
Han udlærtes nu som murer ved mu
rermester Padbjerg, Bjerringbro 
1966-1970 og har siden været be
skæftiget som murer i Viborg. 
Lone Smed Andersen gik i skole i 
Bjerringbro og tog realeksamen i 
1969, hvorefter hun var beskæftiget som husassistent ca. 1 år.
1970-1971 uddannedes hun som plejer på Statshospitalet i Vi
borg og har siden været beskæftiget som plejer på Viborg Øst.

II.F.3.b.l)

PETER SMED VESTERGAARD er født d. 26. november 1972 i Viborg.

II.F.3.b.2)

ANNE SMED VESTERGAARD er født d. lo. juli 1974 i Viborg.

II.F.3.C.

ANNETTE BACH VESTERGAARD er født d. 24. oktober 1952 i Tange, 
Højbjerg Sogn.
Hun blev gift d. 29. marts 1975 i Højbjerg Kirke med
OLE HAGEN, der er født d. 19. juli 1948 i København som søn af 
automaler Børge Hagen og hustru Lilly Kyhl, 275o Ballerup.



Bosat: Bjønøvænget 19, True, 8381 Mundel
strup .
Annette Bach Vestergaard gik i skole i Els
borg, Højbjerg, Tange og sluttede med real
eksamen fra Bjerringbro Realskole i 197o. 
Fra 1. august 197o til 1. februar 1971 var 
hun husassistent Kurt Meldgaard Pedersen, 
Bjerringbro, derefter var hun beskæftiget 
i køkkenet på Silkeborg Højskole til 1. au
gust samme år. Fra 15. august 1971 til 15. 
februar 1975 var hun økonomaelev på Viborg 
Sygehus, hvorefter hun fik ansættelse som 
økonomaassistent på Århus Amtssygehus, hvor 
hun stadig er.
Ole Hagen gik i skole i København. 1964- 
1968 uddannedes han som automekaniker i Kø
benhavn og fortsatte derefter ved faget til 
han indkaldtes til 1 måneds tjeneste ved 
CF.Kolonnen i Padborg i 1968. Efter hjem
sendelse fortsatte han som automekaniker i 
Farum og var værkfører ved W.W, forhandle
ren til 1974. Han flyttede nu til Viborg, 
hvor han fik ansættelse som mekaniker ved 
W.W. forhandleren P. Wraa til 1975, deref
ter var han ansat ved fa. S.M.C. Århus til 
1978, hvorefter han var prøveassistent ved 
F.D.M. i Århus til 1. november 1979. Han er 
nu serviceteknikker og montør ved Scanvægt. 
Århus.

II.F.3.C.I)
TOMMY BACH HAGEN er født d. 13. juli 1979 i Århus.

II.F.4.

KRISTA LINDKVIST BACH er født d. 13. juni 
1924 i Vindum, og døde d. 26 december 1974. 
Hun blev gift d. 2. april 1945 i Vindum 
Kirke med
SIGFRED MARIUS NIELSEN, født d. 2. april 
1919 i Langebæk, Kalvehave Sogn, som søn 
af Hans Peder Nielsen og hustru Laura Ni. 
elsen.
Bosat: Nøddekrattet lo, 8850 Bjerringbro. 
Krista Lindkvist Bach gik i skole i Vin
dum og var derefter beskæftiget som hus
assistent. Fra 1. april 1938 til 1. no
vember samme år havde hun plads hos gdr. 
Søren Frandsen, Faarup, hun har desuden 
haft plads bl. a. i Vindum, Bjerring, 
Hjermind, Fårup og på Vindum Overgård,



hvor hun var stuepige vinteren 1944-1945. 
Efter 1964 var hun en tid beskæftiget ved 
fa. Kaj Neckelmann A/S, Silkeborg, senere 
på Grundfos i Bjerringbro i ca. 2 år. 
Sigfred Marius Nielsen gik i skole i Lan
gebæk. Han var efter endt skolegang beskæf
tiget ved landbruget og har bl. a. haft 
plads i Stensby,Langebæk og Hastrup ved 
Præstø. Han har desuden været fodermester 
på Orupgård ved Nykøbing F. og på Merløse- 
gården ved Ringsted. Fra 1. maj 1943 til 
1. maj 1949 var han fodermester på Vindum 
Overgård, hvorefter han fortsatte med at ar
bejde samme sted til omkring 1964. Han var 
nu en kort tid beskæftiget på fabrikken Lynol i Bjerringbro, 
derefter på fabrikken Samson i Tange til 1971, da han fik an
sættelse på Grundfos, Bjerringbro, hvor han stadig er.

II.F.4.a.

HANS PETER NIELSEN er født d. 25- september 1945 i Vindum. 
Han blev gift d. 17- august 1968 i Bjerringbro med 
SOLVEIG KOUE JENSEN, der er født d. 18. august 1949 i Bjer
ringbro som datter af fodermester Ludvig Jensen og hustru Em
ma Koue, 8850 Bjerringbro.
Bosat: Kløvervej 13, 8850 Bjerringbro. 
Hans Peter Nielsen gik i skole 
i Vindum og var derefter beskæf
tiget ved landbruget. Han havde 
først plads ved gdr. Aage Bach, 
Vindum, derefter hos gdr. Peder 
Madsen, Fårup og senere hos gdr. 
Schou Christensen, Vindum, hvor 
han var til 1964, da han indkald
tes til militærtjeneste ved Sles- 
vigste Fodregiment i Haderslev. 
Han hjemsendtes februar 1966, 
hvorefter han fik ansættelse på 
pumpefabrikken Grundfos, Bjer
ringbro. Fra d. 1. august 1980 
gik han i lære som maskinarbejder samme sted og forventer ud
dannelsen sluttet d. 1. februar 1983.
Solveig Koue Jensen gik i skole i Sahl og Bjerringbro, hvor 
hun tog realeksamen i 1967. Hun var nu ekspeditrice i en 
frugt- og grøntforretning i Bjerringbro, derefter ved Føtex 
i Silkeborg. Efter giftermålet var hun i en Chokoladeforret
ning i Bjerringbro ca. § år, hvorefter hun i ca. 3 år arbej
dede ved fa. Kaj Neckelmann A/S, Silkeborg. Hun har siden 
1972 varet beskæftiget på pumpefabrikken Grundfos, Bjerring
bro .



II.F.4.a.1)

LOTTE KOUE NIELSEN er født d. 19. december 1968 i Bjerringbro. 
II.F.4.a.2)

MICHAEL KOUE NIELSEN er født d. 8. oktober 1973 i Bjerringbro. 

II.F.4.b.

ASTA BACH NIELSEN er født d. 2o. august 
1947 i Vindum.
Hun blev gift d. 16. april 1967 i Højbjerg 
Kirke med
KARL MARINUS BENTZEN, der er født d. 5. 
september 1945 i Vesterhåb, Bryrup Sogn, 
som søn af gdr. Hans Peder Bentzen og hu
stru Henny Krestine Christensen, Vesterhåb, 
8654 Bryrup.
Bosat: Høj toften 18, 8654 Bryrup.
Asta Bach Nielsen gik i skole i Vindum, 
Brandstrup og Rødkjærsbro, og sluttede med 
realeksamen i I965, hvorefter hun var be
skæftiget som syerske på Asani, Viborg til 
giftermålet. Hun har siden 1972 været be
skæftiget som hjemmesyerske.
Karl Marinus Bantzen gik i skole i Velling og var derefter 
beskæftiget ved landbruget hjemme i lj år, hvorefter han hav
de plads i Fårvang sommeren 1962, derefter i Velling til maj 
1965. Han aftjente sin værnepligt ved Sydslesvigske Fodregi
ment. Efter hjemsendelsen havde han plads på Balle Skovgård 
ved Silkeborg. Vinteren 1966-1967 var han elev på Bygholm 
Landbrugsskole, hvorefter han havde ansættelse som skovløber 
ved statsskoven ved Vrads fra d. 1. maj 1967 til d. 1. novem
ber 1973. Familien flyttede 
hus, og han har siden været

nu til Bryrup, 
beskæftiget på

hvor de byggede 
Løve Savværk.

II.F.4.b.l)

TINA ANETTE BENTZEN er født d. 
14. september 1967 i Vrads.

II.F.4.b.2)

GITTE HELLE BENTZEN er født d. 
18. november 197o i Vrads.



II.F.4.c.
KIRSTEN BACH NIELSEN er født d. 6. juni 195o i Vindum.
Og
LEIF BRUNO KJELDSEN, der er født d. 21. september 1945 i 
Sjørslev som søn af murer Kristian Kjeldsen og hustru Karen 
Madsen, Sjørslevvej 37, Sjørslev, 862o Kjellerup.
Bosat: Øster Vandet Vej 18, Sjørslev, 862o Kjellerup. 
Kirsten Bach Nielsen
gik i skole i Vindum, 
Rødkjærsbro og sluttede 
med realeksamen fra 
Bjerringbro Realskole i 
1967, hvorefter hun ud
lærtes som ekspeditrice 
ved fa. Nicolaj Nielsen, 
Kjellerup. Efter endt læ
retid var hun beskæfti
get som syerske på Asa- 
ni, Viborg, derefter hav
de hun ansættelse som 
kontorassistent i spare
kassen i Skals til 1973.
Hun fik nu ansættelse i
Bikuben, Viborg, og var her til 1976. Hun har siden d. 1. sep
tember 1976 været ansat i sparekassen S.D.S., Sjørslev.
Leif Bruno Kjeldsen gik i skole i Sjørslev og var derefter be
skæftiget ved landbruget til 1964, hvorefter han udlærtes som 
slagter på Kjellerup Eksportslagteri, hvor han var til 1968, 
da han måtte holde op på grund af sygdom efter et færdselsu
held. Han er nu invalidepensionist.

II.F.4.d.

LARS BACH NIELSEN er født d. 21. august 1953 i Vindum.
Og
INGRID BIRGITTE MIKKELSEN, der er født d. 15. januar 1957 i 
Truust, Tvilum Sogn, som datter af gdr. Christen Marius Mik
kelsen og hustru Lis Bækgaard Jørgensen, 8643 Ans.
Bosat: Markedsgade 26, 8643 Ans.
Lars Bach Nielsen gik i skole i 
Vindum, Rødkjærsbro, Tange og 
Højbjerg. 1969-1973 udlærtes han 
som tømrer hos tømrermester Karl 
Johan Kirkegaard, Vindum, og fort
satte efter endt læretid som 
svend samme sted til februar 1974, 
da han indkaldtes til militærtje
neste ved Prinsens Livregiment i 
Viborg. Han fortsatte som konsta
bel samme sted og blev i 1979 ud
nævnt til sergent, han er stadig



tjenestegørende i Viborg.
Ingrid B. Mikkelsen gik i skole i 
Tvilum og Bjerringbro, hvorefter 
hun var beskæftiget som smørre
brødsjomfru ved Dinetra, Silke
borg. Hun har endvidere arbejdet 
på Svend Jørgensens lædervarefa
brik i Ans, på kontoret på Bjer
ringbro Savværk og på møbelfa
brikken i Fårvang til foråret 
198o.

II.F.4.d.l)

JOHNNI MIKKELSEN er født d. 5. maj 1974 i Viborg.

II.F.4.d.2)

KIM MIKKELSEN er født d. 19. november 1976 i Viborg.

II.F.4.e.

TOVE BACH NIELSEN er født d. 15. september 1959 i Vindum.
Og
JENS PETER MØLLER ANDERSEN, der er født d. 13- juni 1959 i 
Brandstrup, Vindum Sogn, som søn af chauffør Niels Møller An
dersen og hustru Johanne Jensen, Brandstrup, 884o Rødkjærsbro. 
Bosat: Klosterhøj 9, 884o Rødkjærsbro.
Tove Bach Nielsen gik i skole i 
Rødkjærsbro, hvorefter hun var 
beskæftiget i Spar i Kjellerup 1 
år. Hun har siden 1977 været an
sat i Rødkjærsbro Børnehave.
Jens Peter Møller Andersen gik i 
skole i Rødkjærsbro. Han fik ef
ter endt skolegang arbejde på 
Bjerringbro Savværk, hvor han 
stadig er.

II.G.

KATRINE NIELSEN OVERGAARD blev født d. 6. december I896 i Få
rup, Vindum Sogn, og døde d. 25. juli 1956 i Sjørslev.
Hun blev gift d. 12. oktober 1921 i Vindum Kirke med
AGNUS CHRISTIAN SØRENSEN, der er født d. 9. marts 1893 i 
Brandstrup, Vindum Sogn, som søn af Laurits Sørensen (Præst) 
og hustru Kirstine Bach, og han døde d. 1. juni 1976 på Kjel
lerup Sygehus.
Katrine Nielsen Overgaard gik i skole i Fårup og var derefter



beskæftiget som husassistent 
hjemme, ligesom hun en tid hav
de plads hos skovridderen på 
Stendalsgård.
Agnus Christian Sørensen gik i 
skole i Vindum, Fårup og Tange. 
Han kom ud at tjene, da han var 
7 år, og havde først plads i 
Fårup, derefter i Vindum og Tan
ge. Efter konfirmationen havde 
han de første 4 år plads på 
hjemegnen, senere på Lolland og 
Fyn, hvorefter han atter vendte 
tilbage til Jylland. Han havde
nu plads i Vammen og Hjortkær til giftermålet. Han aftjente 
sin værnepligt ved fodfolket i København 1912-1913, 1914-1917 
var han han årligt indkaldt 2-3 måneder til Sikringsstyrken. 
Efter giftermålet boede ægteparret det første år hos hendes 
forældre i Fårup. Den 1. oktober 1922 overtog de en gård på 
17 tdr. land i Sjørslev. Ved overtagelsen var der ikke nogen 
stor besætning, ligesom det, med undtagelse af stuehuset, der 
var bygget i 1907, var gamle bygninger. Allerede i 1923 opfør
tes ny stald og lade, der blev lavet en hestegang til at træk
ke tærskeværket med. I 1925 indsattes petroleums motor og nyt 
tærskeværk samt ny kværn. Elektrisk lys installeredes i 1928 
og kraft i 1942. I årenes løb blev såvel jorden som maskiner
ne forbedret i takt med udviklingen, ligesom der blev en stør
re og bedre besætning. I 1963 afstod Agnus Christian Sørensen 
til svigersønnen Aage Overgaard Andersen. I 1964 flyttede 
han til Rydals Hvilehjem i Rødkjærsbro.

II.G.1.

METHA LAURINE SØRENSEN er født d. 11. marts 1922 i Vindum. 
Hun blev gift d. 12. januar 1963 i Sjørslev Kirke med
AAGE OVERGAARD ANDERSEN, der er født d. 7. august 1923 i Få
rup, vindum Sogn, som søn af husmand Kristian Andersen og hu
stru Petrine Andrea Laustsen, 
Fårup, 88 4o Rødkjærsbro.
Bosat: Elsborgvej 31, Sjørslev, 

862o Kjellerup.
Metha Laurine Sørensen gik i sko
le i Sjørslev, sommeren 1938 var 
hun elev på Levring Efterskole. 
Hun har været beskæftiget ved 
husgerning og haft plads på hjem
egnen, senere var hun 1 år på ho
tel Hafnia i Kolding, 2 år på 
Missionshotellet i Viborg. Hun 
har desuden haft plads hos gart
ner Nielsen, Bellis, Kjellerup 
og gartner Aage Sørensen , Viborg, i 1| år. Hun var nu hjemme



for at passe hus for faderen og gik samtidig ud og hjalp med 
servering, til ægteparret overtog ejendommen i 196}.
Aage Overgaard Andersen gik i skole i Fårup og var derefter 
beskæftiget ved landbruget på hjemegnen, til han 1945-1946 
blev elev på Lyngby Landbrugsskole, hvor han uddannedes til 
kontrolassistent. Efter endt uddannelse havde han i 1 år an
sættelse som kontrolassistent i Fjærsted ved Ribe, derefter 
1 år i Hvorslev, senere i Ølgod, Hee og Velling ved Ringkø
bing til 1954. Han var nu hjemme for at hjælpe forældrene at 
drive ejendommen til 196}, da han overtog svigerfaderens gård, 
der var på 17 tdr. land. Stuehuset er i årenes løb blevet re
staureret, i 1965 byggedes nyt maskinhus og roehus. Ejendom
men drives som almindelig landbrug med køer og svin.

II.G.l.a.
VITA OVERGAARD ANDERSEN er født d. 24. december 1962 i Kjel- 
lerup.
Hun er gymnasieelev.

II.G.l.b.
INGA OVERGAARD ANDERSEN er født d. 3. februar 1964 i Kjellerup.

II.G.l.c.
ANNI OVERGAARD ANDERSEN er født d. 23- oktober 1966 i Kjel
lerup .

II.G.2.
EJNER HENRY SØRENSEN er født d. 6. maj 1926 i Sjørslev.
Han blev gift d. 2o. december 1955 i Højbjerg Kirke med
EDITH HOLMGAARD EBBESEN. der er født d. 11. februar 1929 i 
Højbjerg som datter af gårdejer Karl Ejner Ebbesen og hu
stru Jensine Kirstine Vistisen Holmgaard.
Bosat: Astruplund, Gammel Dalsgårdvej 12, 862o Kjellerup



Ejner Henry Sørensen gik i skole i Sjørslev. Han har altid 
været ved landbruget og har haft plads forskellige steder, 
bl.a. i Sjørslev, Levring og Højbjerg. Den 11. december 1955 
overtog han Astruplund, der er på 2o tdr. land. I årenes løb 
er stalden udvidet med den gamle lade, samtidig byggedes yder
ligere et stykke til, i 1969 opførtes ny lade. Stuehuset blev 
restaureret med en ny ydermur mod syd og nord i 1974. Ejen
dommen drives med køer og svin, der er i dag ca. 15 køer og 
25 ungkreaturer samt ca. 4o svin.
Edith Holmgaard Ebbesen gik i skole i Højbjerg. 1946-1947 var 
hun elev på Jebjerg Ungdomsskole og sommeren 1949 på Uldum 
Højskole. Hun har været beskæftiget som husassistent og har 
haft plads forskellige steder, bl.a. i Skærup ved Vejle, på 
Kolding-egnen, ved Højslev og i Højbjerg.

II.G.2.a.

HENNING SØRENSEN er født d. 9. juli 1957 i Astrup, Hinge Sogn. 
Bosat: Maj vej 26, Hasle, 821o Århus V.
Henning Sørensen begyndte skolegangen i Nørskovlund, tog 1. 
og 2. real i Kjellerup og studentereksamen fra Viborg Kate
dralskole i 1976. Han studerer nu økonomi ved Århus Universi
tet .

II.G.2.b.

GRETHE SØRENSEN er født d. 25. september 1959 i Astrup, Hinge 
Sogn.
Bosat: Marstrandsgade 27, 8000 Århus C.
Grethe Sørensen begyndte skolegangen i Nørskovlund, tog 1. og 
2. real i Kjellerup og blev 1978 student fra Viborg Amtsgym
nasium. Hun læser statskunskab ved Århus Universitet.

II.G.2.c.

ERIK SØRENSEN er født d. 1J. september 1962 i Astrup, Hinge 
Sogn.



Bosat: Astruplund, Gammel Dalsgårdvej 12, 862o Kjellerup. 
Erik Sørensen begyndte skolegangen i Nørskovlund og tog 8., 
9. og lo. klasse i Kjellerup. Han har siden 1. august 1979 
været beskæftiget ved landbruget hos gårdejer Jørgen Jocum- 
sen, Resdal, kun afbrudt af 3 måneders grundskole-ophold 
på Asmildkloster Landbrugsskole.

II.G.3.

MARIE KIRSTINE SØRENSEN er født d. 8. april 1928 i Sjørslev. 
Hun blev gift d. 17. november 1951 i Sjørslev Kirke med 
JENS HANSEN, der er født d. 2. marts 1916 i GI. Asmild, Asmild 
Sogn, som søn af gårdejer Søren Hansen og hustru Kirsten Di
nesen, GI. Asmild, 88oo Viborg.
Bosat: Randersvej 71, 88oo Viborg.
Marie Kirstine Sørensen gik i skole i Sjørslev. Hun har altid 
været beskæftiget ved husgerning og har haft plads hos gårdejer 
Søren Danielsen, Levring, gårdejer Jens Andersen, Levring, 
gårdejer Julius Krogh, Loldrup, gårdejer Simon Lauritsen og 
på Viborg Vestermark. Foruden at passe hjemmet deltager hun 
ude, hun hjælper til med alt.
Jens Hansen gik i skole i Overlund, 194o-1941 var han elev 
på Asmildkloster Landbrugsskole. Han har altid været beskæf
tiget ved landbruget og kom ud at tjene som 18-årig. Den før
ste sommer var han ved naboen, derefter hos gårdejer Carl 
Karlsen, Meldgård, Fiskbæk 1 år, hvorefter han var hjemme til 
1938, da han fik plads på Houlkjærgård ved Viborg, hvor han 
var i 2 år. I tiden efter landbrugsskoleopholdet var han hjem
me for at hjælpe forældrene med driften. Han var forpagter af 
gården fra 1. januar 1952 til 1. januar 1958, da han selv over
tog den. Gården, der er på ca. 32 tdr. land, blev bygget i 1931. 
I 1948 tilkøbtes 8^ td. land hede fra naboejendommen, som Jens 
Hansen har været med til at opdyrke. Siden 1952 er indsat nye, 
moderne maskiner, hestestalden er lavet om til kostald, lige
som der er foretaget flere forskellige forbedringer, således 
opførtes nyt stuehus i 1965. Gården drives med køer og svin. 
Den 1. april 1979 solgtes 22 tdr. land samt udbygningerne til 
Viborg Kommune, men Jens Hansen har lejet jorden og driver 
stadig gården.

II.G.3.a.

TOVE HANSEN er født d. 21. september 1952 i GI. Asmild, Asmild 
Sogn.
Og
JENS JØRN HARBO, der er født d. 5. juni 1945 i Havndal, Udby
neder Sogn, som søn af gårdejer Niels Harbo og hustru Ellen 
Katrine Nielsen, 897o Havndal.
Bosat: Jydestien 11, 897o Havndal.
Tove Hansen gik i skole i Overlund og var derefter beskæftig
et som husassistent. Hun havde plads på Houlkjærgård ved Viborg 
i Romlund samt på Ibsgården i Viborg til 1972, hvorefter hun 



uddannedes som sygehjælper på Viborg Amtssygehus. Efter endt 
uddannelse arbejdede hun på Plejehjemmet i Søren Møllersgade 
i Randers til 1977. Hun har siden 1. marts 1980 været ansat 
på plejehjemmet Åbakken, 0. Tørslev.
Jens Jørn Harbo gik i skole i Havndal og var derefter beskæf
tiget ved landbruget. Han har været hjemme samt haft plads på 
hjemegnen og ved Slagelse. 1965-1966 aftjente han sin værne
pligt ved Sjællandske Livregiment, hvorefter han var på Cypern 
5 år. Den 1. maj 1975 overtog han fødehjemmet, der er på 47 
tdr. land. I 1977 byggedes ny kostald med plads til 44 køer 
pluds opdræt.

II.G.3.a.l)

SØREN HARBO er født d. 19. oktober 1974 i Havndal, Udbyneder 
Sogn.

II.G.3.a.2)

ANNE-METTE HARBO er født d. lo. september 1976 i Havndal, Ud
byneder Sogn.

II.G.3.b.

SØREN HANSEN er født d. 16. september 1954 i Asmild.
Bosat: Klokkedalen 4, 6I00 Haderslev.
Søren Hansen gik i skole i Overlund og sluttede skolegangen 
med realeksamen i 1971. Fra 1. november 1971 til 1. september 
1980 var han beskæftiget i Flyvevåbnet, han begyndte som kon
stabel og sluttede som oversergent.
I september 1980 begyndte han at læse på Landbohøjskolen i Kø
benhavn, hvor han læser til agronom.



Søren Hansen

II.G.3.c.

ASTA HANSEN er født d. 13. marts 1957 i GI. Asmild, Asmild 
Sogn.
Og
FREDERIK JØRGENSEN, der er født d. 21. august 1931 i Sønder
borg som søn af fyrbøder Rasmus Jørgensen og hustru Marie 
Clausen Roager, 64oo Sønderborg.
Bosat: Rådyrhøjen 8, 8800 Viborg.
Asta Hansen gik i skole i Viborg og sluttede skolegangen med 
udvidet teknisk forberedelseseksamen. Hun er EFG-køkkenas- 
sistent og læser til H.F.-eksamen i engelsk, matematik og 
biologi.
Frederik Jørgensen gik i skole i Sønderborg og uddannedes der
efter til elektromekaniker, derefter radiotelegrafist og ra
diomekaniker. I 1957 dimitterede han som ingeniør fra Århus 
Teknikum, hvorefter han var beskæftiget ved Post & Telegraf
væsenet. Han er nu lærer ved Viborg Amts Voksenundervisning.

II.G.3.c.1)

MAIBRITT VESTERGAARD CHRISTENSEN er født d. 6. november 1974 
i Viborg.

II.G.3.C.2)

SANNIE HANSEN er født d. 19- juni 1979 i Viborg.

II.G.3.d.

DINES HANSEN er født d. 14. december 1959 i GI. Asmild, Asmild 
Sogn, og døde d. 19. november 1968 samme sted.

II.G,3.e.

ELSE HANSEN er født d. 15. oktober 196I i GI. Asmild, Asmild 
Sogn.



Bosat: Randersvej 71, 8800 Viborg.
Else Hansen gik i skole i Overlund og tog derefter 1-årig 
handelseksamen, hvorefter hun i 3 måneder var i en kibbutz i 
Israel. Hun er nu beskæftiget på Nortex, Viborg.

III.

ANE JOHANNE SØRENSEN er født d. 13. september 185o i Fårup, 
Vindum Sogn, og døde d. 5. august 1854 samme sted.
Hun blev døbt d. 24. november I850, faddere var: pige Karen 
Marie Olesdatter, husmandskone Ane Marie Christensdatter, 
gårdmændene Frederik Pedersen og Peder Nielsen, alle af Få
rup, og ungkarl Jens Laursen af Almind.



IV.

ANE JOHANNE SØRENSEN er født d. 29. marts 1856 i Fårup Over
gård, Vindum Sogn, og døde d. 4. august 1929 i Vindum.
Hun blev døbt d. 12. maj
1856, faddere var: gård
mand Ole Sørensen Duelunds 
kone, pigen Birgitte And
ersen, gårdmand Peder 
Nielsen Knudsen, husmand 
Jørgen Christensen, Vin
dum og ungkarl Niels Peder 
Andersen, alle af Fårup. 
Ane Johanne Sørensen blev 
gift d. 11. maj I883 i 
Vindum Kirke med 
NIELS NIELSEN, der er fø
dt d. 7. juni 1849 i Vin
dum som søn af skolelæ
rer Niels Nielsen og hus
tru Kirsten Nielsdatter, 
og døde d. 13. oktober 1928 i Vindum. Forlovere ved bryllup
pet var: Lars P. Bach og Niels Sørensen Overgaard.
Niels Nielsen blev døbt d. 5. august 1849, faddere var: pigen 
Gertrud Cathrine Faarup, gårdmænd Niels Thomasen (Birk), Jens 
Pedersen (Duelund), Laurs Andersen (Lihne), og husmand Anders 
Sørensen (Skole), alle af Vindum.

IV.A.

JOHANNE SUSANNE NIELSEN er født d. 21. maj 1888 i Vindum, og 
døde d. 6. januar 1976 i Rødkjærsbro.
Hun blev gift d. 16.
januar 1924 i Vindum Kir
ke med
KRESTEN LAUSTSEN, der er 
født d. 21. juni 1853 i 
Grensten og døde d. 13- 
januar 1935 i Fårup, Vin
dum Sogn.
Johanne Susanne Nielsen 
gik i skole i Vindum. Hun 
kom ud at tjene, da hun 
var 13 år, og havde plads 
forskellige steder på Vi- 
borg-Bj erringbro-egnen. 
Hun blev husbestyrerinde 
for Kresten Laustsen, 
efter 7 års forløb blev 
de gift. Efter 11 års ægteskab døde Kresten Laustsen, Johanne 
Susanne Nielsen drev derefter selv gården i Fårup i 2 år, hvor
efter hun solgte den og fik plads som husbestyrerinde hos fhv. 



gårdejer Laust Larsen, Fårup. Efter hans død boede hun hos 
datteren og svigersønnen i 2 år, hvorefter hun flyttede til 
Rødkjærsbro og boede her, til hun kom på Rydals Hvilehjem 
samme sted.
Kresten Laustsen gik i skole i Grensten og var derefter be
skæftiget ved landbruget, senere købte han en gård på 2o tdr. 
land i Fårup, Vindum Sogn.

IV.A.l.

ANNA MARIE LAUSTSEN er født d. 3. april 1924 i Fårup, Vindum 
Sogn.
Hun blev gift d. 5. december 1947 i Sjørslev Kirke med
JENS THISTED, der er født d. 18. april 1924 i Sjørslev som 
søn af gårdejer Kristian Thisted og hustru Alma Thorsen. 
Bosat: Galgebakkevej 24, Vandet, 862o Kjellerup.
Anna Marie Laustsen gik i skole i Fårup og var derefter be
skæftiget ved husgerning. Hun har bl.a. haft plads hos vogn
mand Hansen, Rødkjærsbro, gdr. P. Tind, Brandstrup og gdr. 
Pauli Christensen, Hadsten. Fra 1. november 1942 til 1. juli 
1944 var hun elev i Signe Nielsens Hjemmebageri i Randers, 
derefter enepige på Demstrupgård i 2 år, hvorefter hun var 
hos Karl Bødiker, Tange og senere på Højbjerg Kro til 1. de
cember 1947.
Jens Thisted gik i skole i Sjørslev og var efter endt skole
gang beskæftiget ved landbruget. Han har bl.a. haft plads 
hos gdr. Marius Vestergaard, Vandet. Fra 2o. november 1945 til 
12. oktober 1946 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i 
København. Den 1. november 1947 overtog han ejendommen i Van
det, den er på 25 tdr. land. Ved siden af at drive ejendommen 
har han en stor forretning som handelsmand med svin og krea
turer. Han har fra sine unge dage altid haft lyst til handel 
og begyndte som dreng med kaniner, duer m.m.

IV.A.l.a.

KRISTIAN THISTED er født d. 29. oktober 195o i Sjørslev. 
Bosat: Brorsonsvej 37, 8850 Bjerringbro.
Kristian Thisted blev efter endt skolegang kontoruddannet på 
Bjerringbro Slagteri. Han har siden 1. juli 1976 været ansat 
som specialarbejder på Grundfos, Bjerringbro.

IV.A.1.b .

JACOB THISTED er født d. 9. januar 1954 i Sjørslev.
Han blev gift d. 25. marts 1978 i Tvilum med
ANNE GRETHE BECH THØGERSEN, der er født d. 19. maj 1955 i 
Truust, Tvilum Sogn, som datter af gårdejer Svend Bech Thø- 
gersen og hustru Bodil Magnusen, Truust, Fårvang.
Bosat: Silkefyrren 17, 862o Kjellerup.
Jacob Thisted blev efter endt skolegang uddannet som smed i 
Sjørslev. Han arbejder nu på Kjellerup Vægt- og Maskinfabrik.



Anne Grethe Bech Thøgersen blev efter endt skolegang uddannet 
på kontor i Fårvang. Hun er nu kontorassistent på Kjellerup 
Tømmerhandel.

IV.A.l.b.l)

ALLAN THISTED er født d. 4. januar 1979 i Kjellerup.

IV.A.l.c.

KARIN THISTED er født d. 12. februar 1959 i Sjørslev. 
Bosat: Galgebakkevej 24, Vandet, 862o Kjellerup.’ 
Karin Thisted er sygeplejerske.

IV.B.

NIELSINE NIELSEN er født d. 2. august 1889 i Vindum, Vindum 
Sogn, og døde d. 1. april 1969 i Rødkjærsbro.
Hun blev gift d. 27. no
vember 1925 i Vindum Kir
ke med
CARL CHRISTIAN HEDEGAARD, 
der er født d. 25. febru
ar 1882 i Brandstrup, Vin
dum Sogn, som søn af Carl 
Hedegaard og hustru Niel
sine Jensen, og døde d. 
24. januar 1969 i Rød
kjærsbro .
Nielsine Nielsen gik i 
skole i Vindum og var der
efter beskæftiget ved 
husgerning. Hun har bl.a. 
haft plads som kokkepige 
på Vindum Overgård, som husbestyrerinde for gdr. P. Bach, Få
rup, som køkkenelev på Madsens Hotel, Bjerringbro, samt som 
husbestyrerinde for gdr. Jens Iversen, Vindum.
Carl Christian Hedegaard gik i skole i Brandstrup. Han kom ud 
at tjene, da han var 12 år og havde først plads i Rind, der
efter i Gullev. I 1896-1900 udlærtes han som skrædder hos 
skræddermester Carl Jensen, Gullev, hvorefter han havde for
skellige pladser, bl.a. i Farsø, Løgten og Vejen. Den 15. 
januar 1923 overtog han en ejendom på 3o tdr. land i Fårup, 
denne drev han til august 1933, da den blev solgt til Hans 
Hansen, Fårup. I 1933 byggede han hus i Vindum, hvorfra han 
drev skræddermesterforretning til 1967, da ægteparret flyt
tede til Rydals Plejehjem, Rødkjærsbro.

IV.B.l.

NIELS STEFAN HEDEGAARD er født d. 1. april 1927 i Fårup, Vin
dum Sogn.



Han blev gift d. 4. december 1952 i Vindum Kirke med 
INGRID JENSEN, der er født d. 23- november 1931 i Vindum som 
datter af gårdejer Orla Karl Adolf Nielsen Jensen og hustru 
Sørgine Pedersen.
Bosat: Husbondvej 9, Tange, 885o Bjerringbro.
Niels Stefan Hedegaard gik i skole i Vindum og var derefter be
skæftiget ved landbruget til 1944, hvorefter han uddannedes på 
Bjerringbro Motorcompagni. Efter endt uddannelse d. 1. november 
1948 var han det følgende år elev på Ollerup Håndværkerskole, 
hvorefter han igen var på Bjerringbro Motorcompagni § år. Han 
aftjente sin værnepligt ved Telegraftropperne i Århus fra 11. 
november 1949 til 21. oktober 195o. Efter hjemsendelsen ar
bejdede han atter ved Bjerringbro Motorcompagni til 3o. april 
1956« Den 1. maj samme år begyndte han egen virksomhed i Tange, 
som han stadig driver.
Ingrid Jensen gik i skole i Vindum, hvorefter hun var hjemme 
til november 1947- Hun har haft plads som husassistent for
skellige steder, bl.a. i Vindum og Bjerringbro. Sommeren 195o 
var hun elev på Luthers Missionshøjskole, derefter var hun 
hjemme til foråret 1951» hvorefter hun havde plads hos slagter
mester Johs. Pedersen og senere på K.F.U.M. i Bjerringbro.

IV.B.l.a.

HERLUF HEDEGAARD er født d. 16. september 1954 i Tange. 
Han blev gift d. 27. september 1980 i Grønbæk Kirke med 
MARGIT VALBJØRN, der er født d. 2. februar 1957 i Grønbæk 
som datter af gårdejer Egon Valbjørn og hustru Inger Nielsen, 
Grønbæk.
Bosat: Bjerringhede 6 A, Bjerring, 8850 Bjerringbro.
Herluf Hedegaard blev efter endt skolegang udlært som tømrer 
i Vindum. Han aftjente sin værnepligt ved Ingeniørtropperne i 
Randers. Han er nu beskæftiget som tømrer.
Margit Valbjørn var efter endt skolegang beskæftiget som hus
assistent 1 år, derefter landbrugsmedhjælper hjemme 1 år. Hun 
har siden 1976 haft ansættelse på Grundfos, Bjerringbro.

IV.B.l.a.l)

CHRISTINA VALBJØRN HEDEGAARD er født d. 27. september 1981 i 
Bj erring.

IV.B.l.b.

BRITTA HEDEGAARD er født d, 19. september 1959 i Tange. 
Bosat: Husbondvej 9, Tange, 8850 Bjerringbro.
Britta Hedegaard begyndte skolegangen i Højbjerg og tog 1976 
realeksamen i Rødkjærsbro, hvorefter hun var medhjælper i et 
caffeterie i Viborg, senere medhjælper i børnehaver i Rødkjærs
bro, Hald, Ans samt på Hinge Plejehjem. Hun er nu elev på Ple- 
jehjemassistentskolen i Brande.



IV.B.l.c.

FLEMMING HEDEGAARD er født d. 21. februar 1969 i Tange.
IV.C.

KIRSTINE NIELSEN er født d. 18. 
d. 22. april 1927 samme sted.

april 1891 i Vindum, og døde
Hun blev gift d. 25. 
juni 1920 i Vindum Kirke 
med
KRISTEN LAURSEN, der er 
født d. 1. februar 1893 
i Demstrup, Sjørslev So
gn, som søn af Karl Johan 
Laursen og hustru Ane Ka
thrine Sørensen, og han 
døde d. 4. februar I968. 
Kirstine Nielsen gik i 
skole i Vindum. Kort ef
ter konfirmationen fik 
hun plads hos gårdejer
Karl Rasmussen, Vindum, 
hun har desuden i 4 år 
været stuepige på Vindum Overgård, senere havde hun plads hos 
herreekviperingshandler Jakob Nielsen, Bjerringbro samt hos en 
sagfører. Hun har ellers været hjemme hos forældrene.
Kristen Laursen gik i skole i Demstrup og var derefter beskæf
tiget ved landbruget til 192o. Han havde plads forskellige ste
der, hovedsagelig i Demstrup og Vindum. 192o-1924 udlærtes han 
som murer hos murermester Mads Madsen, Tange. Den 2o. september 
1923 overtog han hustruens fødehjem, der var på 8 tdr. land.
Samtidig med at passe ejendommen, arbejdede han som murersvend 
til 1927. Den 1. marts 1927 begyndte han egen forretning som 
murermester, samtidig drev han stadig ejendommen.
Efter Kirstine Nielsens død giftede Kristen Laursen sig anden 
gang d. 5- december 1929 i Vindum Kirke med
ELMINE KIRSTINE KNUDSEN, der er født d. 21. december 19o2 i 
Vindum som datter af Andreas Knudsen og hustru Karoline Hansen. 
Elmine Kirstine Knudsen gik i skole i Vindum og var derefter 
beskæftiget ved husgerning. Hun har haft plads hos Jens Madsen, 
Fårup, ved Karl Vestergaard, Vindum, hos vognmand Otto Larsen, 
Skjern samt i Randers.
Kristen Laursen og Elmine Kirstine Knudsen har børnene: 
Gerda Laursen, født d. 9. juni 1931 i Vindum.
Johannes Laursen, født d. 6. september 1933 i Vindum.
Vita Laursen, født d. 27. november 1935 i Vindum.
Grethe Laursen, født d. 17. november 1936 i Vindum.
Svend Aage Laursen, født d. 19. november 1938 i Vindum.
Henry Laursen, født d. 2o. marts 194o i Vindum.
Ejnar Laursen, født d. 27. maj 1941 i Vindum.
Anna Laursen, født d. 27. maj 1941 i Vindum.



Poul Erik Laursen, født d. lo. juni 1943 i Vindum.
Karl Johan Laursen, født d. 6. december 19^^ i Vindum.

IV.C.1.
ESTER MARIE LAURSEN er født d. 12. juni 1921 i Vindum. 
Hun blev gift d. 3. november 1942 
Vindum Kirke med
MARTIN VESTERGAARD, der er født 
d. 14. juni 1916 i Vindum som 
søn af Karl Vestergaard og hus
tru Jørgine Andersen, og døde d. 
17. februar 1967 i Vindum.
Ester Marie Laursen blev der
efter gift igen d. 4. august 
1972 i Vindum Kirke med 
OVE DAM, der er født d. 11. de
cember 1912 i Øster Lars som 
søn af Jens Dam og hustru.
Bosat: Torneværksvej loo, 37oo 
Rønne.
Ester Marie Laursen gik i skole i Vindum. Sommeren 1936 havde 
hun plads hos gårdejer Viggo Bach, Fårup, derefter hos gård
ejer Villiam Bach, Vindum, gårdejer Jens Kirkegaard, Vindum, 
Karl Bødiker, Tange og hos pastor Paludan, Hjermind. Sommeren 
1941 var hun elev på Luthers Missionshøjskole i Hillerød, den 
følgende vinter var hun hjemme. Sommeren 1942 havde hun plads 
hos maskinfabrikant Svendsen, Bjerringbro.
Martin Vestergaard gik i skole i Vindum og var derefter beskæf
tiget ved landbruget hjemme til november 1933. Han havde nu 
plads hos søsteren og svogeren i Lille Mølle 1 år, hos gård
ejer Chr. Pedersen, Tange 1 år, hvorefter han var hjemme, til 
han d. 2o. januar 1937 indkaldtes til militærtjeneste ved In
fanteriet i Fredericia. Efter hjemsendelsen d. 8. august 1937 
havde han plads hos gårdejer Niels Mikkelsen, Mammen og hos 
gårdejer fru Lihn, Vindum. Den 1. oktober 1942 overtog han en 
ejendom på 3o tdr. land i Vindum.
Ove Dam er gårdejer.

IV.C.l.a.

INGRID VESTERGAARD er født d. 2. august 1944 i Vindum.
Hun blev gift d. 22. september 1967 i Vindum Kirke med
CARL OLUF BAK, der er født d. 5. september 1943 i Lille Møl
le, Vindum Sogn, som søn af gårdejer William Bak og hustru 
Inger Marie Vestergaard, Lille Mølle, Lillemøllevej 8, 8850 
Bj erringbro.
Bosat: Lille Mølle, Lillemøllevej 8, 8850 Bjerringbro.
Ingrid Vestergaard gik i skole i Vindum, hvorefter hun uddan
nedes som kontorassistent. Hun er nu deltidsbeskæftiget.
Carl Oluf Bak gik i skole i Vindum og var derefter beskæftiget 
ved landbruget. Han har været elev på Asmildkloster Landbrugs- 



skole. I 1971 overtog han fødegården.

IV.C.l.a.l)

MARTIN BAK er født d. 13. oktober 1971 i Lille Mølle. Vindum 
Sogn.

IV.C.l.a.2)

TINA BAK er født d. 9- april 1974 i Lille Mølle, Vindum Sogn.

IV.C.l.a.3)

ANETTE BAK er født d. 5. november 1979 i Lille Mølle, Vindum 
Sogn.

IV.C.l.b.

KARL ERIK VESTERGAARD er født d. 15. juni 1946 i Vindum. 
Han blev gift d. 5^ august 1972 i Vindum Kirke med 
KARNA KIRKEGAARD, der er født d. 16. marts 1952 i Fårup, Vindum 
Sogn, som datter af gårdejer Alfred Kirkegaard og hustru Jenny 
Andrea Mikkelsen, Fårup, 884o Rødkjærsbro.
Bosat: Bjerrevej 116, 8850 Bjerringbro.
Karl Erik Vestergaard gik i skole i Vindum og var derefter be
skæftiget ved landbruget på hjemegnen, til han indkaldtes til 
militærtjeneste ved Nørrejyske Artilleriregiment i Århus 1966- 
1967. Efter hjemsendelsen var han hjemme for at passe gården 
for moderen. 1968-I969 var han elev på Asmildkloster Landbrugs
skole, hvorefter han atter var hjemme for at passe gården, til 
han selv overtog den d. 1. maj 1972. Gården er på 3o tdr. land. 
I 197o byggedes en farestald til 5o søer, i 1972 nyt maskinhus, 
i 1973, 1974 og 1977 restauredes stuehuset. I 1974 byggedes ny 
farestald til yderligere 5o søer og i 1975 kornsilo. I 1977 blev 
der bygget en stald til smågrise og en til goldsøer. I 1980 
byggedes en fedestald, nyt maskinhus samt gyldetank. Gårdens 
besætning er nu på ca. 2oo søer, på årsbasis opfedes ca. 3ooo 
svin.
Karna Kirkegaard begyndte skolegangen i Fårup og sluttede med 
realeksamen i Rødkjærsbro i 1969. Hun blev nu elev på teknisk 
skole i Viborg og var færdiguddannet teknisk tegner i 1971, 
hvorefter hun havde beskæftigelse som sådan ved fa. Bendixen 
Neon, Finderup, til d. 1. november 1972.

IV.C.l.b.l)

HENRIK VESTERGAARD er født d. 12. september 1975 i Vindum.

IV.C.l.b.2)

LISA VESTERGAARD er født d. 21. december 1977 i Vindum.



IV.C.1.b.3)

VITA VESTERGAARD er født d. 8. juni 1979 i Vindum.

IV.C.1.c.

KIRSTEN VESTERGAARD er født d. 15. oktober 1949 i Vindum. 
Bosat: Platanvej 53, 523o Odense M.
Kirsten Vestergaard begyndte skolegangen i Vindum og tog 1966 
realeksamen i Rødkjærsbro, hvorefter hun uddannedes som syge
plejerske på Viborg Amtssygehus. Efter endt uddannelse var 
hun 1972-1973 i 9 måneder elev på Den rejsende Højskole på 
Fanø og Tvind. Hun er nu sygeplejerske på plejehjemmet Egmont 
i Odense.

IV.C.l.d.

VILLY VESTERGAARD er født d. 29. oktober 1952 i Vindum. 
Bosat: Læsøgade 33, 6000 Kolding.
Villy Vestergaard begyndte skolegangen i Vindum, fortsatte i 
Rødkjærsbro og tog 1972 studentereksamen fra Viborg Katedral
skole. De følgende 2 år var han elev på Den rejsende Højskole 
og var bl. a. med den i Indien, ligesom han var i Israel. 
1975-1979 læste han samfundsfag ved Ålborg Universitetscenter. 
I 1979 blev han optaget på Journalisthøjskolen og er nu i 
praktik ved Kolding Folkeblad.

IV.C.l.e.

NINNA VESTERGAARD er født d. lo. januar 1956 i Vindum.
Hun blev gift d. 6. juli I980 i Vindum med
KNUD ERIK BRAUNER, der er født d. 3. april 1956 i Kjellerup, 
Hørup Sogn, som søn af Magnus Brauner og hustru Kirstine Chri
stensen, Vinderslev, 862o Kjellerup.
Bosat: Rørholmsgade 12, kælderen, 1352 København K.
Ninna Vestergaard gik i Rødkjærsbro Centralskole og tog 1975 
studentereksamen i Rønne. Hun er nu elev på N.Zahles Semina
rium, København, hvorfra hun forventer at dimittere i 1982. 
Knud Erik Braiier tog 1973 realeksamen i Kjellerup, 1976 stu
dentereksamen fra Viborg Katedralskole. Han studerer nu theo- 
logi ved Københavns Universitet.

IV.C.2.

ALFRED LAURSEN er født d. 24. marts 1923 i Vindum.
Han blev gift d. 19. marts 1957 i Skjern Kirke med
ELSE LODAHL, der er født d. 5- marts 1927 i Marup, Skjern Sogn, 
som datter af gdr. Peder Lodahl og hustru Mariane Søndergaard 
Andersen.
Bosat: Tarmvej lo4, Vostrup, 6880 Tarm.
Alfred Laursen gik i skole i Vindum og var derefter beskæfti
get ved landbruget. Han har haft plads hos gdr. Viggo Bach, 
Fårup, gdr. Søren Bødiker, gdr. Martin Christensen, Vindum



Skovmark, gdr. Chr. Pedersen, 
Tange, gdr. Jens Bæk, Vindum 
Skivgaard og gdr. Viggo Bach, 
Fårup. 1946-1947 var han elev 
på Haslev Landbrugsskole, hvor
efter han havde plads hos enke
fru Emma Jepsen, Tarm, gdr. Chr. 
Troelsen, Hemmet samt gdr. Jens 
Smedegaard, Skjern. Den 4. fe
bruar 1957 overtog han Nygaard, 
der er på 38 tdr. land. I 1966 
foretoges en omfordeling af jor
den, arealet blev da udvidet 
med ca. 4 tdr. land, men jorden var af en bedre bonitet, idet 
det var opdyrket jord. I 1980 tilkøbtes yderligere 16. tdr. 
land, så gården nu er på 58 tdr. land. I 1972 sattes køerne 
ud, der byggedes ny svinestald til 15o fedesvin, kostalden 
blev lavet om til sostald med plads til 27 søer. Endvidere 
er der bygget kornsilo. Jorden drives med korn. 1965-1980 
var Alfred Laursen medlem af menighedsrådet.
Else Lodahl gik i skole i Marup. Sommeren 1947 var hun elev 
på Luthers Missions Højskole og foråret 195o på Husassisten
ternes Fagskole. Hun har været husassistent hjemme samt haft 
plads hos gdr. Chr. Pedersen, Skjern og gdr. Viggo Råbjerg, 
Skjern. Vinteren 1946-1947 var hun på Skjern Missionshotel, 
1947-1948 var hun stuepige på Luthermissionens Højskole. Vin
teren 1948-1949 var hun hjemme, hvorefter hun havde plads hos 
arkitekt J. Utzon, København. Senere var hun kokkepige på 
K.F.U.M. i Herning, husbestyrerinde for broderen Chr. Lodahl, 
Borris, kokkepige på Blåkilde Ungdomsskole og endelig husbe
styrerinde for broderen.

IV.C.2.a.
PEDER LODAHL LAURSEN er født d. 3. april 1958 i Vostrup, 
Lønborg Sogn.
Han begyndte skolegangen i Vostrup og tog 1975 realeksamen 
fra Tarm Kommuneskole, derefter etårig handelseksamen fra 
Skjern Handelsskole. 1976-1979 udlærtes han som tømrer hos 



tømrermester Hans Juhl Mikkelsen, Skjern. 1980-198I aftjente 
han sin værnepligt ved Bornholms Værn og i Jægerspris. 1981 
var han elev på Luthers Missions Højskole, Hillerød.

IV.C.2.b.
KRISTIAN LAURSEN er født d. 28. januar 1961 i Vostrup, Løn
borg Sogn.
Han gik i skole i Herning, 1977-1978 tog han 8. klasse på 
Svankjær Ungdomsskole, 9. og lo. klasse tog han fra Luthers 
Missions Efterskole i Tarm og er nu beskæftiget ved landbru
get hjemme.

IV.C.2.c.
MARIANNE LODAHL LAURSEN er født d. 2o. december 196? i Vo
strup, Lønborg Sogn.
Hun gik i skole i Lønborg, tog 8. klasse fra Tarm Kommunesko
le, 9. og lo. klasse fra Sædding Efterskole. Hun er nu gymna
sieelev på Vestjysk Gymnasium i Tarm.

IV.C.3.
NIELS LAURSEN er født d.7. juni 1925 i Vindum.
Bosat: Tingagervej 2, Hanning, 6900 Skjern.
Niels Laursen gik i skole i Vindum. Straks efter 
nen fik han plads ved landbruget. Han har bl. a.

konfirmatio- 
haft plads

ved gdr. Viggo Bach, Vindum, gdr. Karl Vestergaard, Vindum, 
gdr. Karl Jensen, Vindum, gdr. Viliam Bak, Vindum, gdr. Mar
tin K. Hansen, Vindum, gdr. Jens Iversen, Vindum, gdr. Karl 
Vestergaard, Vindum og gdr. Karl Hansen, Vindum. Fra 11. maj 
1947 til 22. april 1948 aftjente han sin værnepligt ved In
fanteriet i Viborg. Efter hjemsendelsen havde han plads hos 
gdr. Viggo Bach, Vindum, derefter hos gdr. Milter Miltersen, 
Hanning, gdr. Poul Lodahl, Faster, gdr. Jens Peder Ostesen, 
Skjern og endelig hos gdr. Sigurd Miltersen, Skjern. 
Fra d. 1. november 1957 til 1961 var han 
ansat på Skjern Andelsmølle, derefter 
på tømmerhandelen i Skjern, hvor han var 
til 1978, da han måtte holde op på grund 
af sygdom. Han har siden sommeren 1980 
været beskæftiget på det beskyttede værk
sted i Skjern.

IV.C.4.

KRISTIAN LAURSEN er født d.22. april 1927 i Vindum. 



Han blev gift d. 21. september 1957 i Houe Kirke med 
ESTER HENRIKSEN, der er født d. 13. maj 1935 i Houe som dat
ter af Peder Damgaard Henriksen og hustru Kirsten Agerbo. 
Bosat: Fårup, 88^0 Rødkjærsbro.
Kristian Laursen gik i skole i Vindum og var derefter beskæf
tiget ved landbruget. Fra d. 1. november 1942 fik han plads 
i Mammen, hvor han var 1 år, derefter havde han plads hos gdr. 
Fr. Overgaard, Fårup, gdr. fru Johanne Mikkelsen, Bjerring og 
hos gdr. Karl Vestergaard, Vindum. Han aftjente sin værnepligt 
ved Infanteriet i Viborg fra d. 11. november 1948 til d. lo. 
september 1949, hvorefter han havde plads hos gdr. Viggo Bach, 
Fårup. Han fik nu atter plads hos gdr. Karl Vestergaard, 
først som karl og efter Karl Vestergaards død d. 1. februar 
1953 som bestyrer for fru Jørgine Vestergaard til d. 3o. sep
tember 1956. Den 1. oktober samme år overtog han ejendommen, 
der er på 19 tdr. land.
Ester Henriksen gik i skole i Bonnet. Hun kom ud at tjene, da 
hun var 9 år, og havde de følgende somre til konfirmationen 
plads i Bonnet. Efter konfirmationen havde hun forskellige 
pladser i Bonnet og omegn. Sommeren 195^ var hun elev på Lu
thers Missions Højskole i Hillerød, det følgende år havde hun 
plads som køkkenassistent på højskolen. Hun flyttede nu til 
Vindum, hvor hun var hos gdr. fru Jørgine Vestergaard til 
giftermålet.

IV.D.

NIKOLINE KIRSTINE NIELSEN er født d. 2. januar 1895 i Vindum, 
og døde d. lo. juli 1947 på Kjellerup Sygehus.
Hun blev gift d. lo. november 1918 i Vindum Kirke med 
CARL EMIL BØDIKER, der er født d. 19. april 1886 i Vindum 
som søn af Mogens Nielsen Bødiker og hustru Marie Elisabeth
Nielsen, og han døde d. 18. juni 
Nikoline Kirstine Nielsen gik i 
skole i Vindum. Efter giftermå
let hjalp hun sin mand i brugs
foreningen i Tange. Da Gudenå- 
centralens kraftstation blev 
opført, begyndte hun en af- 
holdsrestauration og et pensio
nat. Senere fik de spiritusbe
villing og hotellet blev moder
niseret .
Carl Emil Bødiker gik i skole i 
Vindum. Han uddannedes som mu
rer og arbejdede nogle år ved 
dette fag. Efter at være flyt
tet til Tange, købte han hus her 
og indrettede restauration samtidig med, at han blev uddeler 
i brugsforeningen.



IV.D.l.
EJNER BØDIKER, er født d. 25. april 1923 i Tange, Højbjerg 
Sogn.
Han blev gift d. 6. september 1947 i Bjerringbro Kirke med 
ELLA NIELSEN, der er født d. 3. juni 1926 i Århus som datter 
af Johannes Nielsen og hustru Anna Kristensen.
Bosat: Søvej 3, Tange, 885o Bjerringbro.
Ejner Bødiker gik i skole i Tange og blev efter endt skole
gang uddannet som snedker hos snedkermester Edvard Pedersen, 
Ans. 19^6-1947 var han elev på Haslev Håndværkerskole. Fra d. 
4. maj 1947 til 1980 arbejdede han på Bjerringbro Borde-og 
Møbelfabrik, hvorefter han fik arbejde på Grundfos, Bjerring
bro hvor han stadig er.
Ella Nielsen gik i skole i Sahl. Hun har været beskæftiget 
ved husgerning og haft plads forskellige steder, bl. a. i 
Tange og Vindum samt hos pastor Damgaard, Bjerring.

IV.D.l.a.

MOGENS BØDIKER er født d. 2o. maj 1948 i Tange, Højbjerg Sogn. 
Han blev gift d. 31. maj 1969 i Århus med
HANNE MORTENSEN, der er født d. 2. marts 195o.

IV.D.l.a.l)

JESS BØDIKER er født d. 6. marts 1969 i Århus.

IV.D.l.a.2)

RUNE BØDIKER er født d. 19. marts 1972 i Århus.

IV.D.l.b.

LENA BØDIKER er født d. 3. september 1949 i Tange.
Hun blev gift d, 27. juni 197o i Højbjerg med 
BJARNE MORTENSEN, der er født d. 3. april 1948.

IV.D.l.b.l)

LOTTE MORTENSEN, der er født d. 15. december 197o.

IV.D.l.b.2)

SUNE MORTENSEN er født d. 6. juni 1972.

IV.D.l.c.

HANNE BØDIKER er født d. 29. december 195o i Tange.
Hun blev gift d. 29. januar 1971 i Ålborg med
SVEND ERIK VESTERGAARD, der er født d. 29. august 1946.



IV.D.l.c.l)

TRINE BØDIKER VESTERGAARD er født d. 12. juli 1971.

IV.D.1.c.2 )

METTE BØDIKER VESTERGAARD er født d. 2o.september 1972.



PEDER KRISTIAN SØRENSEN OVERGAARD er født d. 5. marts 1864 i 
Fårup Overgaard, Vindum Sogn, og døde d. 13. oktober 1924 i 
Lihme.
Han blev dødt d. 16. maj 1964, faddere var: Pigen Ane Marie 
Frederiksen, gårdmand Ole Dulunds hustru, gårdmand Peder 
Knudsen, husmand Jørgen C. Vindum og smed Anders C. Mørke 
alle af Fårup.
Peder Kristian Sørensen Overgaard blev gift d. 4. oktober 
1887 i Vindum Kirke med
METTE CHRISTENSEN.
Forlovere var: gårdmand Søren Overgaard i Fårup og Jørgen 
Christensen, smed i Kjølsen, Vorde Sogn.
Mette Christensen blev født d. 4 . december 1858 i Haurdal, 
Frederiks Sogn, som datter af smed Jørgen Christensen og hu
stru Cathrine Laier, og hun døde d. 18. november 1916 i Lih
me .
Hun blev døbt d. 22. april 1859, faddere var: Christen Jen
sens hustru af Raunstrup bar barnet, ungkarl Johan Georg 
Bitch, husmand Georg Laier af Frederiks Hede og ungkarl Jens 
Christian Jensen af Raunstrup.
Om forældrene og barndomshjem
met skriver sønnen Søren Over
gaard .
Far var lærer i Stevnstrup, da 
han blev gift, Der er Jørgen og 
jeg født. Far og Mor flyttede 
fra Stevnstrup i efteråret 1889 
til Hjardemål Skole ca 15 km 
nord for Thisted. Far blev kal
det til Lihme Skole fra 12. de
cember 1891, og vi arriverede 
dertil den 2. januar 1892. Fra 
Stevnstruptiden kan jeg intet 
huske, men farbroder Niels har
fortalt mig, at hans far var i Stevnstrup for at besøge far 
og mor noget efter, jeg var født. Da han kom hjem, spurgte 
de ham., hvordan han havde haft det. Han svarede, at han slet 
ikke havde sovet,for den satans dreng skrålede næsten hele 
tiden. Fra Hjardemål kan jeg huske enkelte ting, og jeg kan 
huske rejsen til Lihme. Min Søster Kirstine var født i Hjar
demål d. 5 november I89I, lige før vi rejste til Lihme.
Vort barndomshjem blev Lihme Skole, hvor far var lærer til 
sin død d. 13. oktober 1924. Mor døde d. 18. november 1916. 
Vi havde efter datidens forhold et godt og lykkeligt hjem. 
Far og mor klarede sig godt, var dygtige og sparsommelige men
nesker. Vi blev opdraget i tugt, arbejdsomhed, nøjsomhed og 
gudsfrygt. Tugt blev taget meget bogstaveligt dengang, men 
det gik særligt ud over mig. Jeg var den ældste og skulle væ
re pragteksemplar, hvad jeg vistnok ikke altid var, og så 
vankede der klø. Far tog altid en hurtig beslutning, der var 



ikke langt til handling, at han øvede sig mest på mig, skal 
være ham tilgivet. Jørgen og jeg var mest sammen. Vi var om
trent lige gamle, Jørgen var 355 dage yngre end jeg, men bety
delig stærkere.
I vor barndom var far altid på kursus i sommerferien, og vi 
skulle da hjælpe mor med landbruget. Før vi blev så store, at 
vi kunne bestille noget, var bedstefar (mors far) der i den 
tid. Han havde været med i krigen i 1864 og fortalte vi to 
drenge de mest hårrejsende historier. At de 99% var "lyw", 
havde vi intet begreb om, men rar var han. Skolejorden lå ret 
langt fra skolen. Det var et langt smalt stykke jord, som gik 
fra en kommunevej østpå. Det øverste hed "æ Østermark",og der
fra var der en pragtfuld udsigt over fjorden tilMorsø, Thy, 
Jegindø, Humlum og andre steder. Derude har vi to drenge (æ 
dejns drenger) tilbragt mange mange timer med at hakke roer, 
passe vores 8 køer m.m.. Der var jo langt derud, og vi havde 
vor mellemmad med. Jørgen for det meste 2 potter til. Engang 
havde vi taget en hel flaske mjød med, noget mor lavede, når 
vi tog honning fra bierne - hvor var vi salige. Far ville 
gerne have noget bestilt, og han var ikke smålig med arbejds
tiden. Vi skulle ikke komme hjem før solen gik ned. Der var 
en idyllisk sti derude. Hvor har vort land tabt meget ved, 
at alle de stier nu er væk, men de forsvandt jo, da cyklerne 
blev almindelige. Jeg plejer gerne endnu engang hver sommer 
i dejligt vejr at spadsere en tur ud i "æ Østermark for at 
opfriske barndomsdagene.
Til degneembedet hørte dengang at feje i kirken, samt at rin
ge med kirkeklokken. Kirken lå lige op ad skolen, og kirken 
kom næsten til at høre til barndomshjemmet. Hvis det om mor
genen var far, der ringede solen op, og vi to drenge endnu 
ikke var oppe, mente Jørgen, at han kunne høre på bedeslage
ne, om far havde travlt. Kom de 3 gange 3 slag ret hurtigt 
efter hinanden, så var det klogest at komme op i en fart, 
men hvis de 3 gange 3 slag kom langsomt og med langt ophold 
imellem, så var der ikke noget, der hastede. Engang havde 
far klaget over, at jeg ringede for kort tid. Om aftenen, da 
jeg ringede solen ned, blev jeg derfor ved at ringe. Først 
kom min søster Kirstine: "Søren! du skal holde op". Hun fik 
besked på at holde mund og passe sig selv. Lidt efter kom 
Jørgen: "Hold da for hulen op, far er ved at blive vred!" 
Jeg blev ved med at ringe, men nu kom far over legepladsen 
og ind på kirkegården. Så kan det nok være, jeg fik slået 
bak, og bedeslagene væltede ovenpå hinanden. Til alt held 
for mig, var der et vindue i enden af tårnet, som jeg kom ud 
af i en fart. Da far kom ind i kirken, var jeg væk - heldigvis. 
Ja, gudskelov jeg selv kun har to rare piger, for drenge det 
er vel nok noget af det mest --  jeg vil ikke sige mere.
Om min søster Kirstine kan jeg ikke huske så meget - hun var 
jo yngre og var en pige. Men jeg kan da huske, at de halve 
af skolebørnene havde skarlagensfeber og deriblandt Jørgen 
og Kirstine. De lå i en afsondret stue i 6 uger. Mor passede 
dem, og måtte heller ikke komme til andre mennesker. Flere 



gange om dagen stod jeg på en stol udenfor deres vindue og 
meddelte dem det sidste nyt fra den store verden, og det var 
jo meget. De har også haft halssyge, men var da på sygehuset. 
Jeg græd de salte tårer, da de skulle afsted. Selv er jeg gå
et fri for alle børnesygdomme med undtagelse af fnat, som jeg 
havde som 12-årig.
Min søster havde en veninde, Kathrine Sinding, nu fru Falk, 
de var som to røde køer. Hver fredag kom "Ugens nyheder", 
som Kathrines forældre holdt, den skulle de have tygget igen
nem forfra og bagfra. En herlig sommerfredag med dejlig fugle
sang og fred over det hele, havde de lagt sig i græsset oppe 
ved kirkegården for i ro og mag at læse det vidunderlige blad. 
Pludselig blev der uro - moster Margrethe havde ledt efter 
Kirstine, der var kommet en fremmed kone på besøg. Hun skulle 
have kaffe, og Kirstine skulle til bageren efter brød - de 
fik hver en god lussing og blev kaldt et par dovne losse. 
Jøsses, hvor var de rasende.
Engang havde Jørgen og jeg hørt, at far havde sagt om Kirsti
ne, at hun var den bedst begavede af os børn. Det var vist 
rigtigt nok, men vi tog det meget fortrydeligt op. Ja, vi var 
nok slemme til at drille lille søster, hun var jo yngre, og 
hun var en pige.
I Lihme fødtes Frode d. 28. august 1893. Han døde som ung på 
et tidspunkt, hvor jeg var i udlandet, og jeg kender ham kun 
som dreng. Alfred blev født d. 22. december 1895, han var en 
stakkel, og det har selvfølgelig været både fars og mors sorg. 
Han døde i 1934.
Far var en dygtig landmand. Han startede husmandsforeningen, 
holdt kursus for landmænd o.s.v., og selv var han mange gan
ge til kursus på Lyngby Landbrugsskole. Som Lærer stod han 
vist på højde med de bedste. Børnene fik en grundig undervis
ning i skrivning og regning - to fag, som far var mester i. 
Vor første time i skolen var religion. Vi sang først en salme, 
hvorefter far fremsagde trosbekendelsen og fadervor. Om fars 
undervisning i religion, og det har jeg hørt flere udtale sig 
om, fik man absolut følelsen af, at det var for ham selv no
get dybt personligt og noget, som havde den største betyd
ning for ham. Hvor mindes jeg tit endnu om morgenen, når vi 
sang " I østen stiger solen op" eller "Nu titter til hinanden 
de fagre blomster små". Der var altid dyb ro i religionstimen. 
Den sidste dag far levede, holdt han skole til kl. 2, og kl. 
2,3o var han død, 6o år gammel. Jeg tror, det var godt for 
far, at han døde midt i sit arbejde og aldrig blev gammel. 
Mor - ja hun var den bedste mor i hele verden. Som ung havde 
mor været 3 år på Askov Højskole, dels som ung pige og dels 
som elev. Hvor har mor fortalt os meget om Askov, om højsko
len og om Sønderjylland. Askov lå jo lige op ad den gamle 
grænse, som vi havde fra 1864 til 192o. Den frygtelige lem
læstelse, der var overgået landet, knugede vistnok de gamle 
mere, end vi yngre ret forstod. Det var kedeligt, at hun ikke 
oplevede 192o.
Mor var en meget flittig og dygtig kone, og jeg tror aldrig, 



hun har haft en times ferie, men 365 arbejdsdage året rundt. 
Det store landbrug, mand og fem børn - jo det var nok til lil
le mor. Hun var elsket af alle og ikke mindst af de små i sam
fundet, som hun hjalp og støttede efter bedste evne. Mor var 
født i Havredal og døbt i Frederiks Kirke. Hendes far var by
smed i Havredal og gift med Kathrine Laier, en 3 generations 
tysker (kartoffeltysker). Da mor var ca. 1 år gammel, flytte
de hendes forældre til Kølsen. Mor var da undertiden med sin 
mor ude i Frederiksegnen, for at besøge familien. Omgangs
sproget var da både dansk og tysk. Mors bedstemor, Margrethe 
Laier, født Harridz, kom ofte og besøgte dem. Mor har fortalt, 
at hendes dansk var gebrokken, og når børnebørnene var i seng, 
bad hun timelang aftenbøn med dem på tysk. De sov som regel, 
længe før hun var færdig, da de jo ikke forstod hvad hun sag
de. Mor døde kun 58 år gammel, hun sled sig selv op.
Vi har haft et godt hjem med kærlige forældre, der absolut 
kun har villet os børn det bedste.

Ære være deres minde.
Lihme, den 27. januar 1958.

Søren Overgaard.

Et vidnesbyrd om lærer Overgaards betydning for sine elever 
findes i følgende beskrivelse, som en tidligere elev har 
skrevet i ”Skive Folkeblad".
En landsbyskole i Vestsailing for 5o år siden. Den var vist 
i det ydre som andre landsbyskoler på den tid. Lange borde 
med faste bænke, hvor vi sad 4 ved hvert. Pigerne ved den ene 
side, drengene ved den anden. Midt for bagvæggen en forhøjning 
med et lille kateder, hvor læreren sad, (når han ikke gik op 
og ned ad gulvet). På Væggen bag læreren den sorte tavle flan
keret af danmarkskort, europakort, på de andre vægge, kort af 
de øvrige verdensdele, et gammelt skab med bøger, samt en 
stor rund kakkelovn, - det var alt.
Men der var alligevel noget særligt ved den skole, som man 
mindes, selv når man bliver gammel. Læreren havde en egen le
vende måde at undervise på, forstod at fortælle og spøge, så 
alt stof interesserede børnene. Hver dag begyndte med sang og 
morgenbøn, så var første time religion, vi havde et lille styk
ke for i bibelhistorie eller lærebog, men det blev ikke op
remsning, det var samtale, og alle sad musestille med vågne 
ansigter, det var noget vi forstod. Vorherre var da ikke hård 
og havde lyst til at straffe, nej, han var god, holdt af os, 
blev bedrøvet når vi gjorde noget galt, men det skulle vor 
samvittighed nok fortælle os. Djævelen gik ikke rundt med 
horn i panden og hestehov, - for så kunne vi da sagtens undgå 
ham. Nej, han kunne komme i alle forklædninger, og friste, 
kunne være både smuk og indtagende, så skulle man passe på. 
Og danmarkshistorie, alt det vi oplevede. Vi var med at bygge 
både Dannevirke og Jellinghøjene, vi så tydeligt Dannebrog 
falde ned fra himlen i Estland, vi var også med at miste det 
i Ditmarsken, oplevede dronning Dagmars død, sang den smukke 
sang derom o.s.v. Og geografitimerne, hvilke rejser vi fore- 



tog, fulgte smør - og flæskebådene til England, kørte i slæ
de over Ruslands uendelige snemarker, forfulgt af hylende ul
ve, vi sejlede på Rhinen omgivet af vinbjerge og stolte, gam
le borge, oplevede laviner i Alperne, rejste videre til Ita
lien, så både Rom, Venedig og Pompej. Senere rejste vi til 
andre verdensdele, så både kinesere, negre og indianere, det 
var dejligt altsammen.
Og stilene, hvor var det morsomt, vi kaldte det retskrivning, 
vi skiftede med diktat, genfortælling og fristil. Når vi hav
de diktat byttede vi stilebøger, drengene rettede vore stile, 
og vi deres, og skrev nedenunder rettet af, og så vort navn. 
Jeg har gemt nogle af mine stilebøger, og der har jeg altså 
mine drenge-kammeraters navn, flere af dem er døde nu. Var 
det underligt, man var glad for at gå i sådan en skole. Vi 
havde kun en måneds sommerferie, men der gik ikke den halve 
ferie, før jeg savnede skolen.
Mon det ikke var passende at slutte med et vers som Grundt
vig skrev til en skoleindvielse.

Så tal da sandt om stort og småt 
og jævnt om alt det høje.
Thi alt hvad Gud har gjort er godt, 
og klart er barnets øje.

Agnete.

V.A.

SØREN OVERGAARD er født d. 
døde d. 24. september 1966

16. oktober 1888 i Stevnstrup og 
i Lihme.

Han blev gift d. 17. 
april 1913 i Lihme Kirke
med
JOHANNE MARGRETHE MIK
KELSEN, der er født d. 
17. februar 1888 i Ølby 
som datter af gårdejer 
Niels Mikkelsen og hu
stru Marie Christensen, 
og hun døde d. 1. decem
ber 1975 i Lihme.
Søren Overgaard blev ef
ter endt skolegang ud
dannet som gartner i 
Jebjerg, hvorefter han 
havde forskellige plad
ser, bl.a. på Krabbesholm Højskole. I nogle år opholdt han 
sig som gartner i Californien. Da han kom hjem i 1912 over
tog han Brigsbjerggård på Kås Mark, udstykket fra herregården 
Kås.~I slutningen af tyverne solgte han gården efter af have 
overtaget Lihme Manufakturforretning. I 1933 valgtes han ind 
i Sognerådet, allerede 1934 overtog han posten som kommune
kasserer, en stilling, han med stor dygtighed rygtede til 
1957. Da han kom til, var Lihme Kommune een af landets fat



tigste kommune med en ligningsprocent på 18! og med en gæld 
på 2oo.ooo~3oo.ooo kr., men i årenes løb blev kommunens øko
nomi stabiliseret, så den i 1957 havde en ligningsprocent på 
7, gælden var ude af verden, og der var gennem årene henlagt 
en kapital på 225.ooo kr. til en ny skole. Det var naturlig
vis ikke Overgaards skyld alene, men det var hans glæde og 
hans ærgerrighed at se billedet til gavn for Lihme Sogn, og 
med enestående dygtighed og sans for orden styrede han kom
munens pengesager og regnskab i de mange år. Ved en privat 
festlighed, der holdtes i anledning af, at Overgaard trak 
sig tilbage og afleverede kassen, deltog amtsrevisor Mads 
Møller Madsen, Overlund, konsulent Jacobsen, de kommunale 
revisorer, sognerådet og den nye kommunekasserer. Ved den
ne lejlighed udtalte amtsrevisoren en hjertelig tak på amtets 
vegne, for vel udført arbejde og for det bedste samarbejde 
gennem de mange år. Altid har vi fundet S. Overgaards regnska
ber i den fineste orden, altid er de indsendt i god tid og - 
hvad der er ganske enestående uden een eneste restance. Det 
har altid været ham en æresag at have det hele i orden. Tak - 
ikke mindst til fru Overgaard - for gæstfrihed i hjemmet. Sog
nerådsformanden bragte sognerådets tak. Direktør Ole Falk ud
talte, at det for de kommunale revisorer havde været en let 
opgave at gå til regnskabsrevision, da det altid var i fines
te orden og let overskueligt, og bragte en tak for samarbej
de og gæstfrihed i hjemmet.
I anledning af Johanne Margrethe Overgaards 7o års fødselsdag 
skrev Skive Folkeblad:
"Sikkert vil man nok studse lidt over den oplysning i Lihme, 
hvor den vitale spillevende fru Overgaard er en kendt per
sonlighed, der ikke blot ser ud i dag, som da hun for et lille 
halvt århundrede siden gjorde sin entre i Lihme som lærerinde, 
men i åndelig henseende er så fuldt på højde med sig selv og 
sine omgivelser, som da hun indtog Lihme i 1911. Ved denne 
tid blev det andet lærerindeembede oprettet ved Lihme Skole, 
og fru Overgaard, der var uddannet på Nr. Nissum Seminarium 
overtog dette, efteråret 1911 og holdt skole i det midlerti
digt oprettede værelser i et hus i Sønderhede, indtil det nye 
embede stod færdigt 1912. 1913 blev hun gift med degnens søn, 
gårdejer Søren Overgaard, Brigsbjerggård. I 1928 overtog fru 
Overgaard efter sin søster Lihme Manufakturforretning, året 
efter solgte de Brigsbjerggård og flyttede ind i manufaktur
handelen, som de drev til 1966.
Fru Margrethe Overgaard, der er en fornuftig levende person
lighed, der altid har levet og lever stærkt med i, hvad der 
rører sig i tiden af åndelige spørgsmål, det være sig religi
øse, politiske, litterære og andre spørgsmål, vil sikkert på 
7o-års dagen sige, at livet har formet sig forunderligt rigt 
for hende og hendes kære, at livet som Gud har givet os, er 
værd at leve, og det skønneste af alt, er at kunne dele med 
sine medmennesker."
Ved hendes død skrev avisen:
"Margrethe Overgaard, der var født i Ølby ved Struer kom som 



ung til Lihme som lærerinde. Her virkede hun i nogle år, til 
hun giftede sig med gårdejer Søren Overgaard og flyttede med 
ham til Kås Mark, hvor de drev en gård i mange år, til de køb
te huset i Lihme og etablerede en manufakturforretning.
Først da Søren Overgaard døde for ni år siden, opgav hun for
retningen og købte et lille hus.
Margrethe Overgaard var en rask og livlig dame, som altid var 
levende interesseret i sine omgivelser. I flere år var hun 
medlem af menighedsrådet ved Rødding Valgmenighed.
I de senere år tog hun på mange 8 eller 14-dages ophold på 
forskellige højskoler landet over for at følge med i tidens 
spørgsmål. Så sent som i sommer rejste hun til Nyborg Strand 
for at følge et møde, der havde hendes interesse."

V.A.l.

META MARIE OVERGAARD er født d. 24. januar 1916 i Lihme.
Hun blev gift d. 16. juli 1955 
i Lihme Kirke med 
HANS FREDERIKSEN ERIKSEN, der er 
født d. 2o. juli 1922 i Vejerslev 
som søn af gårdejer Jens Eriksen 
og hustru Ane Mette Andersen La
ding.
Bosat: Albækvej 18, Lihme, 7861 
Balling.
Meta Marie Overgaard gik i skole 
i Lihme. Sommeren 1954 var hun 
elev på Askov Højskole og 194o- 
1941 på husassistenternes Fag
skole. Fra 3. januar 195o til 1. 
april 1954 var hun husbestyrer
inde for den danske minister ved den danske ambasade i Bel
gien .
Hans Frederiksen Eriksen gik i skole i Borridsø. 1948 dimit
terede han fra Århus Seminarium, hvorefter han var vikar ved 
Århus Skolevæsen og Astrup Skole pr. Solbjerg til 31. decem
ber 1949. Fra 1. januar 195o fik han ansættelse som lærer ved 
Lihme Skole og blev d. 1. august 1965 skoleinspektør samme 
sted. 1958-1966 var han medlem af Lihme Sogneråd.

V.A.l.a.

METTE OVERGAARD ERIKSEN er født d. 12. marts 1956 i Lihme.
Bosat: Dalgas Allé lo7, 7800 Skive.
Mette Overgaard Eriksen gik i skole i Lihme, i 1973 tog hun 
realeksamen fra Skive Gymnasium og 1976 studentereksamen sam
me sted. 1980 dimitterede hun fra Skive Seminarium.



V.A.2.

TOVE MARGRETHE OVERGAARD er født d. 22. marts 1922 i Lihme.
Hun blev gift d. 19. september 1948 i 
Lihme Kirke med
POUL CHRISTIAN JOCUMSEN, der er født d. 6. 
februar 1924 i Kolding som søn af civil
ingeniør Poul Jocumsen og hustru Ane Ka
trine Olesen, han døde d. 1. marts 1962 i 
København.
Efter hans død blev Tove Margrethe Over
gaard gift anden gang d. 6. juli 1966 i 
Skive GI. Kirke med
VIGGO OLAV HANSEN, der er født d. 9. au
gust 1913 i Ollerup som søn af snedkermes
ter Rasmus Hansen og hustru Karoline Chri
stensen, Ollerup, 5762 Vester-Skerninge.
Bosat: Hvidkildevej 77, 24oo København N.V.

Tove Margrethe Overgaard gik i skole i Lihme. Hun var elev på 
Krabbesholm Højskole sommeren 1958, 1939~194o samt sommeren 
19*lo • Sommeren 19*12 var hun elev på Århus og Omegns Hushold
ningsskole. Hun var hjemme i forretningen til 1. maj 194*1, 
hvor hun uddannedes som ekspeditrice. Fra 1. maj 1944 til 1. 
maj 1945 var hun elev på Den jyske Handelshøjskole, hvorefter 
hun sammen med søsteren havde plads på pensionatet "Emilien- 
borg", Århus, fra 1. august 1945 til 1. november 1948.
Poul Christian Jocumsen gik i skole i Kolding og tog mellem
skoleeksamen fra Kolding Latinskole. 1939-1943 uddannedes han 
som elektromekaniker ved firmaet Hoppe & Christensen, Kolding, 
de følgende 3 år var han elev på Århus Elektroteknikum, hvor
efter han var elektriker ved firmaet Marius Nielsen & Søn, 
Århus fra 22. oktober 1946 til 22. januar 1947, derefter hos 
K.E.M.P. Komp., Århus til 23. april samme år. Han aftjente sin 
værnepligt i Høveltelejren fra 13. maj 1947 til 22. april 1948, 
hvorefter han fik ansættelse ved ingeniørfirmaet Carl E. Thu- 
mand, Århus, og var her til 31. august 195o. Han havde nu an
sættelse hos firmaet Laurits Knudsen, Århus til 3o. september



1954, hos A/S Selfa Silumin, Århus til 3o. april 1956 og hos 
firmaet Bagh & Co., København til 31- juli samme år, hvorefter 
han var ansat ved Århus tekniske Skole til 31. december 1957, 
derefter ved firmaet Laurits Knudsen til sin død.
Viggo Olav Hansen er professor.

V.A.2.a.

POUL-ERIK JOCUMSEN er født d. 21. april 19^9 i Århus.
Bosat: Limfjordsvej 63, 272o Vanløse.
Poul-Erik Jocumsen gik i skole i Århus og København og slut
tede skolegangen med teknisk forberedelseseksamen. 1965_197o 
udlærtes han som elektriker, hvorefter han arbejdede som så
dan i København.

V.A.2.b.

ANNE-GRETE JOCUMSEN er født d. 28. oktober 1951 i Århus.
Bosat: Finsensvej 34, 1. sal, 28oo København F.
Anne-Grete Jocumsen gik i skole i Århus og København og tog 
studentereksamen i 1971, hvorefter hun uddannedes på konto
ret ved D.L.G., København. Hun er merconom, og fortsætter stu
dierne .

V.B.

JØRGEN OVERGAARD er født d. 6. oktober 1889 i Grensten og 
døde d. 18. februar 1958 i Skive. 
Han blev gift d. 18. ok
tober 1912 i Vroue Kirke 
med 
ELSE MARIE KAROLINE JES_ 
SEN, der er født d. 19. 
september 1887 i Gjelle
rup, Varde Landsogn, som 
datter af Ole Jessen og 
hustru Karen Thomsen, og 
døde d. 21. maj 1977 i 
Skive.
Jørgen Overgaard gik i 
skole i Lihme. Allerede 
som dreng kom han ud at 
tjene som vogterdreng om 
sommeren. Da han var 15 
år, fik han plads ved landbruget på Ubberup Højskole. Han har 
været elev på Høng Højskole, Ollerup Højskole 19I0-1911 og 
Asmildkloster Landbrugsskole 1911-1912. Efter giftermålet over
tog han Østergård i Vroue, hvor ægteparret boede i 4 år, hvor
efter de solgte gården og købte Vester Hærup, Lihme, der var 
på 7o tdr. land. I 1954 afstod de gården til datteren og svi
gersønnen og flyttede til Skive.
Else Marie Karoline Jessen kom ud at tjene som 16-årig og hav- 



de forskellige pladser som husassistent. Efter endt uddannel
se fik hun plads som forskolelærerinde i Lihme Skole.

V.B.l.

FRODE OVERGAARD er født d. Jo. juli 1913 i Østergård, 
Vroue Sogn.
Han blev gift d. 2J. april 1937 
i Lihme Kirke med 
JOHANNE MARGRETHE HANSEN, der er 
født d. 6. februar 1914 i Lihme 
som datter af uddeler Laurits 
Theodor Valdemar Hansen og hus
tru Anna Jensine Madsen Hansen. 
Bosat: Hegelund, Grættrupvej 12, 
Torum, 7870 Roslev.
Frode Overgaard gik i skole i 
Lihme. 1931-1932 var han elev på 
Ryslinge Højskole og 1934-1935 
på Ladelund Landbrugsskole. Den 
4. marts 1937 overtog han gård
en Hegelund, der er på loo tdr. land, og drev den til 1. juni 
1973, da den blev afstået til sønnen Laurits, men ægteparret 
bor stadig på gården.
Frode Overgaard var formand for mejeriet Nordsalling og med
lem af Tilsynsrådet for Junget-Torum Sparekasse.
Johanne Margrethe Hansen gik i skole i Lihme. Sommeren 1931 
var hun elev på Salling Ungdomsskole i Jebjerg, sommeren 1933 
på Ryslinge Højskole og sommeren 1936 på Sorø Husholdnings
skole. Hun har iøvrigt været hjemme og hjulpet dels i forret
ningen, dels i huset.

V.B.l.a.

d. 7• septmber 1938 i Torum.ANNE MARIE OVERGAARD er født

Hun blev gift d. 4. august 1965 i Torum med



PEDER RIISGAARD, der er født d. 26. august 1939 i Ulbjerg 
som søn af gårdejer Robert Jensen og hustru Maren Margrethe 
Riisgaard, Breum, 7870 Roslev.
Bosat: Gl. Byvej 45, 5792 Årslev.
Anne Marie Overgaard gik i skole i Grættrup og tog 1955 real
eksamen fra Roslev Realskole, 1958 studentereksamen fra Struer 
Statsgymnasium. 1964 dimitterede hun som socialrådgiver fra 
ßanmarks sociale Højskole i Århus, hvorefter hun havde an
sættelse som socialrådgiver ved Mødre-Hjælpen og Revalide
ringscentret i Ålborg til 1968. Fra 1969 var hun ansat som 
familievejleder ved Svendborg Amt, derefter ved Ringe Kommu
ne til 1973. De følgende 3 år var hun hospitalssocialrådgi
ver ved Ringe Sygehus. Hun har siden 1976 haft ansættelse 
som undervisningsassistent ved skolen for beskæftigelsesvej
leder i Svendborg.
Peder Riisgaard er født Peder Riisgaard Jensen men fik ved 
bevilling i 1955 lov til at slette Jensen.
Han gik i skole i Ulbjerg og tog 1965 realeksamen fra Århus 
Akademi. 1956-1960 uddannedes han som automekaniker ved G.M., 
Viborg, efter endt læretid fortsatte han som mekaniker til 
1965. 1968 tog han studentereksamen fra Ålborg Studenterkur
sus, hvorefter han var beskæftiget som automobilsælger for 
G.M., Ringe. 1975 dimitterede han fra Odense Seminarium og 
blev fra 1. februar 1975 ansat som lærer ved Døveskolen i Ny
borg. 1978 dimitterede han som talepædagog fra Danmarks Lærer
højskole i Århus, han er nu ansat i Nyborg.

V.B.l.a.l)

KIM RIISGAARD er født d. 28. marts 1968 i Ålborg.

V.B.l.a.2)

MERETE RIISGAARD er født d. 28. juni 1974 i Odense.

V.B.l.b.

JØRGEN OVERGAARD er født d. 8. april 194o i Torum.
Han blev gift d. lo. september 1966 i Torum Kirke med 
ELLY AGGERHOLM JEPPESEN, der er født d. 7- februar 1943 i 
Ljørslev som datter af smed Søren Peter Jeppesen og hustru 
Ane Margrethe Christensen Aggerholm, Ljørslev, 79oo Nykøbing 
Mors.
Bosat: Kjærgård, Grynderupvej 62, 7870 Roslev.
Jørgen Overgaard gik i skole i Grættrup. Vinteren 1955-1956 
var han elev på Salling Ungdomsskole, på Ryslinge Højskole 
1958-1959s 1962-1963 var han i 9 måneder på Ladelund Land
brugsskole og uddannedes som kontrolassistent, såvel ved 
grise som køer. Han har været beskæftiget ved landbruget og 
havde først plads i Jebjerg, derefter i Rindum og Tastum, 
ligesom han har været hjemme en tid. Den 1. september 1966 
købte han gården Kjærgård, der var på ca. loo tdr. land. Den 
1. februar 1980 tilkøbtes yderligere 2o tdr. land. I 1966 kos



tede gården fuld besat 515.ooo kr., i 1980 kostede de 2o tdr. 
land 234.000 kr. I 1974 moderniseredes kostalden med auto
matisk udmugning og rørmalkning. 1975 moderniseredes og res
taureredes stuehuset. Gården har en besætning på ca. 4o malke
køer pluds opdræt.

V.B.l.b.l)

HANNE OVERGAARD er født d. 15. september 197o i Kjærgård, 
Grynderup Sogn.

V.B.l.b.2)

SØREN OVERGAARD er født d. 1. december 1978 i Kjærgård, Grynde
rup Sogn.

V.B.l.c.

LAURITS OVERGAARD er født d. 9. maj 1941 i Torum.
Bosat: Hegelund, Grættrupvej 12, Torum, 
7870 Roslev.
Laurits Overgaard gik i skole i Grættrup. 
Han har været elev på Salling Ungdomsskole, 
på Ryslinge Højskole samt 9 måneder på La
delund Landbrugsskole. Han har været beskæf
tiget ved landbruget og har haft plads hjem
me samt hos gårdejer Primdal i LI. Torum og 
gårdejer Martin Axelsen, Tøndering. Den 1. 
juni 1973 overtog han Hegelund.

V.B.l.d.

KNUD OVERGAARD er født d. 12. oktober 1945 i Torum. 
Han blev gift d. 27- august
1977 i Torum med
KAREN SVENNINGSEN, der er født 
d. 22. januar 1945 i Torum som 
datter af gårdejer Jens Svenning- 
sen og hustru Lisbeth Nielsen, 
Torum, 7870 Roslev.
Bosat: Birkevænget 1, 3o5o Hum
lebæk.
Knud Overgaard begyndte skole
gangen i Grættrup og tog 1962 
realeksamen fra Roslev Realsko
le, 1965 studentereksamen fra 
Viborg Katedralskole, hvorefter 
han var ingeniørstuderende på



Danmarks tekniske Højskole 1965-1966, derefter fortsatte han 
studierne ved Københavns Universitet og sluttede som cand. 
polyt d. 1. januar 1974. Fra 1. december 1972 til 1. april 
1974 var han civil værnepligtig. Fra 1. april 1974 til 15. 
januar 1976 var han adjunkt-vikar på Den kongelige veteri
nære og Landbohøjskoles økonomiske Institut, derefter fuld
mægtig i Boligministeriet til 1. juli 1980, hvorefter han var 
i Socialministeriet til 1. juli 1981, da han kom tilbage til 
Boligministeriet. Sideløbende har han haft undervisning ved 
Oplysningsforbundenes forberedelseskursus i Gladsakse og stu
dievejleder og lærer for H.F.-elever, ligesom han fra 1. sep
tember 1978 har været undervisningsassistent ved Handelshøj
skolen i København.
Karen Svenningsen gik i skole i Torum. Vinteren 1960-I96I var 
hun elev på Jebjerg Ungdomsskole, den følgende sommer havde 
hun plads som husassistent hos gårdejer Frode Overgaard, Torum 
derefter var hun hjemme om vinteren, sommeren 1962 havde hun 
plads i huset i Oslo, hvorefter hun atter var hjemme, senere 
havde hun plads i Viborg. Vinteren 1963-1964 var hun elev på 
Odder Højskole. Hun var nu beskæftiget som gartner i Hobro ca. 
1 år. 1970 dimitterede hun fra Den frie Lærerhøjskole i Olle- 
rup og havde derefter ansættelse på skolehjemmet Skovly, GI. 
Holte, til 1972. Det følgende år efteruddannedes hun på Den 
socialpædagogiske Højskole, København og var derefter i 1 år 
lærer på børnehjemmet Trepilelågen, Klampenborg. Hun har siden 
1. august 1974 haft ansættelse på Bispebjerg børnepsykologiske 
Afdeling, samtidig læser hun psykologi på Danmarks Lærerhøj
skole .

V.B.l.e.

AASE OVERGAARD er født d.19. februar 1948 i Torum.
Hun blev gift d. 4. august 1974 i Torum med
JENS KJELDSEN DALGAARD, der er født d. 31. august 1945 i Kild- 
skov, Thise Sogn, som søn af gdr. Holger Hansen Dalgaard og 
hustru Bodil Kirstine Kjeldsen, Kildskov, Thise, 7870 Roslev. 
Bosat: Bøgevænget lo, 7800 Skive.
Aase Overgaard begyndte skolegangen i Grættrup, tog 1965 real

eksamen fra Ginderslev-Grønning 
realskole, hvorefter hun var på 
udveksling i U.S.A, i 1 år. Hun 
boede da hos en amerikansk fami
lie og gik på Highschool. Efter 
hjemkomsten var hun i 8 måneder- 
elev på Krabbesholm Højskole i 
Skive. Fra d. 1 november 1967 
til d. 1. juli 1968 var hun vi
kar på Agerskov Ungdomsskole.
197o tog hun HF eksamen fra Her
ning seminarium, hvorefter hun 
havde et feriejob på SAS hotel



let i Narssarssuaq, Grønland, her hjalp hun til med servering. 
Juni 1974 dimitterede hun fra Herning Seminarium, hun havde da 
i februar samme år været på sprogskole i England. Hun har si 
den d. 1. august 1974 haft ansættelse ved Dalgasskolen, Skive 
Seminariums øvelsesskole. Hun har desuden deltaget i kurser 
i orientering, samtidsorientering og engelsk på Danmarks Læ
rerhøj skole.
Jens Kjeldsen Dalgaard gik i skole i Thise. Vinteren 1963-1964 
var han elev på St. Restrup. Han har været beskæftiget ved 
landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i Kø
benhavn fra d. 3. maj 1965 til d. 1. august 1966. Den følgen
de vinter var han elev på Krabbesholm Højskole. Han har siden 
d. 21. december 1979 været beskæftiget som montør ved Salling 
-Fjends-Ginding Herreds Højspændingsværk.

V.B.2.

KAREN JESSEN OVERGAARD ef født d. 29. november 1914 i Vroue.
Bosat: Aage Nielsens Vej 31, 7800 Skive. 
Karen Jessen Overgaard gik i skole i Lihme, 
sommeren 1933 var hun elev på Ryslinge Høj
skole og sommeren 1938 på Hadsen Hushold
ningsskole. Hun har været beskæftiget ved 
husgerning og haft plads forskellige ste
der, bl. a. i Trunderup Friskole på Fyn, 
i Daler, Sønderjylland samt på Odense Kom
munes børnehjem. Fra d. 1. april 1947 til 
31. december 197o var hun økonomaassistent 
på sygehuset i Skive , derefter økonoma 
samme sted til d. 1. december 1976.

V.B.3.
MARGRETHE JESSEN OVERGAARD er født d. 14. april 1916 på 
Østergaard, Vroue Sogn.
Hun blev gift d. 13. august 1948 i Lihme Kirke med
OLE VAD JESSEN, der er født d. 24. april 1913 i Gellerup som 
søn af gdr. Thomas Jessen og hustru Marie Jørgensen.
Bosat: Vestervold 7, 68oo Varde. 
Margrethe Jessen Overgaard gik i 
skole i Lihme, sommeren 1934 var 
hun elev på Snoghøj Gymnastik
højskole. Hun har haft plads som 
husassistent forskellige steder, 
bl. a. i Tørring og i Mejlby ved 
Århus. 1941-1943 var hun i 
Grindsted som gymnastiklærerin
de.Fra 1961 til 1963 var hun be
skæftiget på kontor, derefter 
som ekspeditrice til 1977. 
Ole Vad Jessen gik i skole i



Gellerup, 1927-1928 var han elev på Trunderup Efterskole, 
hvorefter han var beskæftiget ved landbruget til 1937. Han 
har haft plads forskellige steder bl.a. i Outrup og Nordskov 
på Nordfyn. Han uddannedes nu som automekaniker hos mekaniker 
Marius Nielsen, Varde, og fortsatte efter endt læretid som 
svend samme sted til 1945, da han lejede en servicestation 
på Sønderbro i Varde, året efter købte han stationen og byg
gede nyt værksted. I 1955 blev den gamle servicestation revet 
ned, der blev bygget en ny, moderne station, som han drev til 
1961, han har siden været beskæftiget som automekaniker.

V.B.3.a.

INGE MARIE JESSEN er født d. 16. september 1949 i Varde. 
Hun blev gift d, 6. november 1971 i Varde med
KURT ANDREASEN, der er født d. lo. juni 1943 i Grene, Astrup 
Sogn som søn af arbejdsmand Alfred Andreasen og hustru Kir
stine Marie Mortensen, Bakkevej 1, 6800 Varde.
Bosat: Grønnegade 7, 6800 Varde.
Inge Marie Jessen gik i skole i Varde og sluttede skolegangen 
med realeksamen i 1966, 1967 tog hun handelseksamen fra Varde 
Handelsskole, hvorefter hun var elev i Andelsbanken i Varde. 
Efter endt læretid fortsatte hun som assistent samme sted, 
hvor hun stadig er.
Kurt Andreasen gik i skole i Orten og var derefter beskæfti
get ved landbruget. Vinteren 1959-196o var han elev på Eriks- 
minde Efterskole. Han udlærtes som tømrer hos tømrermester 
Godtfred Simonsen, Orten, 196o-1964. Han aftjente sin værne
pligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev fra d. 1. maj 
1964 til d. 1. september 1965. Efter hjemsendelsen var han 
ansat som tømrer ved fa. Viggo Andersen, Haderslev til 1969, 
det følgende år ved fa. Eriksen og Christiansen, Varde, deref
ter 2 år ved tømrermester Svend Aage Knudsen, Hjerting, hvor
efter han var på Br. Iversens maskinsnedkerri i Varde til d. 
1. november 1978, da han begyndte egen virksomhed, som han 
stadig driver.

V.B.3.a.l)

KIM ANDREASEN er født d. 19. september 1973 i Varde.

V.B.3.a.2)

ALLAN ANDREASEN er født d. 25. juli 1977 i Varde.

V.B.3.b.

KAREN OVERGAARD JESSEN er født d. 28. august 1952 i Varde. 
Bosat: Lundvej 25, 6800 Varde.
Karen Overgaard Jessen gik i skole i Varde og tog realeksamen 
1969, 1972 studentereksamen fra Varde Gymnasium. Hun havde 
nu forskelligt arbejde, bl.a. som ekspeditrice til hun 



blev elev på Viborg Idrætshøjskole i 1973- 1978 dimitterede 
hun fra Esbjerg Seminarium. Hun har siden d. 1. august 1978 
haft ansættelse ved Lunde Skole.

V.B.3.c.

ELSE OVERGAARD JESSEN er født d. 29. sep
tember 1953 i Varde.
Bosat: Vestervold 7, 68oo Varde.
Else Overgaard Jessen gik i skole i Varde 
og tog realeksamen i 197o, derefter HF ek
samen fra Varde Gymnasium i 1973. Sommeren 
1971 var hun elev på Ryslinge Højskole.
1978 dimitterede hun fra Esbjerg Fritidspæ
dagogseminarium, hvorefter hun havde ansæt
telse på fritidshjemmet i Brædstrup til d.
1. februar 1981, da hun fik ansættelse på 
fritidshjemmet i Tjæreborg.

V.B.4.

METTE OVERGAARD er født d. 13. januar 1922 i V. Hærup, Lihme 
Sogn.
Hun blev gift d. 27. april 1948 i Lihme Kirke med
JENS MADSEN, der er født d. 9. januar 1922 i Vejby som søn af 
Kresten Madsen og hustru Marie Frederiksen.
Bosat: V. Hærup, Strandvej 25, Lihme, 7861 Balling.
Mette Overgaard gik i skole i Lihme. Sommeren 1939 var hun 
elev på Levring Efterskole og 
194o-1941 på Snoghøj Gymnastik
højskole. Hun har været beskæf
tiget ved husgerning og haft 
plads forskellige steder, bl. a. 
på Fyn og i Salling.
Jens Madsen gik i skole i Vejby. 
Han har været beskæftiget ved 
landbruget og bl. a. haft plads 
hos gdr. Laurids P. Laursen, Dø- 
rup ved Hørning, hos svigerforæl
drene fra d. 1 november 1941 til 
d. 1. november 1944 og igen fra 
fra d. 1. november 1945 til d.l. 
november 1946. 1946-1947 var han 
elev på Asmildkloster Landbrugsskole. Den 9. september 1948 
overtog han den 3o tdr. land store "Toftgård" i Sønderhede 
ved Lihme og drev den til d. 11. juni 1954, da han overtog 
hustruens fødehjem, der var på 7o tdr. land. I 1963 udlagdes 
2o tdr. land til sommerhusgrunde, som i årene op til 1979 
blev solgt. I de forløbne år tilkøbtes yderligere ca. 4o tdr. 
land. I 1970 købte han Svendborggård i Lihme, der er på 4o 
tdr. land.



V.B.4.a.

SVEND MADSEN er født d. 23. april 195o i Lihme.
Bosat: Vandborggaard, Amtsvejen 25, Lihme, 7861 Balling.
Svend Madsen er gårdejer.

V.B.4.b.

ELLEN MADSEN er født d. 23 april 195o i Lihme.
Hun er gift og der er to børn i ægteskabet.
Ellen Madsen er børnehavepædagog.

ARNE MADSEN er født d. 16. december 1952 i Lihme.
Han er ingeniør.

KAREN MARIE MADSEN er født d. 3. februar 1955 i Lihme.
Hun læser på handelshøjskolen i Århus.

V.B.4.e,

KIRSTEN MADSEN er født d. 21. februar 1956 i Lihme.
Hun er sygeplejeelev.

V.B.4.f.

BENTE MADSEN er født d. 13. juli 1965 i Lihme.

V.B.4.g.

BODIL MADSEN er født d. 28. oktober 1966 i Lihme.

V.C.

KATRINE KIRSTINE OVERGAARD er født d. 5- november 1891 i Hjar- 
demål og døde d. 29. marts 1969 i Rødkjærsbro.
Hun blev gift d. 1. marts 1914
i Lihme Kirke med
HANS NIELSEN, der er født d. 9. 
august 188o i Billum som søn af 
Carl Nielsen og hustru Maren 
Kirstine Hansen, og døde d. 14. 
januar 1965 i Rødkjærsbro. 
Katrine Kirstine Overgaard gik 
i skole i Lihme. Sommeren 19o7 
var hun elev på Krabbesholm Høj
skole, sommeren 1912 på Baun- 
gaard Husholdningsskole og som
meren 1913 på Ondløse Højskole.



Hun har været beskæftiget som husassistent og har bl.a. haft 
plads i Binderup samt ved Horsens,ligesom hun var hjemme en 
del af tiden.
Hans Nielsen gik i skole i Billum. Han kom ud at tjene som 
13 årig og var derefter ved landbruget til 19o2, dels hjemme 
dels i omegnen af Billum. 19o5 dimitterede han fra Silkeborg 
Seminarium og var derefter vikar forskellige steder de følgen
de 2 år. 19o7-19o9 var han fastansat i Lunde ved Vorde, der
efter ved Nees Skole til 1911. Mariager Landsogns Skole til 
1912 og ved Lihme Skole fra 1913 til d. 3o. november 1928. 
Han fik nu ansættelse ved Elsborg Skole, hvor han var fra d. 
1 december 1928 til 1943, da han måtte tage sin afsked på 
grund af sygdom. De følgende 2 år boede ægteparret i Viborg, 
hvorefter de byggede eget hus i Rødkjærsbro, og flyttede der
til sommeren 1945. Hans blev atter rask og arbejdede som vikar 
fra 1945 til 1955. Han har ialt haft 25 forskellige embeder.

V.C.l.

ROSA OVERGAARD NIELSEN er født d. 3o. september 1915 i Køben
havn og døde d. 8. september 1978 i Skjern.
Hun blev gift d. 5. maj 1937 i Odder Kirke med
JOHAN FOURNAESSE, der er født d. 5. marts 1914.

V.C.l.a.

BIRGITH FOURNAESSE er født d. 8. november 1937 i Fredericia. 
Hun blev gift d. 14. november 1959 i Bjerringbro med 
ANTON KARL AAGE JAKOBSEN, der er født d. 16. marts 1936 i Se
rup som søn af gdr. Aage Jakobsen og hustru Marie Christen
sen, Elsborg, 884o Rødkjærsbro.
Bosat: Dalen 11, Tved, 6ooo Kolding. 
Birgith Fournaesse begyndte sko
legangen i Elsborg og tog 1954 
realeksamen fra Bjerringbro Re
alskole. Fra 15. juli 1954 til 
1. januar 1958 uddannedes hun i 
København Handelsbank, Viborg fi
lial og var derefter assistent 
samme sted til d. 1. april i960. 
Det følgende år var hun kontor
assistent på Bjerringbro Savværk, 
derefter bogholder på en maskinfa
brik i Kolding, hvorefter hun var 
assistent i Andelsbanken, Kolding 
til d. 1. juni 1969. Ægteparret 
flyttede nu til Rødkjærsbro og hun fik ansættelse i Viborg 
By- og Omegns Sparekasse, senere ved S.D.S., Viborg. Hun har 
siden d. 1. januar 1973 været ansat i sparekassen Bikuben,
Kolding.
Anton Karl Aage Jakobsen gik i skole i Elsborg og var vinte
ren 1950-1951 elev på Levring Efterskole. 1952-1956 udlærtes 
han som tømrer ved tømrermester Peder Mortensen, Sjørslev, 



og fortsatte som svend samme sted i § år. 1956-1957 var han 
i 6 måneder elev på Haslev Håndværkerhøjskole, hvorefter han 
arbejdede i Herning i 2 år. I 1959 fik han arbejde i møbelaf
delingen på Bjerringbro Savværk og var her til d. 1. juli 
1961. Han var derefter beskæftiget som tømrer, maskinsnedker 
og møbelsnedker forskellige steder i Kolding til d. 1. juni 
1969, hvorefter han var værkfører på Dansk Dørfabrik i Sil
keborg til d. 1. januar 1973, derefter værkfører på Skodborg 
Savværk 1 år. Han er nu beskæftiget som maskinsnedker ved 
fa. A/S Jens Gilling, Kolding, Vinduer-Døre-Facadepartier .

V.D.

FRODE OVERGAARD er født d. 28. august 1893 i Lihme, han døde 
under et højskoleophold i 19I0.

V.E.

ALFRED OVERGAARD er født d. 22. december I896 i Lihme og dø
de i 1934.
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Aage Overgaard II.G.l. June Kirkebæk II.C.l.a.1)
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Frede II.D.6.
Frederik Nielsen II .E.
Frode V.D.
Frode V.B.l.
Frode Thorkild II.A.l.
Gert Johan II.B.l.c,
Gitte I.A.l.c.l)
Gunner I.B.3.
Hanne V.B.l.b.l)
Helena II.D.7.b.



Overgaard

Henning I.A.l.a.
Henning II.D.3.C
Henning Stig II.B.l.a
Inger II.D.5.
Inger f.Nielsen I.A.l.c.
Jakob Laursen I.C.
Johan Nielsen II.B.
Johanne Margrethe
f. Hansen V.B.l.
Johanne Margrethe
f. Mikkelsen V.A.
Johanne M.Pedersen
f. Thisted I.C.
Jørgen V.B.
Jørgen V.B.l.b.
Jørgen II.D.3.b
Karen II.D.l.
Karen Inger Lund II.D.6.b
Karen Jessen V.B.2.
Karen f. Svenning-
sen V.B.l.d.
Karl Nielsen II.D.
Kirsten f. Mohr II.A.l.b
Kirstine f. Sørensen II.C.
Knud V.B.l.d.
Knud Børge II.A.4.
Krestina II.D./.a
Kristian Nielsen II.C.
(Laura) Laurine M.
F. f. K j ær I.A.
Laurits I.A.l.
Laurits V.B.l.c.
Lauritz Sørensen I.
Linda Lund II.D.6.C
Marie I.A.2.
Marie f. Lund II.D.6.
Marie Birgitta
f. Nielsdatter I.
Marie Juliane
f. Knudsen II. D.
Marie Magdalene
f. Maul II.
Mette f. Christen
sen V.
Niels Jørgen II.A.3-
Niels Laursen I.B.
Niels Sørensen II.
Niels Sørensen II.B. 1.
Niels Sørensen II.D.3.
Olga Merethe
f. Vestergaard I.A.4.

Overgaard

Peder Kr.Sørensen V. 
Petrine Martine
f, Kristensen I.B.
Selma Lund II.D.6.d.
Rikke II.A.l.b.2)
Rikke Lone II.A.3.e.
Svend Erik I.A.l.c.
Søren V.A.
Søren II.D.7.
Søren II.A.l.b.
Søren V.B.l.b.2)
Søren Laursen I.A.
Søren Nielsen II.A.
Thora Kathrine
f. Laursen II.B.l.
Thorvald I.B.l.
Torben Lund II.D.6.a.
Viola M.Frederikke
f. Andersen II.A.3.

Poulsen

Flemming Kirkebæk Il.C.l.a.2)
Hother Il.C.l.a.
Jan Kirkebæk Il.C.l.a.3)
Jensine Helene
f. Kirkebæk Il.C.l.a.
Mariann Kirkebæk II.C.l.a.1)

Ranneries

Evy Marchen
f. Overgaard II.A.3-a.
Henning Feldbæk II.A.3.a.
Jens Feldbæk II.A.3-a.l)
Per Marchen II.A.3.a.2)
Søren Feldbæk II.A.3.a.3)

Rasmussen

Ane Holm II.B.2.a.l)
Arne Holm II.B.2.a.
Jeppe Holm II.B.2.a.2)
Kirsten Overgaard 
f. Jensen II.B.2.a.

Riisgaard

Anne Marie f. Over
gaard V.B.l.a.



ThistedRiisgaard

Kim V.B.l.a.l) J acob IV.A.l.b.
Merete V.B.l.a.2) Jens IV.A.l.
Peder V.B.l.a. Karin IV.A.1.c.

Kristian IV.A.l.a.Sorensen
Thuesen

Barbara Grey I.A.3.a.l)
Dalene I.A.3.a.3) Astrid Ruth f.Degn II.C.2.b.
Jennifer Eileen I.A.3.C.1) Claus Arentoft II.C.2.c.1)
Richard Erik I.A.3.a.2) Kaj Overgaard II.C.2.b.
Tina Louise I.A.3.c.2) Leif Bruno II.C. 2.c.

Niels Christian II.C.2.
Spolj anch Nielsine Frederikke

I.A.3-b.l)
f. Overgaard II.C.2.

George Gordon Peter Overgaard II.C.2.b.l)
George I.A.J.b. Steen Ivan II.C.2.d.
Gordon George I.A.3.b.2) Søren Overgaard II.C.2.b.2)
Henny Erna Overgaard Thomas Arentoft II.C.2.c.2)
f. Sørensen (Pia) I.A.J.b. Vibeke Arentoft II. C.2.c.

Sørensen Vestergaard
Agnus Christian II.G. Aase II.D.2.C.
Ane Johanne III. Anders Bach II.F.3.a.2)
Edith Holmgaard Anna Margrethe
f. Ebbesen II.G.2. f. Overgaard II.D.2.
Eileen Louise Anne Smed II.F.3.b.2)
f. Michelle I.A.3.C. Bent II.D.2.f.
Ejner Henry II.G.2. Bjarne Bach II.F.3.a.
Erik II.G.2.c. Emma Lindkvist
Erna f.Overgaard I.A.3. f. Bach II.F.3.
Finn Erik Over Hanne f.Bødiker IV.D.1.c.
gaard I.A.J.a. Henrik IV.C.l.b.l)
Grethe II.G.2.b. Ida II.D.2.e.
Henning II.G.2.a. Kaj II.D.2.d.
Henry I.A.3. Karl Erik IV.C.l.b.
Joan f. Grey I.A.3.a. Karna f.Kirkegaard IV.C.l.b.
Katrine Nielsen Kirsten IV.C.l.c.
f. Overgaard II.G. Kirsten Anna
Leif Overgaard I.A.3.c. f. Christensen II.F.3.a.
Metha Laurine Laust II.F.3.
gift Andersen II.G.1. Lisa IV.C.l.b.2)

Lise Bach II.F.3.a.l)
Thisted Lone S.f.Andersen II.F.3.b.

Marie II.D.2.b.
Allan IV.A.l.b.1) Martin IV.C.1.
Anna Marie Mette Bødiker IV.D.l.c.2)
f. Laustsen IV.A.l. Peter Smed II.F.3-b.l)
Anne Grethe Bech Svend Erik IV.D.1.c .
f. Thøgersen IV.A.l.b. Søren Andreas II.D.2.



Vestergaard

Trine Bødiker IV.D.l.c.l)
Verner Bach II.F.3.b.
Villy IV.C.l.d.
Vita IV.C.l.b.3)
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